DIA da Terra
Abril 22, 2015
Celebrando a Abundância da Terra

Saiba, ó meu filho, que cada coisa no universo é um recipiente,
Cheio até a borda com sabedoria e beleza.
						
Rumi
(Ambiente: No centro do espaço de oração, coloque uma cesta ou tigela contendo símbolos comestíveis de abundância da Terra
a partir de sua cultura, os quais serão compartilhados durante a oração. Algumas possibilidades incluem pão, frutas vermelhas,
uvas, laranja, nozes, etc. O ambiente também pode incluir outros símbolos apropriados de abundância, dependendo do hemisfério
em que a sua comunidade vive).
Convite à Oração
Líder:
Que o seu verão, ó Terra, e suas chuvas,
seu outono, seus meses orvalhados, seus invernos e sua primavera,
Que estas estações, Terra, que formam o ano
o dia e a noite
derramem sua abundância em nós.
Todas:
Que a Deusa da Terra nos dê o leite da sua bênção.
Portadoras da sua generosidade, que as nossas vidas sejam vidas de ações de graças incessantes
for all the blessings of Earth.
Extraído de Atharva-Veda, um texto sagrado hindu
A Terra e Todas as Estrelas, pp. 49, 51
Canção de Abertura: Escolha uma música apropriada, se desejado.
Leitora 1:
Estamos cercados pelas dádivas da Terra, imersos em sua abundância. Suas frutas e legumes nos alimentam e
sua beleza desperta nosso espírito e nosso intelecto, desperta nosso sentimento de admiração. Esta é a nossa
casa... Aqui é onde experimentamos a vida, não uma interpretação da vida, mas a própria vida, a mesma força de
energia que trouxe o mundo à existência. Aqui é onde experimentamos o Divino.
O Humano no Universo, 55
Leitora 2:
Eu, a vida ardente de essência divina, estou em chamas para além da beleza dos prados. Eu brilho nas águas.
Eu queimo no sol, na lua e nas estrelas. Com cada brisa, assim como com a vida invisível que tudo contém, eu
desperto tudo à vida. Eu sou a brisa que torna todas as coisas verdes. Eu encorajo as flores a florescer com frutos
maduros. Eu sou a chuva que vem do orvalho e que faz com que as gramíneas riam com a alegria da vida.
Hildegard of Bingen

Breve pausa para reflexão
Leitora 1:
Esta casa é habitada por montanhas, por mares, por lagos, por florestas, por desertos, por pântanos. Ela é plena
de cada som, cor e textura que possamos imaginar. Na verdade, não podemos imaginar além do que o que a
Terra nos dá para trabalhar. É a sua cor e o seu som que ativam nossas próprias mentes.
Esta casa é repleta de frutos, bagos e verduras, de plantas, ervas e árvores. Eles se reproduzem e dão prazer aos
nossos alimentos com seu aroma, cor e sabor. Tudo o que conhecemos nos rodeia, preenchendo os céus e os rios.
O Humano no Universo

Leitora 2:
Seu Deus vai introduzir você numa terra boa: terra cheia de ribeirões de água e de fontes profundas que jorram
no vale e na montanha; terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e
de mel; terra onde você comerá pão sem escassez, pois nela nada lhe faltará; terra cujas pedras são de ferro, e de
cujas montanhas você extrairá o cobre. Quando você comer e ficar satisfeito, bendiga a seu Deus pela boa terra
que lhe deu.
Deuteronômio 8: 7-10
Breve pausa para reflexão
Leitora 1:
O mundo é muito, muito maior do que a necessidade e o desejo humanos, e a abundância é a característica que
começa a ser revelada à medida que nos abrimos para a vida e como ela é vivida além de nós.
O Humano no Universo
Leitora 2:
E, no entanto, muitas vezes não valorizamos esta abundância — ou pior, nos esquecemos dela ou a negamos.
Hoje, no Dia da Terra, renovemos a nossa consciência das dádivas abundantes deste planeta e da graciosidade do
seu Doador.
Reflexão Individual (música de fundo Instrumental, se desejado)
Sugestões:
•

Quais sentimentos e respostas que um senso de abundância provoca em você?

•

Como podemos cultivar uma consciência da abundância que nos envolve e nos sustenta – em nós mesmas e
nos outros?

•

Como um estilo de vida baseado em uma postura de abundância pode mudar nossas vidas? Nossas
sociedades?

Reflexão partilhada
Líder:
A abundância é o fruto da partilha e da reciprocidade em toda a comunidade da Terra. Como sinal do nosso
compromisso com a construção de uma sociedade onde estas são as normas, vamos compartilhar com gratidão a
abundância da Terra umas com as outras agora e nos comprometermos a, de alguma forma, dar de volta à Terra
hoje.
Encerramento: Trecho de Louvor da Criação de Deus em Cantos e Ecos – uma Liturgia de Criação Ortodoxa
Closing
Líder:
Você nos trouxe a esta vida como a um paraíso encantado. Vimos o céu, como um profundo copo azul tilintando
com pássaros nas alturas azuis. Ouvimos o murmúrio suave da floresta e a música doce das águas. Provamos
frutos perfumados de sabor fino e doce aroma de mel. Como é agradável nossa estadia com você na Terra: é uma
alegria ser sua convidada.
Todas:
Glória a ti pelo dia da festa da vida,
Glória a ti pelo perfume dos lírios e das rosas,
Glória a ti por cada sabor diferente de grãos e de frutas,
Glória a ti pela prata cintilante do orvalho da manhã,
Glória a ti, ó Santo, de geração em geração!
Amém
LA Terra e Todas as Estrelas, p. 273
Canção de Encerramento: Escolha uma música apropriada, se desejado.
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Símbolos de Abundância

Os elementos visuais deste serviço de oração representam símbolos de abundância que são culturalmente significativos
em várias partes do mundo. Cada um conta uma história das dádivas de Deus para a Terra e seu povo.
África (Uganda): A Vaca
A vaca é culturalmente enraizada em Uganda e muitos outros países africanos.
Aquele que tem vacas tem riqueza, abundância e um futuro promissor.
Ofertar uma vaca é um sinal de respeito, amor, confiança e pertencimento —
enfatizando uma forte relação. Vacas são dadas aos jovens casais no dia do seu
casamento para desejar-lhes riqueza e prosperidade. Em 2011, a oferta de um
presente de vacas marcou a reconciliação entre Yoweri Museveni, presidente de
Uganda, e Paul Kagame, presidente de Ruanda.

Ásia (Bangladesh): O Arroz
Há um ditado em Bangladesh: Machhe Bangali Bhate, que se traduz como “Peixe
e arroz fazem uma Bengali”. O arroz faz parte da vida de um Bengali desde o
nascimento até depois da morte. Ele é introduzido pela primeira vez a uma criança
aos seis meses de idade, na Cerimônia do Arroz — Annaprashon, e nos últimos ritos
de “oferendas de bolinhos de arroz” — Pindodaan. O arroz é um símbolo essencial
da vida e de abundância.

América do Norte (México): O Milho
Para os mexicanos, o milho não é apenas um alimento, mas um símbolo cultural profundo
intrínseco à vida cotidiana, que remonta a milhares de anos. A imagem e a forma do
milho é um componente onipresente na arquitetura e no artesanato. Espiritual, física e
economicamente, o milho sustenta os povos indígenas. (Adaptado de “O Povo do Milho”,
www.culturalsurvival.org).

América do Sul (Peru): A Batata
No Peru, você pode encontrar mais de 3.800 variedades de batatas. A existência dessas variedades
pode ser atribuída ao alto valor que o povo quíchua coloca em suas tradições culturais e em
sua diversidade biológica. Há quase tantos usos para as batatas quanto variedades, desde a
preparação de alimentos para o tratamento de doenças até o uso em várias práticas culturais.
Cerimônias em torno do plantio e da colheita de batatas são uma maneira tradicional de mostrar
respeito pela Terra e pelas culturas que sustentam essas comunidades. (Adaptado de “Os Quíchuas:
Guardiões das Batatas”, www.culturalsurvival.org).

