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Há muito tempo, lá na Itália, tinha um
homem que chamava todas as
criaturas de irmãos e irmãs e louvava
a Deus por todas elas. Esse homem se
chamava Francisco de Assis.
Nos dias de hoje, outro Francisco, o
Papa, escreveu uma carta (que a
gente chama pelo nome difícil de
encíclica), convidando todas as
pessoas de boa vontade a cuidar do
planeta Terra.
A carta se chama Laudato Sí..
E você, pequeno, também pode ajudar
o Papa. Por isso, fizemos este livrinho
para te ajudar a saber como!

LOUVADO SEJA DEUS POR TODAS
SUAS CRIATURAS!



O planeta em que vivemos é um
lugar muito bonito, mas nele
também há muitas pessoas que não
cuidam direitinho das plantas, dos
animais e dos outros seres
humanos.
E, quando isso acontece,
destruímos a natureza e fazemos
mal às pessoas também!
Por isso, a gente tem que prestar
muita atenção e cuidar da nossa
CASA COMUM, que é a Terra!

O QUE ESTÁ ACONTECENDO COM
A TERRA?



Deus criou cada criatura do nosso
mundo: desde as pequenas formiguinhas
até as enormes baleias que moram no
mar. Ele criou todas as plantas que nos
servem de alimento e as enormes
árvores da floresta! 
E Ele criou VOCÊ também! 
A Bíblia fala que fomos feitos com
muito amor à imagem e semelhança de
Deus. Por causa disso, temos muita
RESPONSABILIDADE em cuidar de
todas as criaturas. Nosso Pai Criador
está sempre com a gente e quer nos
ajudar a proteger toda a criação que
Ele fez com muito carinho.

DEUS CRIOU O MUNDO, E CRIOU
VOCÊ TAMBÉM!



Deus nos deu a capacidade de
inventar coisas e de aprender. Com
isso, podemos ajudar na vida das
pessoas e preservar a natureza.
Porém, para saber usar bem todas
as nossas capacidades, devemos
estar atentos ao mundo à nossa volta
e perceber que todas as criaturas
estão ligadas umas às outras. O ser
humano não é melhor que o resto da
natureza, e sim, faz parte dela. Por
isso, não podemos fazer só a nossa
vontade, mas temos que respeitar o
outro irmão e toda a Criação.

O SER HUMANO É CAPAZ DE
GRANDES COISAS



Você sabia que tudo que existe na
Terra está ligado de alguma forma?
E, que todas as criaturas amadas de
Deus têm uma função no planeta?
É como se todos nós e a natureza
fôssemos pecinhas em um relógio que
precisam estar juntas para
funcionar. E, para tudo funcionar
corretamente, é preciso escutar o
que nosso colega, que é diferente da
gente e, também, prestar atenção ao
lugar em que vivemos:
 

TODOS SOMOS UM

Será que o nosso mundo pode
ser melhor?

Será que a gente pode ajudar?



Cada um de nós pode fazer muitas
coisas para melhorar o mundo!
Você costuma ir brincar na
natureza? Então, que tal conhecer
um pouco mais sobre as plantas e
os bichos?
O que você sabe sobre reciclagem?
Será que em nossa casa não
podemos separar o lixo também?
Você pode apagar a luz quando não
estiver mais no quarto; tomar banho
sem gastar muita água; ou você
pode até plantar uma árvore no
quintal da sua avó...

VOCÊ PODE FAZER MUITAS COISAS



Existem muitas crianças pobres na
sua cidade? Será que não
poderíamos ajudá-las de alguma
forma?
Os brinquedos que você não usa
mais e as roupas que não cabem
mais em você podem ser doadas a
outras crianças; por exemplo.
Existem muitas coisas que podemos
fazer! 

VOCÊ PODE FAZER MUITAS COISAS

Vamos conversar com
nossa família sobre isso?



Você é uma pessoa muito
importante para Deus e tem a
capacidade de fazer muitas coisas
boas para o nosso planeta.
Então, chame sua família para
rezar junto com você, pedindo para
o Papai do Céu te deixar crescer
com muita sabedoria e sempre
sendo uma pessoa boa.
Vamos também agradecer a Deus
por toda natureza que Ele criou e
pela nossa capacidade de amar as
pessoas!

É HORA DE REZAR!

Amém!!


