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I – Entoar o louvor da criação 

 

Ambiente: Colocar plantas, vasilhas com água e terra 
As pessoas chegam em silêncio, caminham entre o ambiente e depois tomam seus lugares... em 
seguida, canta-se o refrão: 

 
Refrão Louvemos Deus que nos criou, redimiu,  
e só por sua misericórdia nos salvará.  
(Laudemus Deum qui nos creavit, redemit, 
et sua sola misericordia salvabit – Taizé / S. Francisco) 

 

1. Abertura:  

Dir.: Santíssimo Deus, que estais nos céus ( ) 

T.: Teus são o louvor a honra e toda a glória 

 

2. Recordando os motivos do louvor  

Dir.: O mundo é algo mais do que um problema a resolver; é um mistério gozoso 

que contemplamos na alegria e no louvor (LS, 12). Então, podemos agora dizer 

os motivos de louvor encontramos no mundo de hoje: 
(Breves falas espontâneas) 

 

3. Louvores (cf. LH, 4-10 – S. Francisco)  
Durante a fala de todos “seja louvado...” 

vai se depositar um punhado de terra em uma vasilha 

 

L.2: Bendigamos ao Pai e ao Filho com o Santo Espírito 

T: Seja louvado e exaltado pelos séculos sem fim 

L.1: Obras todas do Senhor, bendizei o Senhor 

T: Seja louvado e exaltado pelos séculos sem fim 

 

L.2: Louvem o Senhor, todos os servos seus  

T.: Seja louvado e exaltado pelos séculos sem fim 

L.1: Louvem os que o temem, pequenos e grandes  

T.: Seja louvado e exaltado pelos séculos sem fim 

 

L.2: Que os céus e a terra glorifiquem a Deus 

T.: Seja louvado e exaltado pelos séculos sem fim 

L.1: Pelas criaturas que há no céu e da terra   

T.: Seja louvado e exaltado pelos séculos sem fim 

 

L.2: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo 

T: Seja louvado e exaltado pelos séculos sem fim 

L.1: Como era no princípio agora e sempre. Amém.  

T.: Seja louvado e exaltado pelos séculos sem fim 
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4. Fontes Franciscanas (2 Cel CXXIV 165, 3-7)    

L.1: Da Vida Segunda de Tomás de Celano  

 

Em qualquer obra de arte ele exalta o Artífice e atribui ao Criador tudo que 

descobre das coisas criadas. Exulta em todas as obras de Senhor e intui, através 

dos espetáculos do encantamento, a razão e a causa que tudo vivifica. 

Reconhecendo nas coisas belas aquele que é o mais Belo; todas as coisas boas 

lhe clamam: “Quem nos fez é o melhor”.  

 

T.: O louvor do Deus Altíssimo 

está sempre nos seus lábios: 

Convida os astros e os ventos, 

as aves e as outras criaturas 

a louvarem a Deus, seu Criador  
(Ant. do Cântico de Daniel - Laudes de S. Francisco)    
 

5. Palavra de Deus (Sb 13, 1.5) 

L.2: Do livro da Sabedoria 

 

São insensatos por natureza todos os homens que ignoram a Deus, os que, 

partindo dos bens visíveis, não foram capazes de conhecer aquele que é; nem 

tampouco, pela consideração das obras, chegaram a reconhecer o Artífice. de 

fato, partindo da grandeza e da beleza das criaturas, pode-se chegar a ver, por 

analogia, aquele que as criou. 

 
Silêncio... Partilha (Reflexão em conjunto), para motivar a partilha o dirigente pode fazer essas 

ou outras motivações: 

 

- Repetir uma frase que chamou atenção na leitura das fontes e da Palavra de 

Deus. 

- Como essas leituras se aproximam das palavras e exemplos o Papa Francisco 

em favor da criação? 

 

Canto: Doce é sentir (do filme “irmão sol, irmã lua”) 

Doce é sentir/ em meu coração/ humildemente/ vai nascendo o amor./ 
Doce é saber/ não estou sozinho/ sou uma parte/ de uma imensa vida./ Que 
generosa/ reluz em torno a mim/ Imenso dom/ de teu amor sem fim. 
 
O céu nos deste/ e as estrelas claras/ nosso irmão sol,/ nossa irmã a 
lua./Nossa mãe Terra,/ com frutos, campos, flores,/ o fogo e o vento,/ o ar 
e a água pura/ Fonte divina/ de suas criaturas/ Imenso dom/ do teu amor 
sem fim/ Imenso dom/ do teu amor sem fim. 
 

6. Preces 
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T.: Ouvi o grito, que sai do chão de toda a Terra em oração 

- Ajudai-nos Senhor a sermos guardiães da Casa Comum, nos te clamamos: 

- Altíssimo e Bom Senhor, fazei de nós uma fraternidade universal, nos te 

clamamos: 

- Deus-Amor, faz com que nossas mentes e corações estejam atentas aos 

sofrimentos do planeta e dos mais pobres, nos te clamamos: 

 

Pai-Nosso 

 

6. Oração: Deus de poder e amor, nosso bem maior e fonte de eterna bondade, 

nós te rendemos todo o louvor, toda graça, toda a honra e toda a bênção. Que 

esses nossos louvores cheguem a ti como agradecimento pelo teu amparo 

maternal que enche de vida a Terra inteira. Por Cristo nosso Senhor. Amém   

 

7. Contemplação: Escolher um elemento da criação para te inspirar na 

meditação sobre o que tem sido feito com a Casa Comum. Refletir quais novas 

atitudes podemos tomar? 

 

8. Bênção: O Senhor te abençoe e guarde,  

mostre para ti seu rosto e te seja favorável,  

que ele te conceda a paz: 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.  

 

 

II – Cantemos ao nosso Criador! 

 

Ambiente: Um quadro sobre o cântico das criaturas (ou ícone da Cruz de São Damião) 

cercado por elementos naturais: folhas, flores...  

  

Refrão: Louvarei a Deus, / seu nome bendizendo! / Louvarei a Deus, / à vida 

nos conduz. (Bless the Lord, my soul ... Taizé) 

 

1. Abertura: 

Dir: Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra  

T.: o mundo inteiro com os seres que o povoam (Sl 23/24) 

 

2. O sentido do nosso cantar 

 

L.1: É antes de tudo o Cântico do Irmão Sol que testemunha o olhar 

contemplativo de Francisco diante das criaturas, aquelas dos céus e aquelas da 

terra, nas quais reconhece antes de mais nada que “de ti, Altíssimo, carregam 

significação”. Nesta afirmação, colocada no início do Cântico, encontramos a 

primeira e mais importante razão do respeito por todas as criaturas: cidade 

realidade reenvia a Deus seu criador. Francisco sabe que o único artífice e Senhor 

de tudo é Deus e isto o conduz a contestar a lógica mundana do poder e da 
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propriedade, que coloca o homem como dono de tudo. Nós não somos os donos, 

mas os beneficiários de um dom gratuito de Deus, dado indistintamente a toda 

a humanidade (O Grito Da Terra E O Grito Dos Pobres – OFM, 2016).  

 

3. Cântico das Criaturas (Adaptação – F. Vasconcelos, OFM – para recitar) 

 

L.1: Altíssimo e bom Senhor 

Teus são a honra e o louvor 

tua também é toda a bênção 

Quem é capaz de te mencionar?  

 

L.2: Louvado sejas, nosso Senhor 

Pelo nosso irmão o sol 

Com o qual nos iluminas.  

Símbolo de ti Altíssimo 

 

L.1: Louvado sejas, nosso Senhor 

Pela nossa irmã a lua 

E junto dela as estrelas,  

Que formastes claras e belas  

  

L.2: Louvado sejas, nosso Senhor 

Pelo nosso irmão o vento 

Pelo ar e pelas as nuvens, 

E tempo que dá o sustento  

 

L.1: Louvado sejas, nosso Senhor 

Pela nossa irmã a água  

que é tão útil e humilde, 

também preciosa e casta 

 

L.2: Louvado sejas, nosso Senhor 

Pelo nosso irmão o fogo  

Clareando a nossa noite, 

com sua beleza e vigor 

 

L.1: Louvado sejas, nosso Senhor 

Pela irmã e mãe terra 

Ela nos nutre e governa, 

com frutos, flores e ervas 

 

L.2: Louvado sejas, nosso Senhor 

Pelos que sabem perdoar 

E que suportam na tua paz 
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enfermidade e tribulação 

 

L.1: Louvado sejas, nosso Senhor 

Pela nossa irmã a morte 

dela não escapa o vivente 

feliz, é quem a sabe acolher 

 

T.: Louvem, bendigam nosso Senhor 

E lhe concedam ação de graças 

Sirvam a Ele com humildade 

Fazendo sempre o que lhe agrada  

 

L.2: Esta irmã clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso 

irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou. Crescemos a pensar 

que éramos seus proprietários e dominadores, autorizados a saqueá-la. A 

violência, que está no coração humano ferido pelo pecado, vislumbra-se nos 

sintomas de doença que notamos no solo, na água, no ar e nos seres vivos. Por 

isso, entre os pobres mais abandonados e maltratados, conta-se a nossa terra 

oprimida e devastada, que “geme e sofre as dores do parto” (Rm 8, 22). 

Esquecemo-nos de que nós mesmos somos terra (cf. Gn 2, 7). O nosso corpo é 

constituído pelos elementos do planeta; o seu ar permite-nos respirar, e a sua 

água vivifica-nos e restaura-nos. (LS 2)  

 

L.2: A vós, louvor, honra e glória eternamente (M.: J. Gelineau) 

T: A vós, louvor, honra e glória eternamente 

    

4. Palavra de Deus (Ap 5, 13) 

 

L.1.: Do Apocalipse de São João 

Então, ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no 

mar, e tudo o que neles há, dizerem: “Aquele que está sentado no trono e ao 

Cordeiro, o louvor, a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos”.  

 
Silêncio, momento de reflexão em conjunto... 

 

5. Preces (cf. Laudamus te - Taizé) 

 

R.: Nós te louvamos e te bendizemos  

 

- Ó Deus e Pai, todas as criaturas são obra de suas mãos; e estão cheias da sua 

presença e do seu terno amor. 

 

- Jesus, Filho de Deus, tu viste este mundo com os nossos olhos humanos e vives 

hoje em cada criatura. 
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- Espírito Santo, tua luz direciona este mundo para o amor do Pai. E tu vives em 

nossos corações para nos conduzir ao bem. 

 

- Deus de amor, ensina-nos a contemplar-te na beleza do universo, onde tudo 

nos fala de ti. 

 

- Deus de amor, desperte em nós o louvor e nossa gratidão, e nos dê a graça de 

nos sentirmos conectados com todo ser vivente. 

 

- Deus de amor, mostrai-nos nosso lugar neste mundo como instrumentos da tua 

afeição por todo ser dessa terra.   

 

Pai Nosso 

 

6. Oração: Deus Criador de todas as coisas, que nos destes em São Francisco 

exemplo de amor e pertença à obra da criação, fazei que nós seguindo seu 

exemplo possamos fazer dessa Casa Comum uma fraternidade universal, 

renovada pela força do Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito 

Santo. Amém.   

 

7. Bênção: 

Deus que criou, salvou e santificou a criação inteira derrame sobre nós a 

fecundidade da sua bênção.  

 

Dir. Comecemos, irmãos, tudo de novo 

T.: pois até agora pouco ou nada fizemos. 

  

REZAR COM A LAUDATO SI’ NOS TEMPOS LITÚRGICOS 

 

ADVENTO 

 

Refrão: Senhor, que floresça a tua justiça e tua paz inunde a terra. 

Ó Deus, que floresça tua justiça e nossas vidas sejam plenas de ti.  
(M: Señor, que florezca tu justicia - Taizé) 

 

1. Abertura  

Acendimento da coroa: 

D: Bendito sejais Senhor pela luz de Cristo que clareia e fecunda todo o universo.  

T: Orvalhai lá do alto, ó céus, / E as nuvens chovam o justo! 

 

2. Recordação da vida 

Dir.: O advento nos recorda a alegre expectativa da Vida que vem, veio e virá. O 

que podemos recordar nesse tempo da liturgia que nos ajuda a cuidar da casa 

comum? 
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L.1: Nunca maltratámos e ferimos a nossa casa comum como nos últimos dois 

séculos. Mas somos chamados a tornar-nos os instrumentos de Deus Pai para 

que o nosso planeta seja o que Ele sonhou ao criá-lo e corresponda ao seu 

projeto de paz, beleza e plenitude. O problema é que não dispomos ainda da 

cultura necessária para enfrentar esta crise e há necessidade de construir 

lideranças que tracem caminhos, procurando dar resposta às necessidades das 

gerações atuais, todos incluídos, sem prejudicar as gerações futuras. (LS 53) 

 

L.2: O meio ambiente é um bem coletivo, patrimônio de toda a humanidade e 

responsabilidade de todos. Quem possui uma parte é apenas para a administrar 

em benefício de todos. Se não o fizermos, carregamos na consciência o peso de 

negar a existência aos outros (LS 95). 

 

 

3. Salmo 84(85)  

Ant.: Abençoastes, ó Senhor, a vossa terra, 

 perdoastes o pecado ao vosso povo.  

 

– Favorecestes, ó Senhor, a vossa terra, * 

 libertastes os cativos de Jacó.  

– Perdoastes o pecado ao vosso povo, * 

 encobristes toda a falta cometida;  

– retirastes a ameaça que fizestes, * 

 acalmastes o furor de vossa ira. 

 

– Renovai-nos, nosso Deus e Salvador, * 

 esquecei a vossa mágoa contra nós!  

– Ficareis eternamente irritado? * 

 Guardareis a vossa ira pelos séculos? 

 

– Não vireis restituir a nossa vida, * 

 para que em vós se rejubile o vosso povo?  

– Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, * 

concedei-nos também vossa salvação! 

 

– Quero ouvir o que o Senhor irá falar: * 

 é a paz que ele vai anunciar;  

– a paz para o seu povo e seus amigos, * 

 para os que voltam ao Senhor seu coração.  

– Está perto a salvação dos que o temem, * 

 e a glória habitará em nossa terra. 

 

– A verdade e o amor se encontrarão, * 

 a justiça e a paz se abraçarão;  

– da terra brotará a fidelidade, * 
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 e a justiça olhará dos altos céus. 

 

– O Senhor nos dará tudo o que é bom, * 

 e a nossa terra nos dará suas colheitas;  

– a justiça andará na sua frente * 

e a salvação há de seguir os passos seus. 

 

Ant.: Abençoastes, ó Senhor, a vossa terra, 

perdoastes o pecado ao vosso povo.  

 

4. Palavra de Deus (Is 11,1-10) 

 

L.2.: Da profecia de Isaías  

Nascerá uma haste do tronco de Jessé e, a partir da raiz, surgirá o rebento de 

uma flor; sobre ele repousará o espírito do Senhor: espírito de sabedoria e 

discernimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de ciência e temor de 

Deus; no temor do Senhor encontra ele seu prazer. Ele não julgará pelas 

aparências que vê nem decidirá somente por ouvir dizer; mas trará justiça para 

os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos; fustigará a terra com 

a força da sua palavra e destruirá o mau com o sopro dos lábios. Cingirá a cintura 

com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro 

viverão juntos e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito; o bezerro e o leão 

comerão juntos e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso 

pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas; o leão comerá palha 

como o boi; a criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa; 

e o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá 

danos nem mortes por todo o meu santo monte: a terra estará tão repleta do 

saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé 

se erguerá como um sinal entre os povos; hão de buscá-la as nações, e gloriosa 

será a sua morada. 

 

L.1: A noção de bem comum engloba também as gerações futuras. As crises 

econômicas internacionais mostraram, de forma atroz, os efeitos nocivos que traz 

consigo o desconhecimento de um destino comum, do qual não podem ser 

excluídos aqueles que virão depois de nós. Já não se pode falar de 

desenvolvimento sustentável sem uma solidariedade intergeracional.  

 

T.: Da cepa brotou a rama,/ da rama brotou a flor/ 

da Flor nasceu Maria/ e de Maria o Salvador (M: R. Veloso) 

 

L2: Quando pensamos na situação em que se deixa o planeta às gerações 

futuras, entramos noutra lógica: a do dom gratuito, que recebemos e 

comunicamos. Se a terra nos é dada, não podemos pensar apenas a partir de um 

critério utilitarista de eficiência e produtividade para lucro individual. Não estamos 
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a falar duma atitude opcional, mas de uma questão essencial de justiça, pois a 

terra que recebemos pertence também àqueles que hão-de-vir. (LS 159) 

 

5. Preces 

D.: Apresentemos ao Deus da vida os nossos clamores:   

T.: Vem fazer florir a terra inteira!  

  

- Deus de ternura, fortalece a esperança de todos aqueles que sonham com novo 

céu e nova terra, nós te rogamos. 

- Messias esperado, fazei-nos olhar o mundo como mistério a ser contemplado 

com a alegria e no louvor, nós te rogamos. 

 - Fonte de toda compaixão, ajudai-nos a preparar os caminhos do Senhor 

cultivando uma solidariedade universal. 

 

6. Oração: Deus da esperança, que fecundais abundantemente a terra com a 

chegada da vossa Palavra Eterna. Acompanhai os nossos esforços em favor da 

casa comum, para que sempre manifestem o nosso amor pelo dom da 

encarnação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém 

 

7. Bênção: O Eterno Senhor, que ilumina as criaturas com a visita do Sol do 

Oriente, nos abençoe nos caminhos desta terra até plenitude da casa comum do 

céu. Amém  

 

TEMPO DO NATAL 

 

Refrão: Exultai! Exultai! / Cristo nasceu/De Maria Virgem, exultai! 

Deus se fez gente/ fato admirável/ mundo renovado/ pelo Emanuel.  
(Adapat: Gaudete, Gaudete, Christus est natus!)    

 

1. Abertura 

 

D.: A natureza se admira e contempla:  

T.: O Verbo Criador que se fez carne  

D.: Nascido da humana criatura  

T: Glória a Deus e paz na terra 

 

2. Recordação da Vida 

L.1: Uma grande emoção se deveria apoderar de nós, ao colocarmos no Presépio 

as montanhas, os riachos, as ovelhas e os pastores! Pois assim lembramos, como 

preanunciaram os profetas, que toda a criação participa na festa da vinda do 

Messias (Admirável Sinal, Papa Francisco).  

 

D.: Recordamos que o Anúncio da Nascimento de Jesus é sinal de paz para a 

irmã e mãe terra, uma profunda alegria para toda a criação. Podemos trazer 
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presente alguns fatos que mostram como o Natal do Senhor é uma celebração 

da ecologia integral. 

   

3. Salmo 97(98) 

Ant.: Toda a criação celebre  

a salvação que vem de Deus.  

 

– Cantai ao Senhor Deus um canto novo, *  

porque ele fez prodígios!  

– Sua mão e o seu braço forte e santo *  

alcançaram-lhe a vitória.  

 

– O Senhor fez conhecer a salvação,* 

e às nações, sua justiça;  

– recordou o seu amor sempre fiel *  

pela casa de Israel.  

 

– Os confins do universo contemplaram *  

a salvação do nosso Deus.  

– Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, *  

alegrai-vos e exultai!  

 

– Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa *  

e da cítara suave!  

–6 Aclamai, com os clarins e as trombetas, *  

ao Senhor, o nosso Rei!  

 

– Aplauda o mar com todo ser que nele vive, *  

o mundo inteiro e toda gente!  

– As montanhas e os rios batam palmas * 

e exultem de alegria,  

 

– na presença do Senhor, pois ele vem, *  

vem julgar a terra inteira.  

– Julgará o universo com justiça *  

e as nações com equidade. 

 

Ant.: Toda a criação celebre  

a salvação que vem de Deus. 

 

4. Palavra de Deus 

Aclamação: 

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (Bis) 

Pois o verbo se fez carne, 
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entre nós Ele acampou; 

e quem acolheu o verbo 

de Deus Filho se tornou! (Bis) 

 

L.2: Do Evangelho segundo João (Jo 1, 1-4) 

No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus; e a Palavra era Deus. 

No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez 

de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. 

 

L.1: O prólogo do Evangelho de João (1, 1-18) mostra a atividade criadora de 

Cristo como Palavra divina (Logos). Mas o mesmo prólogo surpreende ao afirmar 

que esta Palavra “Se fez carne” (Jo 1, 14). Uma Pessoa da Santíssima Trindade 

inseriu-Se no universo criado, partilhando a própria sorte com ele até à cruz. 

Desde o início do mundo, mas de modo peculiar a partir da encarnação, o mistério 

de Cristo opera veladamente no conjunto da realidade natural, sem com isso 

afetar a sua autonomia. (LS 99) 

 

T: A luz resplandeceu/ em plena escuridão,/ jamais irão as trevas/ 

vencer o seu clarão. (bis) (M: R. Veloso) 

 

L.2: Segundo a experiência cristã, todas as criaturas do universo material 

encontram o seu verdadeiro sentido no Verbo encarnado, porque o Filho de Deus 

incorporou na sua pessoa parte do universo material, onde introduziu um gérmen 

de transformação definitiva: “O cristianismo não rejeita a matéria; pelo contrário, 

a corporeidade é valorizada plenamente no ato litúrgico, onde o corpo humano 

mostra sua íntima natureza de templo do Espírito Santo e chega a unir-se a Jesus 

Senhor, feito também Ele corpo para a salvação do mundo”. (LS 235) 

 

5. Preces 

D.: Na certeza que ouves o nosso louvor e gratidão nos unimos para dizer:  

T: Bendito e louvado Sejas! 

 

- Bendito o Criador, que fecundou a Terra inteira com o dom da vida 

- Bendito o Menino Deus nascido de Maria, que se fez carne e renovou a criação 

- Bendito o Divino Espírito que sopra e enchem de vida todas as partes da terra  
A comunidade pode continuar as preces espontaneamente   

 

Pai Nosso 

 

6. Oração: Altíssimo e Bom Senhor, por meio do mistério da encarnação do teu 

Filho Jesus restaurastes a integridade do universo, nós te pedimos, ajudai-nos a 

cuidar para a nossa Casa Comum para que seja um espaço acolhedor para todos 

e preparado para te receber. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.   
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7. Bênção: O Deus da paz, que pela encarnação do Verbo, interligou a terra ao 

céu, conceda ao universo inteiro viver em harmonia e fraternidade, e torne todos 

participantes da plenitude da sua Criação. Amém. 

 

QUARESMA 

 

Refrão: Em nossa escuridão, acende esse fogo/ Que não apaga não, não apaga 

não!/ Em nossa escuridão, acende este fogo/ Que não apaga não, não apaga 

não! (M: Dans nos obscurités - Taizé) 

 

1. Abertura 

Dir.: Ó Senhor, escuta a voz do meu apelo 

T.: E atendei por compaixão 

Dir.: Por causa da aflição dos pequeninos  

T.: agora mesmo me erguerei, diz o Senhor 

 

2. Recordação da vida 

L.1: Embora a mudança faça parte da dinâmica dos sistemas complexos, a 

velocidade que hoje lhe impõem as ações humanas contrasta com a lentidão 

natural da evolução biológica. A isto vem juntar-se o problema de que os 

objetivos desta mudança rápida e constante não estão necessariamente 

orientados para o bem comum e para um desenvolvimento humano sustentável 

e integral. A mudança é algo desejável, mas torna-se preocupante quando se 

transforma em deterioração do mundo e da qualidade de vida de grande parte 

da humanidade (LS 18). Que mudanças positivas e negativas temos visto no 

mundo de hoje? 

 

Dir.: Queridos irmãos e irmãs, a “quaresma” do Filho de Deus consistiu em entrar 

no deserto da criação para fazê-la voltar a ser aquele jardim da comunhão com 

Deus que era antes do pecado das origens. Que a nossa Quaresma seja percorrer 

o mesmo caminho, para levar a esperança de Cristo também à criação (Papa 

Francisco, Mensagem para a quaresma 2019).  

 

3. Salmo 83 (84) 

– Quão amável, ó Senhor, é vossa casa, *  

† quanto a amo, Senhor Deus do universo! 

– Minha alma desfalece de saudades *  

e anseia pelos átrios do Senhor!  

– Meu coração e minha carne rejubilam *  

e exultam de alegria no Deus vivo!  

 

= Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, †  

e a andorinha ali prepara o seu ninho, *  

para nele seus filhotes colocar: 

– vossos altares, ó Senhor Deus do universo! *  
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vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor!  

 

– Felizes os que habitam vossa casa; *  

para sempre haverão de vos louvar! 

– Felizes os que em vós têm sua força, *  

e se decidem a partir quais peregrinos!  

 

= Quando passam pelo vale da aridez, †  

o transformam numa fonte borbulhante, *  

pois a chuva o vestirá com suas bênçãos. 

– Caminharão com um ardor sempre crescente *  

e hão de ver o Deus dos deuses em Sião.  

 

– Deus do universo, escutai minha oração! *  

Inclinai, Deus de Jacó, o vosso ouvido! 

– Olhai, ó Deus, que sois a nossa proteção, *  

vede a face do eleito, vosso Ungido!  

 

– Na verdade, um só dia em vosso templo *  

vale mais do que milhares fora dele! 

– Prefiro estar no limiar de vossa casa, *  

a hospedar-me na mansão dos pecadores! 

  

–O Senhor Deus é como um sol, é um escudo, *  

e largamente distribui a graça e a glória. 

– O Senhor nunca recusa bem algum *  

àqueles que caminham na justiça.  

– Ó Senhor, Deus poderoso do universo, *  

feliz quem põe em vós sua esperança! 

 

4. Palavra de Deus (Rm 8, 19-22) 

L.2: Da Carta de São Paulo aos Romanos: 

 

De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem 

os filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, 

mas por sua dependência daquele que a sujeitou; também ela espera ser 

libertada da escravidão da corrupção e, assim, participar da liberdade e da glória 

dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo 

presente, está gemendo como que em dores de parto. 

 
Silêncio... Partilha 

 

T: Até vós chegue o clamor dos oprimidos: libertai com vosso braço 

poderoso! (cf. Sl 78/79, 11) 
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L.1: Com efeito, quando não vivemos como filhos de Deus, muitas vezes 

adotamos comportamentos destruidores do próximo e das outras criaturas – mas 

também de nós próprios –, considerando, de forma mais ou menos consciente, 

que podemos usá-los como bem nos apraz. [...] Se não estivermos voltados 

continuamente para a Páscoa, para o horizonte da Ressurreição, é claro que 

acaba por se impor a lógica do tudo e imediatamente, do possuir cada vez mais. 

 

L.2: Por isso, a criação impele a necessidade que se revelem os filhos de Deus, 

aqueles que se tornaram “nova criação”: “Se alguém está em Cristo, é uma nova 

criação. O que era antigo passou; eis que surgiram coisas novas” (2 Cor 5, 17). 

Com efeito, com a sua manifestação, a própria criação pode também “fazer 

páscoa”: abrir-se para o novo céu e a nova terra (cf. Ap 21, 1). E o caminho rumo 

à Páscoa chama-nos precisamente a restaurar a nossa fisionomia e o nosso 

coração de cristãos, através do arrependimento, a conversão e o perdão, para 

podermos viver toda a riqueza da graça do mistério pascal (Papa Francisco 

Mensagem para a quaresma 2019). 

 

5. Preces 

D.: Ao Deus de Misericórdia elevemos os nossos pedidos:  

Senhor do universo, tende piedade de nós 

- Deus da vida, conduz nossos passos para que façamos a necessária conversão 

ecológica 

- Amor Criador, livrai-nos dos falsos valores presentes na globalização da 

indiferença e da cultura do descarte 

- Pai providente, que sustentais a nossa vida, fazei-nos buscar a bom do planeta, 

cooperando para que cresça a comunhão. 
Preces espontâneas... 

 

Pai nosso 

 

6. Oração 

Amor infinito, que não abandonais a obra de tuas mãos. Concede que esse tempo 

de graça e conversão nos conduza sempre mais ao teu projeto de amor. E que a 

vivência quaresmal nos ajude a cultivar um bom relacionamento contigo, com o 

próximo e com a terra. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.   

 

7. Bênção: Deus, autor de toda a vida, que nos chamais para o caminho da 

comunhão e da reconciliação, derrame sobre a criação inteira a sua bênção. 

Amém.     

 

 

 

TEMPO PASCAL 

 

Refrão: Alegrem-se os céus e exulte a terra: ressuscitou Jesus Cristo. 
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Alegrem-se os céus e exulte a terra: ressuscitou Jesus Cristo. (M: Taizé) 

 

1. Abertura 

Acendimento do Círio Pascal  

Dir.: Bendita seja a luz do Cristo ressuscitado que ilumina o universo inteiro! 

 

Dir.: Demos graças ao Senhor dos senhores 

T.: Porque eterno é seu amor! 

Dir.: Ele criou o firmamento com saber: 

T: Porque eterno é seu amor! 

 

2. Recordação da vida 

L.1: O Novo Testamento não nos fala só de Jesus terreno e da sua relação tão 

concreta e amorosa com o mundo; mostrando-o também como ressuscitado e 

glorioso, presente em toda a criação com o seu domínio universal. [...] Assim, as 

criaturas deste mundo já não nos aparecem como uma realidade meramente 

natural, porque o Ressuscitado as envolve misteriosamente e guia para um 

destino de plenitude. As próprias flores do campo e as aves que Ele, admirado, 

contemplou com os seus olhos humanos, agora estão cheias da sua presença 

luminosa. (LS 100) 

 

Dir.: Quais os sinais pascais no mundo de hoje que podemos recordar nessa 

oração?  

 

3. Salmo 148  

– Louvai o Senhor Deus nos altos céus, * 

  louvai-o no excelso firmamento! 

– Louvai-o, anjos seus, todos louvai-o, * 

louvai-o, legiões celestiais! 

 

– Louvai-o, sol e lua, e bendizei-o, * 

louvai-o, vós estrelas reluzentes! 

– Louvai-o, céus dos céus, e bendizei-o, * 

   e vós, águas que estais por sobre os céus. 

 

– Louvem todos e bendigam o seu nome, * 

   porque mandou e logo tudo foi criado. 

– Instituiu todas as coisas para sempre, * 

   e deu a tudo uma lei que é imutável. 

 

– Louvai o Senhor Deus por toda a terra, * 

   grandes peixes e abismos mais profundos; 

– fogo e granizo, e vós neves e neblinas, * 

   furacões que executais as suas ordens. 
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– Montes todos e colinas, bendizei-o, * 

   cedros todos e vós árvores frutíferas; 

– feras do mato e vós mansos animais, * 

  todos os répteis e os pássaros que voam. 

 

– Reis da terra, povos todos, bendizei-o, * 

   e vós, príncipes e todos os juízes; 

– e vós, jovens, e vós, moças e rapazes, * 

   anciãos e criancinhas, bendizei-o! 

 

– Louvem o nome do Senhor, louvem-no todos, * 

   porque somente o seu nome é excelso! 

– A majestade e esplendor de sua glória * 

  ultrapassam em grandeza o céu e a terra. 

 

– Ele exaltou seu povo eleito em poderio * 

   ele é o motivo de louvor para os seus santos. 

– É um hino para os filhos de Israel, * 

   este povo que ele ama e lhe pertence. 

 

4. Palavra de Deus (Cl 1, 15-20) 

L.2.: Da carta de São Paulo aos Colossenses  

Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por 

causa dele, foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as 

invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio 

dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas têm nele a sua 

consistência. Ele é a Cabeça do corpo, isto é, da Igreja. Ele é o Princípio, o 

Primogênito dentre os mortos; de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque 

Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude e por ele reconciliar consigo 

todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da 

sua cruz. 

 

Refrão: Cantem céus e terra, céus e terra cantem. Cristo Jesus já 

ressuscitou (M.: Taizé) 

 

L.1: A meta do caminho do universo situa-se na plenitude de Deus, que já foi 

alcançada por Cristo ressuscitado, fulcro da maturação universal. E assim 

juntamos mais um argumento para rejeitar todo e qualquer domínio despótico e 

irresponsável do ser humano sobre as outras criaturas. O fim último das restantes 

criaturas não somos nós. Mas todas avançam, juntamente conosco e através de 

nós, para a meta comum, que é Deus, numa plenitude transcendente onde Cristo 

ressuscitado tudo abraça e ilumina. Com efeito, o ser humano, dotado de 
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inteligência e amor e atraído pela plenitude de Cristo, é chamado a reconduzir 

todas as criaturas ao seu Criador. (LS 83)  

 

5. Preces  

T.: Escutai Senhor o clamor da nossa terra  

 

- Ressuscitado, ajudai-nos a ver tua força e presença luminosa a nos envolver, 

nós te pedimos. 

- Cristo, vencedor da morte, que possamos cuidar Casa Comum movidos pelo 

impulso da tua Páscoa, nós te pedimos.  

- Senhor da vida, fazei que ao celebrarmos a vossa páscoa anunciemos sempre 

mais a renovação das relações entre todas as criaturas, nós te pedimos. 
Preces espontâneas... 

Pai Nosso 

 

6. Oração:  

Deus de Amor, a páscoa do Crucificado-Ressuscitado, recriou o universo inteiro. 

Fazei que a alegria desta grande festa da nova criação, desperte em nós a 

consciência de que tudo está em Cristo interligado. Ele que convosco vive e reina 

na unidade do Espírito Santo.  

 

7. Bênção: O Altíssimo e bom Senhor, que libertou e renovou toda a criação, 

derrame, sobre a nossa Casa Comum, sua bênção e alegria. Amém.       

 

PENTECOSTES 

 

T.: Vinde Espirito, Vinde Espirito, Vinde Espirito Criador  
(M: Veni Creator, Canône - Taizé) 

 

1. Abertura: 

Dir.: Vinde, Ó Espírito Criador 

T.: Vem o universo renovar 

Dir.: Fonte de vida, fogo, amor 

T.: Vem o universo renovar 

 

Canto: Renova a Criação (Jaci Maraschin / Flávio Irala) 

 

Vem, Espírito Santo, 

renova a criação, a criação inteira. 

 

1. Tu pairaste qual pássaro encantado 

sobre as águas primevas azuladas, 

fecundando a vida. 

E foste nas algas e nas plantas 

o vigor, o sustento e a direção. 
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2. Tu chamaste dos fundos da experiência 

o teu povo nascido pra justiça 

e lhe deste vida. 

E foste nas ruas e nas casas, 

os abraços, os cantos e o amor. 

 

3. Mas o mundo criado fez de conta 

que era fruto do engano e da maldade 

e escolheu a morte. 

A guerra, a ganância, o lucro louco 

e o caos ficaram, pois, no teu lugar. 

 

4. Mas nos unes na espera de outro dia, 

de uma nova e liberta criação, 

de uma nova vida. 

Serás nosso rumo, finalmente, 

para as portas do reino da verdade. 

 

2. Recordação da vida 

L.1.: O Pai é a fonte última de tudo, fundamento amoroso e comunicativo de 

tudo o que existe. O Filho, que O reflete e por Quem tudo foi criado, uniu-Se a 

esta terra, quando foi formado no seio de Maria. O Espírito, vínculo infinito de 

amor, está intimamente presente no coração do universo, animando e suscitando 

novos caminhos. (LS 238). 

 

Dir.: Foi na Solenidade de Pentecostes (24 de maio) de 2015 que o Papa 

Francisco apresentou à Igreja e as pessoas de boa vontade a carta encíclica 

Laudato Si’. E assim, vamos então partilhar que sinais da presença e voz do 

Espírito esse documento tem suscitado.  
 

3. Salmo 103 (104) 

Ant.: Enviai vosso Espírito e a terra será renovada 

 

– Bendize, ó minha alma, ao Senhor! * 

   Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande! 

– De majestade e esplendor vos revestis *   

   e de luz vos envolveis como num manto. 

 

– Estendeis qual uma tenda o firmamento, * 

   construís vosso palácio sobre as águas; 

– das nuvens vós fazeis o vosso carro, * 

   do vento caminhais por sobre as asas; 

– dos ventos fazeis vossos mensageiros, * 

   do fogo e chama fazeis vossos servidores. 
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– A terra vós firmastes em suas bases, * 

  ficará firme pelos séculos sem fim; 

– os mares a cobriam como um manto, * 

   e as águas envolviam as montanhas. 

 

– Ante a vossa ameaça elas fugiram, * 

   e tremeram ao ouvir vosso trovão; 

– saltaram montes e desceram pelos vales * 

   ao lugar que destinastes para elas; 

– elas não passam dos limites que fixastes, * 

   e não voltam a cobrir de novo a terra. 

 

– Fazeis brotar em meio aos vales as nascentes *  

   que passam serpeando entre as montanhas; 

– dão de beber aos animais todos do campo, * 

   e os da selva nelas matam sua sede; 

– às suas margens vêm morar os passarinhos, * 

   entre os ramos eles erguem o seu canto. 

 

Ant.: Enviai vosso Espírito e a terra será renovada 

 

3. Palavra de Deus (Gn 1, 1-2) 

L.2: Do livro do Gênesis 

No princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia, as trevas 

cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. 

 

L.1: O Espírito Santo, que Cristo enviou do Pai, e o Espírito que tudo vivifica são 

uma só e mesma pessoa. Por isso, o respeito pela criação é uma exigência da 

nossa fé: o «jardim» onde vivemos nos é confiado, não para o explorarmos, mas 

para o cultivarmos e guardarmos com respeito. Mas isto só é possível, se Adão – 

o homem plasmado da terra – se deixar, por sua vez, renovar pelo Espírito Santo, 

se deixar re-plasmar pelo Pai segundo o modelo de Cristo, novo Adão. Então sim, 

renovados pelo Espírito, podemos viver a liberdade dos filhos em harmonia com 

toda a criação e, em cada criatura, podemos reconhecer um reflexo da glória do 

Criador [...] (Papa Francisco - Homilia de Pentecostes, 2015) 

 

L.2: Esta presença divina, que garante a permanência e o desenvolvimento de 

cada ser, “é a continuação da ação criadora”. O Espírito de Deus encheu o 

universo de potencialidades que permitem que, do próprio seio das coisas, possa 

brotar sempre algo de novo: “A natureza nada mais é do que a razão de certa 

arte – concretamente a arte divina – inscrita nas coisas, pela qual as próprias 

coisas se movem para um fim determinado. Como se o mestre construtor de 
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navios pudesse conceder à madeira a possibilidade de se mover a si mesma para 

tomar a forma da nave” (LS 80). 

 

4. Preces 

T.: Espírito de Amor, renovai-nos  

- Pai dos pobres, tornai-nos atentos à tua presença divina que preenche todo o 

universo inteiro, nas mais variadas formas de vida.  

 

- Advogado, anima a resistência da terra, dos marginalizados para que possamos 

fazer desse nosso planeta uma verdadeira Casa Comum onde reine o amor.  

  

- Fonte de vida, enchei-nos de criatividade e coragem na luta pela ecologia 

integral, para que nossas respostas diante das crises sejam um autêntico anúncio 

da nossa fé em Deus.  

 

Pai Nosso 

 

5. Oração: 

Pai Santo derramastes sobre a terra o Espírito Criador, que, com a sua luz guia 

este mundo para o teu amor. Ele é nosso defensor e acompanha o gemido da 

criação. Vive em nossos corações a fim de nos impelir para o bem. Por isso, te 

rogamos, que essa presença que não nos despampara, seja nossa luz e 

companhia na construção do bem-viver. Por Cristo, nosso Senhor.  

 

6. Bênção 

O Criador de toda luz, que derramou sobre nós, por meio do Ressuscitado, o fogo 

e a sabedoria do Espírito Santo, reúna e abençoe toda a sua criação. Amém 

 

TEMPO COMUM 

 

T.: Onde reina o Amor/ fraterno amor/ Onde reina o Amor/ Deus aí está  
(M.: Ubi Caritas - Taizé)  

 

1. Abertura 

Dir.: Exulte de alegria a terra inteira 

T.: Pois julgais o universo com justiça 

Dir.: A terra produziu sua colheita 

T.: O Senhor e nosso Deus nos abençoa   

 

2. Recordação da vida 

L.1: Jesus retoma a fé bíblica no Deus criador e destaca um dado fundamental: 

Deus é Pai. Em colóquio com os seus discípulos, Jesus convidava-os a reconhecer 

a relação paterna que Deus tem com todas as criaturas e recordava-lhes, com 

comovente ternura, como cada uma delas era importante aos olhos d’Ele (LS 96). 
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3. Salmo 64 (65) 

 

– Ó Senhor, convém cantar vosso louvor *  

  com um hino em Sião!  

– E cumprir os nossos votos e promessas, *  

  pois ouvis a oração.  

 

– Toda carne há de voltar para o Senhor, *  

   por causa dos pecados.  

– E por mais que nossas culpas nos oprimam, *  

   perdoais as nossas faltas.  

 

– É feliz quem escolheis e convidais *   

   para morar em vossos átrios!  

– Saciamo-nos dos bens de vossa casa *  

   e do vosso templo santo.  

 

– Vossa bondade nos responde com prodígios, *  

   nosso Deus e Salvador!  

– Sois a esperança dos confins de toda a terra *  

   e dos mares mais distantes.  

 

– As montanhas sustentais com vossa força: *  

   estais vestido de poder.  

– Acalmais o mar bravio e as ondas fortes *  

   e o tumulto das nações.  

 

– Os habitantes mais longínquos se admiram *  

   com as vossas maravilhas.  

– Os extremos do nascente e do poente *  

   inundais de alegria.  

 

– Visitais a nossa terra com as chuvas, *  

   e transborda de fartura.  

– Rios de Deus que vêm do céu derramam águas, *  

   e preparais o nosso trigo.  

 

– É assim que preparais a nossa terra: *  

  vós a regais e aplainais,  

– os seus sulcos com a chuva amoleceis *  

   e abençoais as sementeiras.  

 

– O ano todo coroais com vossos dons, *  

  os vossos passos são fecundos;  
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– transborda a fartura onde passais, *  

   brotam pastos no deserto.  

 

– As colinas se enfeitam de alegria, *  

   e os campos, de rebanhos;  

– nossos vales se revestem de trigais: *  

   tudo canta de alegria 

 

4. Palavra de Deus (Mt 13, 1-9) 

 

Aclamação 

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. (Bis) 

Semente é de Deus a Palavra, 

o Cristo é o semeador; 

todo aquele que o encontra, 

vida eterna encontrou! 

 

L.2.: Do Evangelho segundo Mateus 

Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. 

Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca 

e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé, na praia. E disse-lhes muitas 

coisas em parábolas: “O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, 

algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as 

comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita 

terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando 

o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. 

Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e 

sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa, e 

produziram à base de cem, de sessenta e de trinta frutos por semente. Quem 

tem ouvidos, ouça!”.  

 

L.1: O Senhor podia convidar os outros a estar atentos à beleza que existe no 

mundo, porque Ele próprio vivia em contato permanente com a natureza e 

prestava-lhe uma atenção cheia de carinho e admiração. Quando percorria os 

quatro cantos da sua terra, detinha-Se a contemplar a beleza semeada por seu 

Pai e convidava os discípulos a individuarem, nas coisas, uma mensagem divina 

(LS 97). 

 

T: A semente caiu em terra boa e deu fruto!  

 

L.2: O exemplo de Santa Teresa de Lisieux convida-nos a pôr em prática o 

pequeno caminho do amor, a não perder a oportunidade duma palavra gentil, 

dum sorriso, de qualquer pequeno gesto que semeie paz e amizade. Uma 

ecologia integral é feita também de simples gestos cotidianos, pelos quais 
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quebramos a lógica da violência, da exploração, do egoísmo. Pelo contrário, o 

mundo do consumo exacerbado é, simultaneamente, o mundo que maltrata a 

vida em todas as suas formas. 

 

T: A semente caiu em terra boa e deu fruto! 

 

5. Preces 

T.: Senhor, escutai a nossa prece 

- Cristo, semente e semeador, ajudai-nos a plantar nesse mundo o cuidado e 

respeito pelas tuas obras, nós te suplicamos. 

 

- Pai lavrador, que fizestes florescer a vida nesse mundo, iluminai os governantes 

e os legisladores para que tomem consciência da sua responsabilidade com a 

Terra, nós te suplicamos. 

 

- Espírito que vivifica, uni os povos e culturas para que juntos busquem a 

construção de uma fraternidade universal onde os direitos do planeta sejam 

respeitados, nós te suplicamos. 
Preces espontâneas...   

 

Pai Nosso 

 

6. Oração 

Deus de bondade infinita, te louvamos por terres preparado nossa terra e enchido 

de vida as diversas criaturas. Ao mesmo tempo, em que nos colocamos a elevar-

Te nossa ação de graças, pedimos que aumente em nós o compromisso com a 

integridade da Criação. Para assim, aguardarmos com bons frutos a vinda 

definitiva do teu Reino de justiça, paz, amor e beleza. Por Cristo Nosso, Senhor. 

Amém.  

 

7. Bênção 

A bênção do Deus da vida se estenda sobre toda a sua criação, agora e para 

sempre. Amém.  

 

 

 

Celebração Ecumênica pela Casa Comum 

 

1. Luz e o fogo 
Os representantes das Igrejas acendem as velas e após saudarem a todos dizem:  

T.: Luz da divina unidade, vem clarear nossos passos e iluminar todo o 

universo. 

Refrão: Jesus de todos Salvador, tua luz revela o esplendor do Pai, 

Nós te cantamos bendizendo o teu amor (Taizé) 

 



 25 

T.: O Deus, fonte de vida e de toda luz, enche os corações dos teus filhos de 

encanto pelos dons da tua criação. Sustenta-nos com teu amor constante e faz 

que todos os teus filhos, reconciliados contigo por Jesus Cristo, bebam no rio das 

tuas delícias. A ti, Trindade vivificante, todo louvor, toda glória e toda honra pelos 

séculos dos séculos. Amém. (SOUC 2002) 

 

2. A água sinal de união  

 

Oração de bênção da água: 
Todos(as) estendem as mãos em direção da água: 

 

Dir.: Deus, fonte da vida e da unidade, te agradecemos pelas águas do batismo 

pelas quais nos fizeste entrar em comunhão. Faze que esta água, nossa irmã, 

seja abençoada, e que recorde às nossas Igrejas e nossas comunidades o 

compromisso com toda a obra da tua bondade. Unidos em uma só fé e um só 

batismo, encoraja-nos a testemunhar o amor de Cristo, por meio da ecologia 

integral, e que possamos nessa Casa Comum caminhar profundamente para a 

unidade com toda a criação. Amém. (Adaptado - SOUC 2002)  

 

T.: Tu nos dais de beber água viva na torrente das tuas delícias 

 

Todos se aproximam e fazem algum gesto diante da água, enquanto isso canta-se 

  

Canto: A água (Simei Monteiro e Alberto Correia) 

Aqui chegando, Senhor, 

Que poderemos te dar? 

Um simples coração 

e uma vontade de cantar. 

 

Recebe nosso louvor 

e tua paz vem nos dar. 

A tua graça, Senhor, 

Melhor que vida, será, 

 

E o teu amor em nós 

será manancial 

de água boa a jorrar 

Pra nossa sede estancar. 

 

“Quando os seres humanos destroem a biodiversidade na criação de Deus; 

quando os seres humanos comprometem a integridade da terra e contribuem 

para a mudança climática, desnudando a terra das suas florestas naturais ou 

destruindo as suas zonas úmidas; quando os seres humanos contaminam as 

águas, o solo, o ar... tudo isso é pecado”. Porque “um crime contra a natureza é 
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um crime contra nós mesmos e um pecado contra Deus”. (Patriarca Bartolomeu/ 

LS 8) 

 

Dir.: Deus acolha o nosso coração arrependido e nos ajude a vivermos como 

novas criaturas. Amém. 

 

3.  Brisa suave da contemplação  

Palavra de Deus: 1Rs 19, 9-13. 

 

L: Elias, chegou na caverna, e lá passou a noite. Veio-lhe a palavra do Senhor: 

“Por que estais aqui, Elias?” Respondeu: “Eu ardo de ciúme pelo Senhor, o Deus 

de todo poder: os filhos de Israel abandonaram a tua aliança, demoliram os teus 

altares e mataram à espada os teus profetas; só eu fiquei, e procuram tirar-me 

a vida”. O Senhor lhe disse: “Sai e permanece no alto da montanha, diante do 

Senhor: porque o Senhor vai passar”. Houve diante do Senhor um vento forte e 

violento, que raspava as montanhas e fendia os rochedos, mas Deus não estava 

no vento. Após o vento, houve um terremoto; o Senhor não estava no terremoto. 

Depois do terremoto, houve um fogo; o Senhor não estava no fogo. E depois do 

fogo, o sussurrar de um sopro tênue. Então, ouvindo-o, Elias velou o rosto com 

o manto; saiu e postou-se à entrada da caverna. Uma voz, dirigiu-se a ele: “Por 

que estás aqui, Elias?”.   

 

Canto: Senhor, meu Deus (D.R. Folcmúsica)  

1. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado,/ Fico a pensar nas obras de tuas 

mãos:/ O céu azul, de estrelas pontilhado,/ O teu poder, mostrando a criação. 

Então minha alma canta a ti, Senhor:/ Quão grande és Tu! Quão grande 

és Tu! (bis) 

2. Quando a vagar por matas e florestas,/ A passarada ouço a cantar, 

Olhando os montes, vales e campinas,/ Em tudo vejo teu poder sem par. 

 

 

L.: Um mestre espiritual, Ali Al-Khawwas, partindo da sua própria experiência, 

assinalava a necessidade de não separar demasiado as criaturas do mundo e a 

experiência de Deus na interioridade. Dizia ele: “Não é preciso criticar 

preconceituosamente aqueles que procuram o êxtase na música ou na poesia. 

Há um “segredo” subtil em cada um dos movimentos e dos sons deste mundo. 

Os iniciados chegam a captar o que dizem o vento que sopra, as árvores que se 

curvam, a água que corre, as moscas que zunem, as portas que rangem, o canto 

dos pássaros, o dedilhar de cordas, o silvo da flauta, o suspiro dos enfermos, o 

gemido dos aflitos…” (Ls, nota 159).  

 
Momento de reflexão em comum, terminar com um breve silêncio  

 

Oração: Ó Deus, que criastes com sabedoria todas as coisas, cuidais e tudo guiais 

com tua mão onipotente, concede em tua bondade, que a criação inteira prospere 
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sem ser ferida. Pois Tu, ó Mestre, ordenais que a obra das tuas mãos permaneça 

intactas até o fim dos tempos. Pois, Tu dissestes e tudo foi criado e dotado da 

tua misericórdia para manter-se livres de todo mal e para a salvação da 

humanidade, que glorifica teu nome, que é louvado sobre todas as coisas.    
(Inspirado na oração das vésperas pela conservação da criação Trad. Ortodoxa) 

 

4. Terra sagrada: lugar onde Deus nos fala 

Louvação da Terra de Deus (R. Veloso – CD A. de Graças no dia do Senhor, faixa 22)  

 

É bom cantar um bendito, / um louvor é bom cantar! (bis) 

1. Ao Deus Pai, o Criador, / por Jesus é bom louvar! (bis)  

2. Pois a terra nos foi dada, / mãe querida a cultivar! (bis) 

3. A mãe terra se liberta, / com o céu põe-se a louvar! (bis) 
Podem colocar em um lugar os frutos da terra para serem partilhados no final 

 

Pai-Nosso Ecumênico (M.: J. Ximenes Coutinho - CF 2000) 

Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, venha o teu Reino./ 

Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia 

nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem 

nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois 

teu é o Reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 

 

Oração Ecumênica da CFE 2016: (Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil - CONIC) 

Deus da vida, da justiça e do amor, Tu fizeste com ternura o nosso planeta, 

morada de todas as espécies e povos. Dá-nos assumir, na força da fé e em 

irmandade ecumênica, a corresponsabilidade na construção de um mundo 

sustentável e justo, para todos. No seguimento de Jesus, Com a Alegria do 

Evangelho e com a opção pelos pobres. Amém! 

 

Bênção (Irlandesa – Versão Miria T. Kolling) 

Todos estendem as mãos:  

Que o caminho seja brando a teus pés,  

O vento sopre leve em teus ombros;  

O sol brilhe em tua face,  

As chuvas caiam serenas em teus campos,  

E até que de novo eu te veja,  

Deus te guarde na palma de sua mão! 

Amém 

 

 MISTAGOGIA ECOLÓGICA DA VIGÍLIA PASCAL 

Refrão: A luz de Cristo,/ que resplandecente ressuscita, 

dissipe às trevas do nosso coração,/ dissipe às trevas da nossa mente (Missal/ J. 

Fonseca, OFM) 
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1. Abertura  (cf. Dn 3 – Após cada convite de louvor se canta o refrão: “Bendito sejais” ) 

Dir: Criação de Deus, bendiga o teu autor: 

T.: Bendito sejais, ó Pai criador/ 

Pai Filho e Senhor, bendito sejais! (bis) 

Dir.: Luzes e trevas, louvai quem te formou: 

T.: Bendito sejais, ó Pai criador... 

Dir.: Fontes e nascentes, bendigam o Criador:  

Dir.: Plantas da Terra, elevem a sua louvação: 

Dir.: Os que celebram o Senhor, aclamem:   

 

2. Recordar a criação na vigília pascal  

Dir.: Vamos relembrar o irmão fogo que ilumina a noite da Páscoa, ele é belo, 

vigoroso e forte, com suas chamas se acende o Círio Pascal e as nossas velas, 

seu clarão é imagem do Cristo Ressuscitado. 

T.: Louvado Sejas, Senhor Ressuscitado, com todas as tuas criaturas! 

 

I Conversa: Como o rito de acendimento do Círio nos recorda a importância do 

fogo? O que esse sinal da criação nos diz em nossa vida diária? Como a bíblia 

nos fala do fogo? Como o exulte nos ajuda a perceber a importância da criação? 

Canto: Noite mil vezes feliz,/ Noite clara como o dia,/ Na luz de Cristo glorioso/ 
Exultemos de alegria.  
Refrão: Bendito seja o Cristo, Senhor,/ Que é do Pai imortal, esplendor! 
 

Acendimento do Círio Pascal 

Dir.: Ouvimos a Palavra que tudo criou e escutamos atentos a ação criadora e 

libertadora de Deus que acompanha a obra das suas mãos. Bendito seja o Pai 

Criador, o Verbo que salva o mundo e Sopro que vivifica tudo que existe. 

T.: Louvado Sejas, Senhor Ressuscitado, com todas as tuas criaturas! 

  

II Conversa: O que as leituras dessa noite, em especial a leitura do gêneses, nos 

revela sobre a ação de Deus? Como o salmo e a oração depois da leitura da 

criação inspiram o nosso agir? O que sentimos diante de tudo isso? Como o aleluia 

e glória se relacionam com o louvor da criação (Laudato Si’)? 

Canto: Lá vem a barra do dia (bis)/ Lá vem o Filho de Maria (bis)/ A vida 
vence a morte para nossa alegria! (bis)/ Aleluia, aleluia! (bis)/ Aleluia, 
aleluia! (bis)/ Aleluia, aleluia! (bis) 
 
Todos se aproximam e tocar no livro da Palavra de Deus 
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Dir.: A irmã água que criastes e que nos enche de vida é sinal batismal, banho 

que nos faz novas criaturas. Ela é valiosa, humilde e casta, e muito ensina ao teu 

povo.  

T.: Louvado Sejas, Senhor Ressuscitado, com todas as tuas criaturas! 

 

III Conversa: Como a bênção da água nos recorda a ação de Deus por meio 

desse sinal? Que significado tem a água nas nossas vidas? Como o ser humano 

tem tratado esse dom precioso? O que significa para nós nascer das águas e do 

Espírito? 

Canto: Banhados em Cristo, somos uma nova criatura, as coisas antigas 

já se passaram somos nascidos de novo. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, 

aleluia, aleluia.  

Todos se aproximam e tocam a água 

Dir.: O óleo que nos consagra é o fruto da oliveira misturado com as essências 

perfumadas que a mãe e irmã terra nos fornece. 

T.: Louvado Sejas, Senhor Ressuscitado, com todas as tuas criaturas! 

 

IV Conversa – Como o sinal do óleo do Crisma nos ilumina na vida cristã? Quais 

os usos cotidianos de óleos e essências na nossa realidade cultural? O que dons 

precisamos hoje para assumir nosso compromisso com a Casa Comum? 

Canto: Com óleo vem me banhar (CD liturgia Norte e Nordeste, faixa 20) 

1. Oh, vem Espírito Santo, vem repousar sobre mim //: Me unge com óleo santo, 

cheiroso como alecrim!:// 

Eh eh eh eh eh ô! Eh eh eh eh eh á!/ Eh eh eh eh, Senhor, com óleo vem 

me banhar! (bis) 

2. Com óleo bem perfumado, por Ti minha fronte é ungida. //: Vou ser no mundo 

o perfume, o teu perfume na vida! :// 

3. Espalharei nos caminhos o cheiro do meu amor //: De Ti, Senhor, o universo, 

há de sentir bom odor! :// 

 
Ungir as mãos com alguma essência     

 

Dir.: Louvado sejas, pelo Pão e vinho, frutos da terra e do trabalho, que se tornam 

teu corpo e sangue. As dádivas da criação todas se unem no canto de louvor e 

os dons que gerastes agora são sinais da tua presença entre nós.  

T.: Louvado Sejas, Senhor Ressuscitado, com todas as tuas criaturas! 

 

V Conversa: Como a oração de apresentação das oferendas, o prefácio e a oração 

eucarística nos ajudam a ver o pão e vinho como dons? E como os cantos desse 

momento nos ajudam a perceber uma conexão com a alegria que preenche o 

universo? Que significado ecológico podemos sentir no canto do “Santo”? 
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Canto: Cristo ressuscitou, o sertão se abriu em flor,/ Da pedra água saiu, 
era noite e o sol surgiu,/ Glória ao Senhor! 
 
Agradecer pela Casa Comum e a nova criação em Cristo e Partilhar alguns alimentos.     

 

Pai Nosso 

 

Oração: Deus de poder e misericórdia, que distribuis com bondade e beleza todas 

as tuas obras, daí aos que foram libertos na Páscoa de Jesus, a graça de 

compreender que a entrega do Cristo, na plenitude dos tempos, completa a obra 

da criação e nos impele no cuidado da casa comum, até que venham o novo céu 

e nova terra. Por Cristo, nosso Senhor. (Inspirado na oração coleta I da Vigília Pascal) 

 

Bênção: A bênção do Criador que fez florescer no mundo a vida. A bênção do 

Filho, cuja ressureição alegra o universo inteiro. A bênção do Espírito, que renova 

e congrega todos os seres desta Casa Comum. Permaneça sobre todos nós. Em 

nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.  

  

 

 

ANEXOS 

 

Quaresma II: Ó Deus de eterna compaixão que não desprezais nada do que 

criastes, acolhe nosso coração que deseja conversão. Ajudai-nos a reconhecer 

que em nosso pecado ferimos a terra. E dai-nos a graça de viver uma vida nova 

correspondente ao universo reconciliado por Cristo. Ele que contigo vive e reina 

para sempre. Amém.   

 

 

Ato penitencial I:   

Senhor, que nos formais tudo que vive e respira  

- Senhor, tende piedade de nós 

Cristo, Verbo eterno, sem o qual nada pode existir, tende piedade 

- Cristo, tende piedade de nós 

Senhor, que confiastes ao ser humano o cuidado da criação, tende piedade de 

nós 

- Senhor, tende piedade de nós 

 

 

Paráfrase ecológica do Pai-nosso 

 

Pai nosso, autor do cosmos com todas as criaturas que nele habitam.  

que estais nos céus, no voo dos pássaros, nas profundezas dos mares, e onde 

quer que o dom da vida se manifeste.  
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Santificado seja o vosso nome, quando a natureza canta a ti o seu hino de louvor, 

e quando vivemos o respeito pela integridade da criação e construímos a justiça 

social. 

Venha a nós o vosso reino, que é como planta a crescer frutificando uma nova e 

definitiva criação. E que, ajudados com a tua graça, possamos fazer brotar o 

amor que nos interliga como fraternidade universal. 

Seja feita a vossa vontade, na Casa Comum da terra e do Céu, e assim, saibamos 

semear gratidão e cuidado pelo mundo que formastes. 

O pão nosso de cada dia, produzido pelo encontro entre a terra e os seres 

humanos, seja para assegurado em todo planeta. E dai-nos hoje a coragem de 

lutar pela ecologia integral. 

Perdoai as nossas ofensas, a nossa ação destruidora nos momentos que nos 

deixamos conduzir pela cultura do descarte. Assim como nós perdoamos a quem 

nos tem ofendido, pois não nos cansais de ensinar um novo modo de nós 

relacionarmos como irmãos de todos.  

Não nos deixeis cair em tentação, nem que nos domine a ganância e a sede de 

poder que nos distanciam do sentido de sermos criaturas vossas. Nem caia sobre 

nós o desanimo que nos impede de sonhar o novo. 

Mas, livra-nos do mal, que escraviza a obra das tuas mãos. Liberta-nos da 

indiferença e do comodismo diante das crises que temos enfrentado. Assim seja, 

proclamam todos os seres agora e para sempre.  

 

Cantos 

 

Canto penitencial II: Pelas dores deste mundo (Rodolfo Gaede Neto) 

 

Pelas dores deste mundo, Ó Senhor, imploramos piedade 

A um só tempo geme a criação  

Teus ouvidos se inclinem ao clamor; desta gente oprimida.  

Apressa-te com a tua salvação!  

 

A tua paz, Bendita e irmanada co'a justiça 

Abraça o mundo inteiro. Tem compaixão!  

 

O teu poder  

sustente o testemunho do teu povo.  

Teu Reino venha a nós  

Kyrie eleison! 

 

Canto penitencial II: A Mãe terra geme e chora (Luiz A. Karam / Luiza Ricciardi, fsp) 

A mãe terra geme e chora 

Maltratada, destruída  

Pela insana violência  

do dinheiro e do poder 
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Ó Senhor, tem piedade 

dá-nos novo coração 

mais bondoso, mais irmão  

pra cuidar do teu jardim. 

 

Refrão penitencial: Terra, nossa mãe e nossa irmã (Acílio Mendes, OFMCap) 

Terra, nossa mãe e nossa irmã: 

Tu que gemes 

e sofres as dores de parto: 

Perdão, Perdão, Perdão! 

  

Canto: Tudo está interligado (Cireneu Kuhn, svd) 

 

Tudo está interligado 

como se fôssemos um 

tudo está interligado 

nesta Casa Comum. 

 

1. O cuidado com as flores do jardim, 

com as matas, os rios e mananciais 

O cuidado com o ar e os biomas 

com a terra e com os animais. 

 

2. O cuidado com o ser em gestação 

co´as crianças um amor especial 

O cuidado com doentes e idosos 

pelos pobres, opção preferencial 

 

3. A luta pelo pão de cada dia, 

por trabalho, saúde e educação 

A luta pra livrar-se do egoísmo 

e a luta contra toda corrupção. 

 

4. O esforço contra o mal do consumismo 

a busca da verdade e do bem 

Valer-se do tempo de descanso, 

da beleza deste mundo e do além 

 

5. O diálogo na escola e na família 

entre povos, culturas, religiões 

Os saberes da ciência, da política, 

da fé, da economia em comunhão 

 

6. O cuidado pelo eu e pelo tu 
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pela nossa ecologia integral 

O cultivo do amor de São Francisco 

feito solidariedade universal. 


