Um momento de oração em cada dia (5)
Esta é uma sugestão adequada ao Tempo para a Criação, de 1 de Setembro a
4 de Outubro. Pediu-se aos membros da Rede que, com a sua esperada
generosidade, contribuíssem com uma pequena oração inspirada na Laudato Si’
e são essas partilhas simples que iremos disponibilizando neste espaço semana
após semana.

29.
O mundo foi criado pelas três Pessoas [da Santíssima Trindade], como um
único princípio divino, mas cada uma delas realiza esta obra comum segundo a
própria identidade pessoal. […] Por isso, “quando, admirados, contemplamos o
universo na sua grandeza e beleza, devemos louvar toda a Trindade” (LS 238).
Senhor Deus, Uno e Trino, comunidade admirável de amor infinito,
ensina-nos a contemplar-Te na beleza do universo, onde tudo nos fala
de Ti. Mostra-nos o nosso lugar neste mundo, como instrumentos do teu
carinho por todos os seres desta terra.
Lopes Morgado, ofmcap

30.
[…] A educação será ineficaz e os seus esforços estéreis, se não se preocupar
também por difundir um novo modelo relativo ao ser humano, à vida, à
sociedade e à relação com a natureza. Caso contrário, continuará a perdurar o
modelo consumista, transmitido pelos meios de comunicação social e através
dos mecanismos eficazes do mercado. (LS 215)
Bendigamos a Deus por todos aqueles que contribuem para uma
educação respeitadora do ser humano e da sua relação com o ambiente,
mitigando os efeitos perniciosos duma mentalidade hedonista e
consumista.
António Leite Garcia – Fórum Abel Varzim

31. (1out.)
A sobriedade, vivida livre e conscientemente é libertadora. Não se trata de
menos vida, nem vida de baixa intensidade; é precisamente o contrário. (223)
Senhor, dá-nos a capacidade de saborearmos com simplicidade o bom
que há em cada ser criado, e não nos deixes descartar, num modelo
consumista, os momentos da vida que nos ofereces sem que antes
descubramos a alegria e a sabedoria que eles podem encerrar.
Miguel Veiga

32.
A pessoa humana cresce, amadurece e santifica-se tanto mais, quanto mais se
relaciona, sai de si mesma para viver em comunhão com Deus, com os outros e
com todas as criaturas. (LS 240)
Senhor, o esplendor da Criação conduz-nos a um encontro admirável e
contemplativo em que a natureza é assumida por vós e “transformada em
mediação da vida sobrenatural”.
Procuramos muitas vezes uma vida de alta intensidade, porventura
olhamos para os nossos semelhantes, mas não vemos na água, nas
árvores e nos seus frutos, na terra e na sua generosidade, nos mares e
na sua imensidão, a força simbólica do vosso amor.
Com as forças que sempre nos concedes, iremos viver de forma mais
ordenada e atender a tudo que nos rodeia para contemplar-vos na beleza
da Criação.
Maria Fortunata e Hermenegildo Dourado

33.
Uma ecologia integral é feita também de simples gestos quotidianos, pelos
quais quebramos a lógica da violência, da exploração, do egoísmo. […]
juntamente com a importância dos pequenos gestos diários, o amor social
impele-nos a pensar em grandes estratégias que detenham eficazmente a
degradação ambiental e incentivem uma cultura do cuidado que permeie toda a
sociedade. Quando alguém reconhece a vocação de Deus para intervir
juntamente com os outros nestas dinâmicas sociais, deve lembrar-se que isto

faz parte da sua espiritualidade, é exercício da caridade e, deste modo,
amadurece e se santifica. (LS 230-231)
Senhor, abre os nossos olhos para aprendermos esses pequenos gestos
dedicados aos outros, sem calculismo e mesmo que passem
despercebidos, contribuindo para a cultura do cuidado. Mostra-nos o que
mudar na relação com os outros e com as coisas, para ir ao encontro do
amor que puseste na Criação. Nesse caminho, ajuda-nos a dar os
passos que podemos, em aliança uns com os outros, para melhor
cuidarmos desta casa que nos deste e de todos os que a habitam.
Rita Veiga – Fundação Betânia

34.
[…] que nós, cristãos, saibamos assumir os compromissos para com a criação
que o Evangelho de Jesus nos propõe.
[…] Iluminai os donos do poder e do dinheiro para que não caiam no pecado da
indiferença, amem o bem comum, promovam os fracos, e cuidem deste mundo
que habitamos. (Oração cristã com a criação)
Bendigamos a Deus por todos aqueles que contribuem para o bem
comum, promovendo os marginalizados e cuidando do mundo em que
vivemos. E roguemos perdão pelas nossas indiferenças e pelas de todos
os que ainda não sentiram a necessidade de cuidar do bem comum.
António Leite Garcia – Fórum Abel Varzim

