
Breves orações para uma semana do TEMPO DA CRIAÇÂO    

 

1 – Discernimento  

Vem, Espírito Santo, fonte de todos os dons, ajuda-nos a reconhecer a vontade de Deus em 

cada tempo, em cada lugar e em cada situação. Ilumina o Papa Francisco, a Igreja e cada um de 

nós, para que saibamos escolher, em consciência, um estilo de vida conforme à Alegria do 

Evangelho e à Alegria do Amor.  

Nós te louvamos, Senhor!  

 

2 – Compromisso 

«Ó Deus, tu aprecias a verdade no íntimo do ser  

e ensinas-me a sabedoria no íntimo da alma. […]  

Cria em mim um coração puro;  

renova e dá firmeza ao meu espírito!»   (Sl 51).  

Senhor, tu que me iluminas com a tua Graça, ajuda-me a respeitar o compromisso de uma 

vida virtuosa, capaz de percorrer os caminhos de uma autêntica conversão ecológica: na paz 

com a mãe Terra e com os seres que nela habitam, no serviço dos mais pobres, na busca 

permanente do teu Reino.  

 

3 – Fidelidade  

«‒ Onde está o teu irmão Abel?  

‒ Não sei dele. Sou, porventura, guarda do meu irmão?» (Gn 4, 9).  

Senhor, cura-nos da doença da indiferença que nos impede de olhar os irmãos mais 

necessitados, nos defende de sair de nós mesmos rumo ao outro, nos fecha num egoísmo 

consumista.  

Que a nossa fidelidade ao compromisso cristão se concretize na solidariedade com os nossos 

irmãos em privação e sofrimento e na vivência de uma atitude de cuidado pela tua criação.  

 

 4 – Pedido  

Senhor, nosso Criador,  

Inspira-nos uma atitude permanente de sobriedade feliz e de zelo pelo bem comum.  

Concede-nos o equilíbrio ecológico integral: «o interior connosco mesmos, o solidário com os 

outros, o natural com todos os seres vivos, o espiritual com Deus».  

«Pedimos-vos que nós, cristãos, saibamos ser fiéis aos compromissos para com a criação que o 

Evangelho de Jesus nos propõe» (LS 246).  

 



5 – Agradecimento  

Senhor, nosso Deus,  

nós Te damos graças porque Tu és o nosso Pai  

e é graças a Ti que o universo existe.  

Tu permaneces oculto e, no entanto,  

estás atentamente a nosso lado.  

O teu Reino já está implantado no meio de nós  

como semente, ou pão a levedar, ou vida dada.  

Pai Santo, faz de nós gente com projetos  

Como a do princípio da criação,  

para que ousemos recomeçar a trama da criação contínua  

e a procura ardente do teu rosto.  

(fr. José Augusto Mourão, op, Anáforas) 

 

6 ‒ Louvor  

Em todo o tempo, bendirei o Senhor;  

o seu louvor estará sempre nos meus lábios.  

A minha alma gloria-se no Senhor!  

Que os humildes saibam e se alegrem.  

Enaltecei comigo o Senhor;  

exaltemos juntos o seu nome.  

Procurei o Senhor e Ele respondeu-me,  

livrou-me de todos os meus temores.  

[…] 

Saboreai e vede como o Senhor é bom; 

feliz o homem que nele confia! (Sl 34). 

 

7 ‒ Contemplação  

«Senhor Deus, Uno e Trino,  

comunidade estupenda de amor infinito,  

ensinai-nos a contemplar-vos  

na beleza do universo, onde tudo nos fala de vós.  

Despertai o nosso louvor e a nossa gratidão  

por cada ser que criastes.  

Dai-nos a graça de nos sentirmos intimamente unidos  

a tudo o que existe»  

(LS, Oração cristã com a criação).  


