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Trata-se simplesmente de redefinir o progresso. Um desenvolvimento tecnológico e 

económico, que não deixa um mundo melhor e uma qualidade de vida integralmente 

superior, não se pode considerar progresso (Ls 194). 

Oração 

Senhor, a quantos querem sempre mais e melhor, dá-lhes ganas de partilhar o 

suficiente com todos, lembrando-se da dignidade do outro e de que não se fica tão rico 

a receber como se fica ao dar.  

[R.V.]  
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A Carta da Terra convida-nos a todos a começar  de novo, deixando para trás uma 

etapa de autodestruição, mas ainda não desenvolvemos uma consciência universal que 

o torne possível. Por isso, atrevo-me a propor de novo aquele considerável desafio: 

“Como nunca antes na história, o destino comum obriga-nos a procurar um novo início 

(…). Que o nosso seja um tempo que se recorde pelo despertar duma nova reverência 

face à vida, pela firme resolução de alcançar a sustentabilidade, pela intensificação da 

luta em prol da justiça e da paz e pela jubilosa celebração da vida” (Ls 207). 

Oração  

Ó Divino Espírito Santo, Força da nossa fraqueza, Auxílio do nosso nada, Misericórdia 

da nossa miséria, Sabedoria da nossa ignorância, tende compaixão de nós.  

[L.F.] 
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[…] a deterioração do meio ambiente e a da sociedade afectam de modo especial os 

mais frágeis do planeta (Ls 48). 

Oração 

Que o Teu espírito criador toque cada um de nós, humanos, para que se viva uma 

verdadeira fraternidade, sem ganâncias, e com respeito por cada ser por Ti amado.  

[M.V.] 
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Para um político, assumir estas responsabilidades com os custos que implicam não 

corresponde à lógica eficientista e imediatista actual da economia e da política, mas, 

se ele tiver a coragem de o fazer, poderá novamente reconhecer a dignidade que Deus 

lhe deu como pessoa e deixará, depois da sua passagem por esta história, um 

testemunho de generosa responsabilidade (Ls 181).  

Oração 

Senhor, que o teu Espírito importune os responsáveis e poderosos, para que prefiram 

seguir a inspiração da parcela de bem que depositaste neles, como em cada um dos 

teus filhos e filhas, e encontrem meios e fins altruístas, mesmo que o sucesso obtido 

seja discreto aos olhos do mundo.  

[R.V.]  
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Não há sistemas que anulem, por completo, a abertura ao bem, à verdade e à beleza, 

nem a capacidade de reagir que Deus continua a animar no mais fundo dos nossos 

corações. A cada pessoa deste mundo, peço para não esquecer esta sua dignidade que 

ninguém tem o direito de lhe tirar (Ls 205). 

Oração 

Que bom que é ter esperança! 

Que bom que é saber como o Senhor suscita e suscitará sempre em nós tudo quanto é 

bom, belo e verdadeiro! 

Queremos estar abertos e disponíveis a esta Tua ação em nós, meu Deus. 

Mas nem sempre é assim… Como o filho mais novo da Parábola do Pai Bom (Lc 15), 

também nós esbanjamos e maltratamos o que deixas ao nosso cuidado, Senhor; e, 

qual filho mais velho, não temos sabido apreciar e usufruir com alegria da riqueza 

espiritual, natural e humana que nos envolve. 

Queremos ser filhos conscientes e multiplicadores do Teu imenso Amor, capazes de 

amar e cuidar dos nossos irmãos e também da nossa casa comum. 

Que bom que é ter esperança! 

Sentir que é possível… que o bem e o amor são mais fortes (embora às vezes não 

pareça). 

Para isso há que deixar-Te, Senhor, trabalhar em nós; há que empenharmo-nos em 

transformar a nossa mentalidade no sentido do serviço ao próximo, da partilha e 

preservação dos bens da criação. 

Obrigada, Pai, por tudo o que é bom e por toda a beleza e bem que criaste para todos.  

Pai Nosso…  

[A.P.] 



13 

«Comprar é sempre um acto moral, para além de económico.» Por isso, hoje, «o tema 

da degradação ambiental põe em questão os comportamentos de cada um de nós» (Ls 

206). 

Oração 

Senhor, converte-nos a uma vida mais simples e a sabermos refrear maus hábitos e 

adoptar um estilo de vida que não comprometa a sustentabilidade da criação.  

[M.V.] 
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Será preciso fazer apelo aos crentes para que sejam coerentes com a sua própria fé e 

não a contradigam com as suas acções; será necessário insistir para que se abram 

novamente à graça de Deus e se nutram profundamente das próprias convicções sobre 

o amor, a justiça e a paz (Ls 200).  

Oração  

Dá-nos, Senhor, um desejo fundo de procurar humildemente corresponder ao teu 

Amor que nos gerou, reconhecendo-se cada um como filho e irmão, necessitado da 

tua graça  e da tua luz para saber escolher caminhos de fraternidade e paz e, assim, 

experimentar que, na verdade, nos criaste para sermos felizes. 

[R.V.]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


