
          

 

 

Sugestões de preces para a Oração dos Fiéis  

dos domingos do Tempo da Criação  2022 

(redigidas pelos Focos de Conversão Ecológica) 

 

 

4/9 (XXIII Domingo do Tempo Comum) 

Estamos no Tempo da Criação. Deixemo-nos maravilhar por este dom e peçamos a Deus 

a determinação para abraçar com coragem esta causa, sabendo que ela é essencial para 

o bem de toda a Humanidade. Oremos 

Foco de Conversão Ecológica da Paróquia do Campo Grande, Lisboa 

 

 

11/9 (XXIV Domingo do Tempo Comum) 

Por toda a Criação, para que, unos com a Terra, tenhamos como missão: semear paz, 

louvar e cuidar de todas as maravilhas criadas pelo Nosso Pai; que nos consigamos 

converter a um modo de vida mais justo para todas as criaturas, mais solidário em 

termos sociais e mais ecológico, "deixando o Mundo melhor do que o encontrámos". 

Oremos. 

Focus Ecológico Franciscano de Marvila, Lisboa 

 

 

18/9 (XXV Domingo do Tempo Comum) 

Por todos os que protegem com as suas ações a nossa Casa Comum, pelos que colocam 

os seus dons ao serviço da recuperação dos ambientes doentes, e ainda pelos que não 

sabem ou não querem escutar a Voz da Criação. Oremos 

Foco de Conversão Ecológica da Paróquia de N.ª Sr.ª da Conceição, Guimarães 

 

 



25/9 (XXVI Domingo do Tempo Comum) 

Damos graças a Deus pela beleza da Criação, e comprometemo-nos a lutar pela sua 

preservação em tudo o que esteja ao nosso alcance. Oremos 

Foco de Conversão Ecológica dos Envendos, Mação  

 

 

2/10 (XXVII Domingo do Tempo Comum) 

Pelos responsáveis das Igrejas e das Nações, para que procurem ativamente os caminhos 

capazes de uma vivência efetiva de fraternidade com todos os seres do Universo, e por todos 

nós que somos chamados a viver em comunhão universal, para que saibamos assumir o dever 

comum de cuidar uns dos outros e de toda a criação de Deus. Oremos. 

Foco Ecológico – Paróquia da Vera Cruz, Aveiro 

 


