
O TEMPO DA CRIAÇÃO — ESCUTAR A VOZ DA CRIAÇÃO 

 

 No passado dia 1 de Setembro, comemorou-se o DIA MUNDIAL DA ORAÇÃO PELO 

CUIDADO DA CRIAÇÃO e iniciou-se o TEMPO DA CRIAÇÃO, que irá prolongar-se até 4 

de Outubro,  dia de São Francisco de Assis. O tema para este ano é ESCUTAR A VOZ 

DA CRIAÇÃO. 

 

Foi em 1/9/1989 que o Patriarca Ecuménico Dimitrius I proclamou este dia como o Dia 

de Oração pela Criação para todos os Ortodoxos, tendo entretanto o Conselho 

Mundial das  Igrejas determinado que o Tempo da Criação decorreria entre 1 de 

Setembro e 4 de Outubro. 

Por sua vez, em 2015, o Papa Francisco promoveu a integração da Igreja Católica 

Romana no Tempo da Criação, ao qual foram também aderindo outras Igrejas Cristãs. 

Como referiu o próprio Papa, este Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação 

constitui uma preciosa oportunidade para cada pessoa e cada comunidade renovarem 

a sua adesão à vocação de “Guardiães da Criação”. 

 

Com esta perspectiva, falar de Oração corresponde à procura de uma comunhão mais 

íntima entre as pessoas e Deus, como fonte de energia que nos torne capazes de 

“renovar a face da Terra”, promovendo mudanças que transformem o planeta onde 

vivemos de modo a que os ecossistemas rejuvenesçam e a biodiversidade se 

desenvolva com harmonia. 

 

Naturalmente, o desafio passa por aprendermos a libertar-nos de muitos “acessórios 

inúteis” como a ambição de enriquecer, ter e poder cada vez mais, ao mesmo tempo 

que vamos tomando consciência que é no darmo-nos que recebemos aquilo que é a 

fonte geradora da alegria e o verdadeiro motor da Vida. 

 

Não temos nesta crónica espaço suficiente para as muitas ações que podemos assumir 

de modo a que haja mudanças sustentáveis, desde  a limpeza de espaços onde o lixo 

abunda, à reciclagem de resíduos, à plantação de árvores, à organização de hortas 

comunitárias e  implantação de sistemas simples de compostagem, etc, mas pensamos 

que a cooperação entre serviços autárquicos, associações, serviços de saúde, de 

educação e do ambiente, pode constituir um  bom ponto de partida para o 

desenvolvimento de condições e estilos de vida que  reduzam as desigualdades e nos 

ajudem a construir famílias e comunidades mais felizes. 

Quer escrever-nos o seu comentário e fazer alguma proposta? 
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