
Recurso Anexado 1: Ecumenical
Momento de oração ecumênico
para o Tempo da Criação
Uma casa para todos?

Além dos diversos recursos ecumênicos, o momento de oração de 2021 é composto por

orações da tradição de cristãos indígenas nativos da América do Norte. Nesse contexto,

a frase “as pessoas” é uma referência a todas as espécies, minerais e até estrelas nos

céus. Entre essas pessoas estão as pessoas humanas, as pessoas plantas, as pessoas

quadrúpedes, voadoras e nadadoras, as pessoas pedras, as pessoas estrelas e mais.

Todas as “pessoas” devem encontrar sua casa no oikos de Deus.

Ao planejar o seu momento de oração, considere montar uma “tenda de Abraão” no

meio desse momento como símbolo da intenção da comunidade em criar uma casa para

todos. Você também pode criar um espaço com itens naturais que representem a terra e

outras “pessoas” da comunidade amada que chamam o seu local de “casa”.

As partes do celebrante estão como texto regular, e as respostas da congregação estão em
negrito.

Acolhida

Nos reunimos em nome do Deus Trino, Criador, Redentor e Sustentáculo da Terra e de todas

as criaturas!

Louvada seja a Santíssima Trindade! Deus é verdade e vida, Criador do Universo, Fonte de

toda a vida, a quem os anjos cantam; magnífica Luz de todos os mistérios conhecidos ou

desconhecidos pela humanidade, e a vida que em todos habita.  (Hildegarda de Bingen,

século XIII)

Saudação

Saudamos a cada amigo e amiga em nome

de Jesus, nascido de Maria e filho de José,

neto de Heli, que era o 40º bisneto de

Davi, filho de Jessé,

neto de Rute e Boaz, que por Rahab e depois Tamar era o

sétimo neto de Judá, filho de Jacó, filho de Rebecca e Isaac,

filho de Sara e Abraão, descendente de Noé, bisneto de

Enoque que falava com Deus, o 4º bisneto de Eva e Adão,

filhos humanos da Terra e do Criador.
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E quem é você, amigo e amiga?

Convidamos você a refletir sobre seus antepassados ou sobre o sentido do seu nome, e

compartilhe sobre isso com seu próximo.

Nos reunimos em nome daquele que nasceu em Belém, que viveu como refugiado no

Egito, e que cresceu em Nazaré próximo ao Mar de Galileia que alimenta o Rio Jordão.

Damos as boas-vindas a você vindo de sua casa. Onde é casa para você?

Convidamos você a refletir sobre seu lugar de origem e sua ecologia local, como você

descreve sua casa? Compartilhe sobre isso com seu próximo.

Dos lugares que chamamos de casa, nos reunimos em nome de Deus, Criador, Redentor

e Sustentáculo de cada criatura e da Terra, que é nossa casa comum.

Salmodia

Quão amável, Ó Senhor, é a tua casa!

Ao Senhor pertence a Terra e tudo o que nela se contém!

Minha alma anseia e suspira

pelos átrios do Senhor;

Meu coração e minha carne exultam

de alegria ao Deus da vida.

Ao Senhor pertence a Terra e tudo o que nela se contém!

Até o pardal encontrou casa,

e a andorinha, ninho para si, onde

acolha os seus filhotes, em teus

altares, Ó Senhor,

Felizes os que habitam em tua casa, te

louvam para sempre.

Ao Senhor pertence a Terra e tudo o que nela se contém!

Ao passarem pelo vale de Baca, o vale

das lágrimas,

eles o transformam em fontes;

a chuva logo vem cobri-los.

Ó Senhor,

felizes aqueles que confiam em ti.

Ao Senhor pertence a Terra e tudo o que nela se contém!

(adaptado do Salmo 84 e 24)
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Ação de graças pela Terra

Criador, fortaleza de todas as criaturas, nós Te louvamos. Ouça os pensamentos do Teu

povo.

Louvamos Teu Espírito que renova o mundo e nos chama a cuidar da Tua criação

ao leste, ao sul, ao oeste, e ao norte.

Vivemos da forma como nos confiaste no círculo da vida. Venha Santo Espírito ao nos

reunirmos em Teu nome.

(Voltamos nossos corpos nas Quatro Direções enquanto fazemos as seguintes preces.

Comece virando para o leste e continue virando a cada prece, no sentido horário)

Olhamos ao leste:

O lugar do amanhecer, há beleza na manhã, onde quem busca encontra novas visões

conforme cada dia sagrado nasce. Todos que honram a vida à sua volta, todos que

honram a vida interior, brilharão com luz e glória quando a manhã vier novamente.

Oremos,

Venha Espírito Santo, Venha

Olhamos ao sul:

No sul, lugar de crescimento, há sabedoria na terra. Tanto a música dolorosa da morte e

a música alegre do nascimento. Como a Terra dá de seu sangue vital para que palpitem

os corações de suas filhas e filhos, nós também lhe damos nossa reverência pelo solo

santo sob nossos pés. Oremos,

Venha Espírito Santo, Venha

Olhamos ao oeste:

O lugar para enxergar, onde nasce a visão do servo dos servos que proclamou o

Evangelho para nós. Guia-nos no fim de cada dia e encha-nos com Tua paz. Oremos,

Venha Espírito Santo, Venha

Olhamos ao norte:

Olhamos ao nosso Deus Criador que purifica nossa terra com neve, vento e chuva. A

Jesus que nos enche com a amplitude da misericórdia e da graça, e que acolhe com

amor a todas as pessoas. E ao Espírito Santo que vem para nos inspirar. Oremos,

Venha Espírito Santo, Venha

(adaptado de Celebrating Creation: Honoring Indigenous People, Kelly Sherman-Conroy,

ELCA)
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Música

Cante uma música que louve a Deus como Criador. Se for possível, encontre uma música que

seja comum a todas as tradições participantes. Clique aqui para uma lista de músicas com

temas da criação.

Contrição

“Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã a mãe Terra que nos sustenta e governa, e

produz frutos diversos e coloridas flores e ervas”. Com estas palavras, São Francisco de

Assis recorda-nos que a nossa casa comum é como uma irmã com quem partilhamos a

nossa vida e uma bela mãe que abre os braços para nos abraçar. Esta irmã agora clama

por nós por causa do dano que infligimos a ela por nosso uso irresponsável e abuso dos

bens com que Deus a dotou... É por isso que a própria terra, sobrecarregada e devastada,

está entre os mais abandonados e maltratados de nossos pobres; ela “geme em dores de

parto” (Rom 8:22). Por isso confessamos. (adaptado da Laudato Si')

Jesus Cristo não conseguiu encontrar um lugar para reclinar a cabeça. Por causa de

nossa vontade de dominar, milhões de nossa família humana foram deslocados de suas

casas. Muitos não têm acesso a água potável, saneamento e locais dignos para higiene

pessoal.

Tenha misericórdia de nós, pelo bem da Terra e de tudo o que nela se contém.

As raposas do campo e os pássaros do ar têm um lugar para chamar de casa. Como

fazemos mau uso da terra, do solo, da água e do ar, os habitats são profanados e milhões

de espécies não têm mais uma casa.

Tenha misericórdia de nós, pelo bem da Terra e de tudo o que nela se contém.

Sua promessa foi de ser uma bênção para todos os povos da Terra. Mas quando

exploramos os dons da criação, as terras indígenas são devastadas e aqueles que

vivem próximos à Terra perdem seus meios de vida.

Tenha misericórdia de nós, pelo bem da Terra e de tudo o que nela se contém.

O grão de mostarda é ótimo porque fornece abrigo para muitos. Mas buscamos segurança

para nós mesmos, em vez de cuidado mútuo e hospitalidade fiel para com nossas

co-criaturas.

Tenha misericórdia de nós, pelo bem da Terra e de tudo o que nela se contém.

Lembremos que “nós mesmos somos pós da terra” (cf. Gen 2:7); nossos próprios corpos

são feitos de seus elementos, respiramos seu ar sagrado e recebemos vida e refrigério

de suas águas sagradas. Que possamos ouvir isso como uma promessa e um chamado.

Desvia-nos, ó Deus, de nosso desejo de nos desenraizar de nossa casa no jardim e de

nossa vontade de dominar Tua Terra. Chama-nos novamente, para cultivar e guardar.

Reúna-nos no poder de relacionamentos justos que curam e sustentam. Ilumina-nos

com o Teu Espírito que renova a face da Tua Terra e que protege uma casa para todos.

Amém.
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Leitura da Palavra seguida de uma pregação ou reflexões

participativas

Veja as leituras temáticas oferecidas neste recurso, ou designe localmente um texto que

reflita o contexto particular de seu momento de oração. As escrituras sugeridas estão no

site do Tempo da Criação.

Música

Cante uma música que louve a biodiversidade da criação. Se possível, encontre

uma música que seja comum a todas as tradições participantes. Clique aqui para

ver uma lista de músicas com o tema da criação, graças ao Interfaith Power and

Light.

Profissão de fé

Pertencemos ao Criador em cuja imagem todos fomos feitos.

Em Deus respiramos, em Deus vivemos, em Deus compartilhamos a vida de toda a criação.

Pertencemos a Jesus Cristo, verdadeiro ícone de Deus e da humanidade.

Nele Deus respira, Nele Deus vive, por Ele somos reconciliados.

Pertencemos ao Espírito Santo, que nos dá uma nova vida e fortalece nossa fé.

No Espírito o amor é respiração, no Espírito a verdade é vida, o sopro de Deus

sempre nos move.

Pertencemos à Santíssima Trindade, que é um em todos e três em um.

Em Deus todos nós somos feitos, em Cristo todos somos salvos, no Espírito todos somos
unidos.

Juntos, pertencemos à Terra, nossa casa comum.

Ao Senhor pertence a Terra e tudo o que nela se contém.

(Per Harling)

Ofertório e oração de ofertório

Você pode realizar um momento de ofertório, talvez para arrecadar dinheiro para um

determinado projeto ou ministério que contribui para a restauração ecológica, ou um

aspecto da justiça climática, ou pode querer mostrar plantas locais ou animais de sua

área como uma forma de aumentar a conscientização do descanso que seus habitats

locais precisam.
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Intenções de ação de graças

Sempre que nos reunimos, devemos agradecer. Então, vamos unir nossos corações e mentes

e pensar em toda a criação e nos dons do Criador. Deus de amor.

Nós Te damos graças.

Pensemos em nossa irmã e mãe, a Terra, sobre a qual caminhamos e que nos sustenta

e nutre a vida em todas as suas formas. Pensemos nos minerais, fungos e bactérias

que dão vida ao solo, aos corpos e aos sistemas. Oramos para que possamos aprender

a andar na Terra com mais respeito. Deus de amor.

Nós Te damos graças.

Pensemos nas razões pelas quais estamos reunidos. Por este lugar em que nos

reunimos e por todos os animais e plantas que o chamam de casa. Deus de amor.

Nós Te damos graças.

Pensemos em toda a família humana cujo sustento e bem-estar dependem do bem-estar

da Terra. Oramos pelos homens, mulheres e crianças que foram deslocados de suas

casas. Deus de amor.

Nós Te damos graças.

Voltemos nossas mentes para as águas sagradas do mundo, os grandes oceanos,

aquíferos, lagos, rios e riachos, a vida que vive nas águas e aquelas que se dão para ser

nosso alimento. Deus de amor.

Nós Te damos graças.
Vamos agora voltar nossos pensamentos para a vida vegetal do mundo do Criador. Aquilo

que está abaixo do solo; as raízes e vegetais. Aquilo que apenas coloca sua cabeça acima do

solo: as gramas, os remédios, as plantas e os arbustos. Todos os diversos tipos de bons frutos

que o Criador nos deu. E, finalmente, as grandes árvores da floresta que se mantêm de pé.

Deus de amor.

Nós Te damos graças.

Pensemos em todos os nossos animais semelhantes, aqueles que rastejam, andam,

nadam e voam. Agradecemos por aqueles que nos fornecem alimentos, aqueles

que sustentam os ciclos no trabalho e na vida, aqueles que proporcionam

companheirismo e beleza. Deus de amor.

Nós Te damos graças.

Pensemos nos pássaros do ar. Os emplumados que são os mensageiros entre nós e o

Criador. Deus de amor.

Nós Te damos graças.

29



Nós Te damos graças.

(Inspirado pela Oração de Ação de Graças Haudenosaunee e com a contribuição, dentre outros, do

Arcebispo Mark MacDonald, National Indigenous Anglican Archbishop)

Deus Criador, olha para as criaturas aqui reunidas e envia-nos para onde queres que vamos,
para que possamos encarnar o ministério da justiça para a Tua criação através do nosso ser e
dos nossos atos. Caminhe conosco para que possamos enfrentar os ventos da mudança e
trilhar o bom caminho. Proteja e renove nossa casa comum. Esclareça-nos. Sustenta-nos.
Que Deus, nosso Criador, esteja conosco hoje e sempre. Amém.

(Adaptado de Celebrating Creation: Honoring Indigenous People, Kelly Sherman-Conroy,

ELCA)

Pai Nosso

Oremos a oração que Cristo nos ensinou.
Espírito Eterno, Criador da Terra, Portador da Dor, Doador da Vida,

Fonte de tudo que é e que será,

Pai e Mãe de todos nós, Deus amoroso, em quem o céu se encontra:

A santificação do Teu nome ecoa pelo universo!

O caminho da Tua justiça seja seguido pelos povos do mundo!

Tua vontade celestial seja feita por todos os seres criados!

Tua amada comunidade de paz e liberdade, sustenta nossa

esperança e venha à terra. Com o pão de que precisamos hoje,

alimenta-nos.

Nas mágoas que absorvemos uns dos outros, perdoa-nos. Em

tempos de tentação e teste, fortaleça-nos.

Das provações grandes demais para suportar, poupa-nos. Das garras

de tudo o que é mau, liberta-nos.

Pois Tu reinas na glória do poder que é amor, agora e para sempre.

Amém.

(Adaptado de The New Zealand Book of Prayer | He Karakia Mihinare o Aotearoa. Esta

versão do Pai Nosso foi influenciada por teólogos Maori)

Pensemos nas relações que sustentam a vida nesta amada comunidade. Pensemos nas “Três

Irmãs”, milho, feijão e abóbora que nutrem, protegem e sustentam enquanto crescem juntas

(você pode inserir exemplos locais de plantas ou animais que vivem em reciprocidade). Essas

relações são dons do Criador e nosso sustento.  Deus de amor.
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Partilha da paz

Se estamos em Cristo, estamos nos tornando uma nova criação. Uma Casa, Um Corpo.

Vemos Deus ao nosso redor. Vemos Deus dentro de nós. Damos graças ao nosso Criador.

Faça-nos mostrar a natureza carinhosa que colocaste em nós, cumprimentando-nos uns aos
outros como um sinal da justiça de Deus de paz, amor, perdão e graça. A paz do nosso Criador
esteja contigo em todas as coisas.

A paz esteja contigo.

Convidamos você a cuidar e compartilhar a paz com seu próximo, e falar uma palavra de

paz à terra em que você se reúne e às criaturas que compartilham esta casa comum.

(adaptado de Celebrating Creation: Honoring Indigenous People, Kelly Sherman-Conroy,

ELCA)

Benção
Que Deus, que estabeleceu a dança da criação,

se maravilhou com os lírios do campo,

Que transforma o caos em ordem,

Leve-nos a transformar nossas vidas e a Igreja

para refletir a glória de Deus na criação.

(CTBI Eco-Congregation Programme)

31


