Oração do Tempo da Criação 2021
Criador de todas as coisas,
Agradecemos que, a partir de Tua comunhão de amor, criaste nosso planeta para ser
uma casa para todos. Por Tua Sagrada Sabedoria, fizeste a Terra para produzir uma
diversidade de seres vivos que enchem o solo, a água e o ar. Cada parte da criação Te
louva em seu ser e cada criatura cuida uma da outra a partir de nosso lugar na teia da
vida.
Com o salmista, Te louvamos porque em Tua casa “até o pardal encontrou casa, e a
andorinha, ninho para si, onde acolha os seus filhotes”. Lembramos que chamas os
seres humanos para cuidar do Teu jardim honrando a dignidade de cada criatura e
conservando seus lugares na abundância de vida na Terra.
Mas sabemos que nossa vontade de poder empurra o planeta além de seus limites.
Nosso consumo está fora da harmonia e fora do ritmo da capacidade da Terra de se
curar. Os habitats são deixados estéreis ou perdidos. As espécies são perdidas e os
sistemas falham. Onde recifes, tocas, topos de montanhas e profundezas do oceano
antes fervilhavam de vida e relações vivas, desertos áridos e secos jazem vazios, como
se não tivessem sido criados. Famílias humanas são deslocadas pela insegurança e
pelo conflito, migrando em busca de paz. Animais fogem de incêndios, desmatamento
e fome, vagando em busca de um novo lugar para encontrar uma casa para colocar
seus filhotes e viver.
Neste Tempo da Criação, oramos para que o sopro de Tua Palavra criativa mova nossos
corações, como nas águas de nosso nascimento e batismo. Dá-nos fé para seguir Cristo
até nosso lugar propício na amada comunidade. Ilumina-nos com a graça de responder
à Tua aliança e ao Teu chamado para cuidar de nossa casa comum. Em nosso cultivo e
cuidado, alegra nossos corações em saber que participamos com Teu Espírito Santo
para renovar a face de Tua Terra e salvaguardar uma casa para todos.
Em nome daquele que veio proclamar a boa nova a toda a criação, Jesus Cristo.
Amém.
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