
Recursos e Orações de discernimento

A decisão de embarcar na jornada da Laudato Si’ é muito significativa. Reflexão
em oração, espírito de unidade, e consciência da nossa crise socioecológica são
elementos importantes para o nosso discernimento. Convidamos você a usar
estes recursos como parte do seu processo de discernimento.

Leituras
A encíclica Laudato Si’ está disponível aqui.

Ensinamentos papais adicionais incluem Se Quiseres Cultivar a Paz, Preserva a
Criação do Papa Emérito Bento XVI, e Paz com Deus Criador, Paz com Toda a
Criação de São João Paulo II. Você também pode ler a encíclica Fratelli Tutti do
Papa Francisco, que fortalece o nosso sentimento de amizade social.

O Compêndio da Doutrina Social da Igreja, especialmente no Capítulo 4 Parte II
(“O Princípio do Bem Comum”) e Capítulo 10 (“Salvaguardar o Ambiente”), pode
ser útil.

Leituras bíblicas sobre a criação também ajudam (como Salmos 24 e 104, Jó
12,7-10, e Romanos 8,20-23) e passagens sobre justiça e amor (such as Miquéias
6,8, Isaías 58,6-10, e João 13,34-35).

Recursos científicos
Para uma breve visão geral dos impactos das mudanças climáticas e como as
mudanças que fazemos agora afetarão nosso futuro, você pode assistir este
vídeo (em espanhol) do Painel Intergovernamental das Nações Unidas sobre
Mudanças Climáticas. Para uma visão geral de como as mudanças climáticas
afetam a saúde, você pode conferir esta informação (em espanhol) da
Organização Mundial da Saúde.

Orações adicionais
Orações adicionais que podem ser úteis incluem este Rosário Laudato Si’, uma
oração pela nossa casa comum, e Via Sacra da beleza (em inglês). Você também
é muito bem-vindo/a a desenvolver suas próprias orações em comunhão com o
Espírito Santo.

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20091208_xliii-world-day-peace.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20091208_xliii-world-day-peace.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_19891208_xxiii-world-day-for-peace.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_19891208_xxiii-world-day-for-peace.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_po.html
https://vimeo.com/178477664
https://vimeo.com/178477664
https://www.who.int/es/health-topics/climate-change
https://docs.google.com/document/d/1jtkDJsEo0ApEs8UHfV-gwXDOuOmxZlXds7a2chswZ4U/edit?usp=sharing
https://crbnacional.org.br/01-de-setembro-dia-mundial-de-oracao-pelo-cuidado-da-criacao/
https://seasonofcreation.org/wp-content/uploads/2020/09/Way-of-beauty-8.pdf


Momento de oração
Ao discernir o caminho adiante, um momento de oração pode ajudar a discernir
a vontade de Deus para sua instituição, comunidade ou família. Um momento
de oração oferece um tempo para refletir e conectar-se uns com os outros e
com o Espírito Santo. Seu momento de oração pode reunir as lideranças da sua
instituição, um grupo mais amplo de lideranças comunitárias ou simplesmente
os membros de sua família.

Se possível, faça o momento de oração ao ar livre ou leve elementos da
natureza (como flores) para um espaço interno. Certifique-se de convidar os
participantes com bastante antecedência e de decidir sobre um horário e local,
físico ou virtual, que seja conveniente para todos.

A seguir está uma sugestão de agenda para um momento de oração.

● Boas-vindas e panorama do momento de oração
O momento de oração de hoje nos ajudará a refletir sobre a Laudato Si’ e
discernir os próximos passos em nossa jornada.

● Música
Sugerimos escolher uma música que reflita a bondade de Deus, nosso criador.

● Resumo da Laudato Si’ e da crise socioambiental
Neste momento da história, enfrentamos uma crise socioambiental que
ameaça destruir nosso mundo. A mudança climática está mudando os
padrões de precipitação, provocando ondas de calor e aumentando o
nível do mar. As consequências são maiores riscos de fome, doença,
conflito e migração.

Ao mesmo tempo, as florestas estão sendo derrubadas, a água está
sendo poluída e as espécies estão sendo levadas à extinção. Isso não
apenas profana o grande bem da criação de Deus, mas também leva a
ainda mais fome, conflito e migração para a família humana.

Os riscos não são distribuídos uniformemente. Os mais pobres e
vulneráveis de nossos irmãos e irmãs estão arcando com as piores
consequências, embora tenham contribuído menos para o problema.
Tragicamente, os jovens e os que ainda não nasceram herdarão um grau
ainda maior de perigosa incerteza.



A Laudato Si' nos ensina que nossa catástrofe ambiental está conectada
com nossa crise social e espiritual. Não respeitar nosso Criador e não
cuidar das pessoas com quem compartilhamos esta Terra, nossa casa
comum, nos levou à beira da destruição.

Mas somos um povo de esperança e a Ressurreição oferece-nos a
promessa de vida nova. Temos a capacidade de fazer novas escolhas, de
seguir um novo caminho e de curar os erros do passado.

Hoje, estamos discernindo se o Espírito Santo está nos chamando a nos
comprometermos com a ação prática de uma forma holística, iniciando
uma jornada em direção ao cuidado responsável de nossa casa comum,
respeito pelo nosso Criador e bondade amorosa para com nossos irmãos
e irmãs. Os Planos Laudato Si' oferecidos pelo Dicastério do Vaticano para
o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral é uma forma de agirmos.

● Leituras
Salmo 104 e João 13,34-35

● Música
Sugerimos escolher uma música que reflita nosso chamado para amar nossos
próximos.

● Oração da Laudato Si’ em sua comunidade
Convidamos você a escolher a oração para o seu setor nesta lista aqui.

● Cinco minutos de oração em silêncio
Convidamos você a rezar em silêncio para ouvir a voz de Deus e discernir
Sua vontade para nossa comunidade.

● Partilha em grupo
Convidamos você a partilhar uma breve palavra sobre o que ouviu do
chamado de Deus para nós.

● Resposta do/a líder
O Espírito Santo nos trouxe aqui hoje, e é por meio de todos nós que o
Espírito Santo fala. Nos próximos dias, continuaremos a refletir sobre
para onde Deus está nos chamando.

● Oração final
Líder: Agora vamos rezar juntos “uma oração pela nossa terra,” da Laudato
Si’.
Todos:

https://drive.google.com/file/d/1hJ6Y_jUdrXQiGL_5AL69_miWsdypDeOF/view?usp=sharing


Deus Omnipotente,
que estais presente em todo o universo
e na mais pequenina das vossas criaturas,
Vós que envolveis com a vossa ternura
tudo o que existe,
derramai em nós a força do vosso amor
para cuidarmos da vida e da beleza.
Inundai-nos de paz,
para que vivamos como irmãos e irmãs
sem prejudicar ninguém.
Ó Deus dos pobres,
ajudai-nos a resgatar
os abandonados e esquecidos desta terra
que valem tanto aos vossos olhos.
Curai a nossa vida,
para que protejamos o mundo
e não o depredemos,
para que semeemos beleza
e não poluição nem destruição.
Tocai os corações
daqueles que buscam apenas benefícios
à custa dos pobres e da terra.
Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa,
a contemplar com encanto,
a reconhecer que estamos profundamente unidos
com todas as criaturas
no nosso caminho para a vossa luz infinita.
Obrigado porque estais connosco todos os dias.
Sustentai-nos, por favor, na nossa luta
pela justiça, o amor e a paz.
Amém




