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Semana Laudato Sí
Todos sabemos, a estas alturas, que a “Laudato Sí” é uma carta que o papa Francisco escreveu a
todos os Homens e mulheres do mundo porque estava muito preocupado pela maneira como
tratamos a terra, o planeta.
Esta semana celebramos a semana “Laudato Sí” para nos recordar este grande problema.
*Começamos a nossa oração olhando para o Papa Francisco neste vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=cn18yPZOcCw

Jesus ama a natureza e a põe como exemplo no evangelho de Mt:
"Portanto eu digo: Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber; nem
com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o
corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu: não semeiam nem colhem nem
armazenam em celeiros; contudo, o Pai celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do
que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua
vida? "Por que, se preocupam com as roupas?” Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não
trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu
como um deles. Se Deus veste, assim, a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao
fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé?
Perguntamo-nos em silêncio: sabemos desfrutar da natureza, dos animais? Preocupa-nos a
situação do planeta, da contaminação, do nosso consumo? Que poderíamos fazer cada um/a de
nós, para contribuir no cuidado da terra, dos animais, das pessoas, especialmente dos que estão
mais sós, dos mais velhos, dos mais desfavorecidos?
Breve oração em silêncio
SALMO 104 cada um ou dois vamos lendo em voz alta cada frase do salmo
- Bendiz ao Senhor, canta com força e louvemos juntos ao Deus da vida!
Todos: Como são belas as tuas obras, Senhor! Tudo fizeste com sabedoria, cuidas da terra e de todas as
criaturas!
- Fazes brotar as fontes nos vales, e correm as aguas pelas quebradas. Nelas bebem os animais do campo,
os asnos selvagens apagam a sua sede. As aves do céu habitam ao pé delas e fazem ouvir o seu canto por
entre os ramos.
Todos: Como são belas as tuas obras, Senhor! Tudo fizeste, Senhor, com sabedoria, cuidas da terra e de
todas as criaturas!

Dos teus aposentos celestes
regas os montes;
sacia-se a terra com o fruto das tuas obras!
É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado,
e as plantas que o homem cultiva,
para da terra tirar o alimento:

o vinho, que alegra o coração do homem;
o azeite, que lhe faz brilhar o rosto,
e o pão, que sustenta o seu vigor.
Todos: Como são belas as tuas obras, Senhor! Tudo fizeste, Senhor, com sabedoria, cuidas da terra e de
todas as criaturas!
-Corre a seiva pelas árvores, nelas fazem ninho os pássaros, a cegonha tem a casa nos pinheiros; os altos
rochedos são para as cabras, e nas rochas se refugiam os ouriços;
Todos: Como são belas as tuas obras, Senhor! Tudo fizeste, Senhor, com sabedoria, cuidas da terra e de
todas as criaturas!
Algunos comentarios da “Laudato sí” nos dizem :

Tudo está relacionado com tudo: é actualmente um dado da consciência colectiva dos que
cultivam uma ecologia integral, como o Papa Francisco na sua encíclica “Sobre o cuidado da Casa
Comum”. Isto era sabido pelos povos originários, como o expressam as sábias palavras do cacique
Seattle em 1856: “De uma coisa estamos certos: a Terra não pertence ao homem. É o homem quem
pertence à Terra. Todas as coisas estão interligadas como o sangue que une a uma família; tudo está
relacionado entre si. Aquilo que fere à Terra também fere aos filhos e filhas da Terra.

E desde essa relação queremos também recordar aos irmãos e irmãs que mais necessitam nestes
momentos da nossa oração e vamos a pedir por eles. (Lemos as petições de maneira espontânea)
✓ -Pedimos pelos enfermos de Covid 19, em qualquer parte do mundo, que não têm família ou se
sentem abandonados e se enfrentam sós à doença, para que encontrem corações solidários que
os ajudem.
✓ -Pedimos pelos povos que não têm água corrente e não podem nem sequer lavar as mãos para se
protegerem do vírus.
✓ -Pedimos pelas famílias que perderam o trabalho e não têm recursos nem para a comida, nem
para o aluguer da casa, nem medicamentos para a família, para que encontrem ajudas e trabalho.
✓ -Pelos que governam os países e não estão a proteger os cidadãos, nem tomam precauções para
frenar os contágios do Covid, para que procurem o bem comum e não o seu interesse particular.
✓ Pedimos pelos avôs, porque têm um risco especial com esta epidemia. Para que nunca se
encontrem sós em nenhum país do mundo, mas rodeados das suas famílias e cuidados. E para
que nós dediquemos as nossas energias para ajudar a todas as pessoas maiores que possam
precisar de nós em qualquer lugar.
PODEMOS SEGUIR COM PETIÇÕES ESPONTÂNEAS
Para terminar, nos unimos todos como irmãos e irmãs nesta canção e, rezamos juntos o Pai Nosso:
https://youtu.be/PDS1FtK52PI

