
MOMENTO DE ORAÇÃO PARA O DIA DA TERRA,  

22 DE ABRIL  

 

 

O Dia da Terra foi comemorado pela primeira vez na América 

em 22 de abril de 1970. Agora é um evento anual, comemorado 

em todo o mundo.  Ele se espalhou para 200 países. Este ano é o 50º 

aniversário. 
  

É também o 5º aniversário de Laudato si. 

-Em nossa atual realidade global, a violência é endêmica. Ela permeia não 

apenas nossos relacionamentos humanos, mas também nosso relacionamento 

com a Terra. 

-Dia da Terra, 2020 chega em um momento crítico, pois o COVID19 revirou 

toda a nossa vida. 

-O Dia da Terra, 2020, será lembrado como um momento em que a 

humanidade estava se recuperando de uma pandemia. Mas oramos para que 

este ano também seja lembrado como uma época em que todos fomos 

subitamente forçados a parar o que estávamos fazendo; prestar atenção um ao 

outro e agir. 2020 é o ano que DEVEMOS AGIR. 

-Se alguma vez houve um tempo em que a humanidade finalmente 

reconhecesse que pertencemos a uma família conectada na Terra, deveria ser 

isso. Compartilhamos um único planeta, bebemos da mesma água e respiramos 

o mesmo ar. 
 

Canto (de sua escolha) 
 

Vamos rezar: Todas ... Ó nossa Mãe Terra, abençoado é o seu nome. 
 

- Bem-aventurados os teus campos e florestas, as tuas rochas e montanhas 

 Suas gramíneas, árvores e flores, e toda coisa verde e crescente. R… 

 Bem-aventurados os seus córregos, lagos e rios, os oceanos, onde nossa vida 

começou, e todas as suas águas que sustentam nossos corpos e refrescam nosso 

espírito. 

Todas ... Ó nossa Mãe Terra, abençoado é o seu 

nome.                                            



-Abençoado é o ar que respiramos, sua atmosfera que nos rodeia e nos liga a 

todos os seres vivos. Todas …                              

-Bem-aventurados são todas as criaturas que andam ao longo de sua superfície 

ou nadam em suas águas ou voam através de seu ar, pois são todos nossos 

parentes. T… 

-Bem-aventurados são todas as pessoas que compartilham este planeta, pois 

somos todos uma família e o mesmo espírito se move através de todos nós. 

T… 

-Bem-aventurado o sol, nossa estrela do dia, que traz a manhã e o calor do 

verão, que dá luz e vida. T… 

-Bem-aventurada a lua, nossa lâmpada noturna, governante das marés, protetor 

de todas as mulheres. T … 

-Bem-aventurados as estrelas e os planetas, os guardadores do tempo que 

enchem nossas noites de beleza e nossos corações de reverência. T … 

-Ó Espírito, cuja voz ouvimos ao vento e cuja face vemos no Sol da manhã, 

abençoado é o seu nome. T ... Ó nossa Mãe Terra, abençoado é o seu nome. 

 

LEITURA: Laudato si… (Nº13/14): 

‘O desafio urgente de proteger nosso lar comum inclui a preocupação de reunir 

toda a família humana para buscar um desenvolvimento sustentável e integral, 

pois sabemos que as coisas podem mudar. O Criador não nos abandona ou 

nunca desiste do seu plano amoroso ou se arrepende de ter nos criado. A 

humanidade ainda tem a capacidade de trabalhar em conjunto na construção de 

nosso lar comum. 

14 /Apelo urgentemente, portanto, a um novo diálogo sobre como estamos 

moldando o futuro do nosso planeta. Precisamos de uma conversa que inclua 

todos, já que o desafio ambiental que estamos enfrentando e suas raízes 

humanas preocupam e afetam a todos nós ... exigimos uma solidariedade nova 

e universal. Como os Bispos da África Austral declararam: "O talento e o 

envolvimento de todos são necessários para corrigir os danos causados pelo 

abuso humano da criação de Deus". 

 

 

 

 



 

 

PAUSA PARA REFLEXÃO:... 

 

INTERCESSÕES:  
 

1.Oremos pelas águas do mundo, para que sejam restauradas à saúde e cheias 

de vida abundante. 
 

Resposta: Deus da criação, ajude-nos a respeitar e renovar a terra. 

 

2.Oremos pelo solo da Terra, para que sua riqueza seja protegida para garantir 

colheitas abundantes para todos. 
 

Resposta: Deus da criação, ajude-nos a respeitar e renovar a terra. 

 

3.Oremos por todas as criaturas que compartilham a Terra conosco, para que 

sua beleza e diversidade sejam preservadas.  
 

Resposta: Deus da criação, ajude-nos a respeitar e renovar a terra. 

 

4.Oremos por nossos irmãos e irmãs em todo o mundo que foram e serão 

diretamente afetados pelos efeitos das mudanças climáticas.  
 

Resposta: Deus da criação, ajude-nos a respeitar e renovar a terra. 

 

5.Oremos pelas gerações futuras, para que elas aprendam com nossa 

irresponsabilidade ambiental e sejam bons mordomos, vivendo de maneira 

simples e em harmonia com a criação.  
 

Resposta: Deus da criação, ajude-nos a respeitar e renovar a terra. 

 

6.Oremos por sabedoria pelos tomadores de decisão da ONU e pelos líderes de 

todas as nações, para que eles possam alcançar soluções justas que protejam 

toda a criação e garantam a justiça climática. 
 

 Resposta: Deus da criação, ajude-nos a respeitar e renovar a terra. 

 

 

 



 

 

Oremos juntas: 

 

Deus do Amor, mostre-nos o nosso lugar neste mundo como canais do seu 

amor 

por todas as criaturas desta terra, pois nenhuma delas é esquecida aos seus 

olhos. 

Esclareça aos que possuem poder e dinheiro que eles podem evitar o pecado 

da indiferença, que possam amar o bem comum, promover os fracos e cuidar 

deste mundo em que vivemos. Os pobres e a terra estão clamando! 

Ó Senhor, ajude-nos com seu poder e luz! Ajude-nos a proteger toda a VIDA, a 

fim de nos prepararmos para um futuro melhor, 

pela vinda do Seu Reino de Justiça, Paz, Integridade da Criação. AMÉM! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Material partilhado pelo nosso Grupo Internacional – JPIC RSCM) 

DIA DA TERRA 
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