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Sobr e  a  Se ma na  Laudato  S i '

Sobre a Semana 
Laudato Si ’

A Semana Laudato Si’ homenageia o quinto aniversário da encíclica do Papa Francisco 
sobre o cuidado com a casa comum. O tema da semana é “tudo está interligado”.

Esta semana inaugura uma jornada de um ano de transformação, conforme crescemos 
através da crise do momento atual com orações, reflexões e preparações juntos por um 
mundo melhor amanhã.

Atendendo ao convite do Papa Francisco para participar da Semana Laudato Si’, católicos 
ao redor do mundo vão refletir e preparar ações durante 16-24 de maio.

Vamos transformar as nossas preparações em ações durante o Tempo da Criação em 
setembro deste ano, quando o Papa Francisco convida os católicos a rezarem e tomarem 
medidas pela casa comum.

Fonte: https://laudatosiweek.org/pt/home-pt/

O Papa Francisco convida você para celebrar a 
Semana Laudato Si’

ASSISTIR

https://laudatosiweek.org/pt/home-pt/
https://www.youtube.com/watch?v=DWXcyjYmJMo
https://www.youtube.com/watch?v=DWXcyjYmJMo
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Momentos  de  Oração  para  a  Se ma na  Laudato  S i '

MOMENTOS DE
ORAÇÃO PARA A

S E M A N A
 

LAUDATO

SI ’
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D ia  16  | Louvado  Sejas !

D i a  1 6
LOUVADO SEJA S !

Refrão: Louvarei a Deus, seu nome bendizendo, louvarei a Deus a vida nos conduz (Taizé).

Acendimento da Luz pascal: Bendito sejais ó Ressuscitado, luz eterna que renovais hoje e sempre a criação 
inteira.

1. Abertura

2. Recordação da vida 
D.: O quinto aniversário da Carta encíclica Laudato Si’ nos convida a olhar as lições que brotam dessa celebração. 

Celebrar é querer bem e unir-se para evidenciar um momento ou alguém. Podemos dizer que a celebração é o 
oposto da destruição, porque quem celebra enaltece e não destrói aquele dom celebrado.

- Por alguns instantes, contemplar em silêncio algum as aspecto da criação.

3. Hino: Cântico das criaturas – Zé Vicente
L.: “Louvado sejas, meu Senhor”, cantava São Francisco de Assis. Neste gracioso cântico, recordava-nos que a 

nossa casa comum se pode comparar ora a uma irmã, com quem partilhamos a existência, ora a uma boa mãe, 
que nos acolhe nos seus braços:

Onipotente e bom Senhor,
A ti a honra, glória e louvor;
Todas as bênçãos de ti nos vêm
E todo o povo te diz: Amém!

1. Louvado sejas nas criaturas,
Primeiro o sol lá nas alturas
Clareia o dia, grande esplendor,
Radiante imagem de ti, Senhor.

2. Louvado sejas pela irmã lua,
No céu criaste, é obra tua
Pelas estrelas claras e belas
Tu és a fonte do brilho delas.

3. Louvado sejas pelo irmão vento

E pelas nuvens, o ar e o tempo,
E pela chuva que cai no chão
Nos dás sustento, Deus da Criação.

4. Louvado sejas, meu bom Senhor,
Pela irmã água e seu valor.
Preciosa e casta, humilde e boa,
Se corre, um canto a ti entoa.

5. Louvado sejas, ó meu Senhor,
Pelo irmão fogo e seu calor
Clareia a noite, robusto e forte
Belo e alegre, bendita sorte.

6. Sejas louvado pela irmã terra,
Mãe que sustenta e nos governa

- Verdadeiramente ressurgiu Jesus, (bis)
Cantemos aleluia! Resplandece a luz! (bis)
- Seu amor por nós firme para sempre, (bis)
Sua fidelidade dura eternamente! (bis)
 - Seu divino sopro, vida, redenção, (bis)
vem recriar o mundo, nova criação! (bis)

- Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória a Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)
- Paz e bem, irmãs, Paz e bem, irmãos!
Com todo o universo a Deus louvação 
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D ia  16  | Louvado  Sejas !

4. Palavra de Deus: Cl 1,15-17
L.: Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura; porque nele foram criadas que todas 

as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis: tronos, domínios, principados, autoridades; tudo foi criado 
por Ele e para Ele. Ele é antes de tudo e tudo subsiste nele.  

D.: São Francisco amava e era amado pela sua alegria, a sua dedicação generosa, o seu coração universal. Era 
um místico e um peregrino que vivia com simplicidade e numa maravilhosa harmonia com Deus, com os outros, 
com a natureza e consigo mesmo. Nele nota-se até que ponto são inseparáveis a preocupação pela natureza, a 
justiça para com os pobres, o empenhamento na sociedade e a paz interior. (cf. LS 10)

5. Pai nosso

6. Oração: Deus Onipotente, 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. Amém. 

7. Compromisso: Como posso cultivar e compartilhar o sentimento de gratidão pelas obras do Altíssimo e Bom 
Senhor? Sugestão: escrever uma mensagem ou divulgar o Cântico das Criaturas com seus amigos e familiares.

8. Bênção: O Pai Criador de tudo, o Filho Ressuscitado, esperança de recriação da vida do Planeta e Espírito, 
Amor transformador nos abençoe agora e para sempre. Amém  

Canto
Louvado sejas, meu Senhor,/ Por todas tuas criaturas!
// Pelo raiar de um novo dia/ Despertando a passarada/ Para a vida celebrar//.

Produz os frutos, nos dá o pão
Com flores e ervas sorri o chão.

7. Louvado sejas, meu bom Senhor,
Pelas pessoas que em teu amor
Perdoam e sofrem tribulação,
Felicidade em ti encontrarão.
8. Louvado sejas pela irmã morte

Que vem a todos, ao fraco e ao forte;
Feliz aquele que te amar,
A morte eterna não o matará.

9. Bem-aventurado quem guarda a paz
Pois o Altíssimo o satisfaz.
Vamos louvar e agradecer,
Com humildade, ao Senhor bendizer.

https://cffb.org.br/loja/
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Dia 17  | Irmãos e Irmãs na Criação

D i a  17 IRM ÃOS E IRM Ã S N A CRI AÇÃO
Refrão: Abre os olhos e contempla/ A bondade, a beleza/ Que em cada criatura/ Deus criou com tanto amor/ 

com Francisco, alegremente, / canta e louva teu Senhor!

Acendimento da Luz pascal: Bendito sejais ó Ressuscitado, luz eterna que renovais hoje e sempre a criação 
inteira.

1. Abertura

2. Recordação da vida 
D.: A reação de São Francisco ultrapassava de longe uma mera avaliação intelectual ou um cálculo económico, 

porque, para ele, qualquer criatura era uma irmã, unida a ele por laços de carinho. Por isso, sentia-se chamado a 
cuidar de tudo o que existe. São Boaventura, seu discípulo, contava que ele, “enchendo-se da maior ternura ao 
considerar a origem comum de todas as coisas, dava a todas as criaturas – por mais desprezíveis que parecessem 
– o doce nome de irmãos e irmãs”. (cf. LS 11)

Recordar as inciativas feitas para cuidar da Casa Comum

3. Salmo 113 (112) - ODC
L.: Tal como acontece a uma pessoa quando se enamora por outra, a resposta de Francisco, sempre que olhava 

o sol, a lua ou os minúsculos animais, era cantar, envolvendo no seu louvor todas as outras criaturas (cf. LS 11)

4. Palavra de Deus: 1 Jo, 20-21
L.: Se alguém disser: “Amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem 

vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Recebemos dele este mandamento quem ama a Deus ame também 
o seu irmão.

1. Louvai, ó servos do Amor, louvai,
ao nome santo do Amor, cantai.
Agora e para sempre é celebrado,
desde o nascer ao pôr do sol louvado.

2. Sobre as nações domina o nosso Deus,
e sua glória vai além dos céus;
Ninguém igual a Deus que das alturas,
se inclina para olhar as criaturas.

3. Do chão levanta o fraco e desgraçado
E da miséria tira o rejeitado.
Com a nobreza iguala os excluídos,
torna a estéril mãe de muitos filhos.

4.Louvado seja Deus, o criador,
louvado seja o Libertador!
Louvado o Espírito que é só ternura
e de amor preenche as criaturas.

- Verdadeiramente ressurgiu Jesus, (bis)
Cantemos aleluia! Resplandece a luz! (bis)
- Seu amor por nós firme para sempre, (bis)
Sua fidelidade dura eternamente! (bis)
 - Seu divino sopro, vida, redenção, (bis)
vem recriar o mundo, nova criação! (bis)

- Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória a Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)
- Paz e bem, irmãs, Paz e bem, irmãos!
Com todo o universo a Deus louvação 
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Dia 17  | Irmãos e Irmãs na Criação

D.: O cuidado da natureza faz parte dum estilo de vida que implica capacidade de viver juntos e de comunhão. 
Jesus lembrou-nos que temos Deus como nosso Pai comum e que isto nos torna irmãos. O amor fraterno só pode 
ser gratuito, nunca pode ser uma paga a outrem pelo que realizou, nem um adiantamento pelo que esperamos 
venha a fazer. Por isso, é possível amar os inimigos. Esta mesma gratuidade leva-nos a amar e aceitar o vento, o 
sol ou as nuvens, embora não se submetam ao nosso controle. Assim podemos falar duma fraternidade universal.

5. Pai nosso

6. Oração: Senhor Deus, Uno e Trino, comunidade estupenda de amor infinito, ensinai-nos a contemplar-Vos 
na beleza do universo, onde tudo nos fala de Vós.  Despertai o nosso louvor e a nossa gratidão por cada ser 
que criastes. Dai-nos a graça de nos sentirmos intimamente unidos a tudo o que existe. Por Cristo nosso Senhor. 
Amém. 

7. Compromisso: Que gesto eu posso começar a fazer para construir uma fraternidade universal? Sugestões: 
Começar a discussão sobre um desafio ecológico da comunidade ou bairro que precisa ser encarado por todos e 
todas. (por enquanto, na quarentena: via redes sociais ou grupos digitais, em conversas dentro de casa).

8. Bênção: O Altíssimo e Sumo Bem, que nos faz uma grande fraternidade, nos conceda sua bênção generosa.

Canto
Louvado sejas, meu Senhor,/Por todas tuas criaturas!
//Pelas estrelas, pela lua,/ que nos enchem de ternura,/ noite a dentro a namorar!//
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DI A 1 8
V IVER E M COMUN H ÃO 

Dia 18  | Viver em Comunhão

Refrão: Tudo está interligado, como se fossemos um, tudo está interligado nessa Casa Comum.

Acendimento da Luz pascal: Bendito sejais ó Ressuscitado, luz eterna que renovais hoje e sempre a criação 
inteira.

1. Abertura

2. Recordação da vida 
D.: Vamos recordar a grande teia da vida e nossa interligação com tudo que vive. Recordemos que situações 

afetam hoje a vida de humanidade e de toda a criação.

3. Salmo 104 (103) - CD Liturgia X, faixa 19 

Aleluia, aleluia, aleluia,
vem, minh'alma, bendizer teu Senhor, aleluia!
Aleluia, aleluia, aleluia,
vem, minh'alma, bendizer teu Senhor, aleluia!

1. Senhor meu Deus, como és tão imenso!
O teu vestido, esplendor e clarão,
como num manto de luz envolvido,
os céus desdobras, são teu barracão!

Tua morada, em cima das águas!
Montado em nuvens, tu voas no vento;
Dos ventos fazes os teus mensageiros,
como dos raios, ministros atentos!

2. Em suas bases a terra assentas,
inabalável pra sempre a assentaste;
Com o oceano, qual manto, a cobriste,
sobre as montanhas as águas pousaste!

Por teus trovões açoitadas correram,

montanha acima ou vales abaixo,
para o lugar que marcaste se foram,
não voltarão a inundar este barro!

3. Fazes brotar fontes d'água nas várzeas,
por entre as serras marulham riachos
e, enquanto os bichos sua sede saciam,
os passarinhos gorjeiam nos galhos!

De lá do alto tu regas os montes,
com teus favores a terra se farta,
para o rebanho o pasto forneces
e o ser humano co'as plantas regalas!

4. E o homem tira dos campos o pão,
seu coração com o vinho se alegra,
e o azeite ilumina-lhe a face,
com o alimento ele se regenera!

Foi o Senhor quem plantou estas matas
e satisfeitas se enchem de ninhos;

- Verdadeiramente ressurgiu Jesus, (bis)
Cantemos aleluia! Resplandece a luz! (bis)
- Seu amor por nós firme para sempre, (bis)
Sua fidelidade dura eternamente! (bis)
 - Seu divino sopro, vida, redenção, (bis)
vem recriar o mundo, nova criação! (bis)

- Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória a Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)
- Paz e bem, irmãs, Paz e bem, irmãos!
Com todo o universo a Deus louvação 
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Dia 18  | Viver em Comunhão

4. Palavra de Deus: 1Cor 12, 12
L.: Porque, assim como o corpo é um só apesar de muitos membros, e todos os membros do corpo, embora 

sendo muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo.

L.: Tudo está relacionado, e todos nós, seres humanos, caminhamos juntos como irmãos e irmãs numa 
peregrinação maravilhosa, entrelaçados pelo amor que Deus tem a cada uma das suas criaturas e que nos une 
também, com terna afeição, ao irmão sol, à irmã lua, ao irmão rio e à mãe terra. (LS 92)

5. Pai nosso

6. Oração: Deus de amor, mostrai-nos o nosso lugar neste mundo como instrumentos do vosso carinho por 
todos os seres desta terra, porque nem um deles sequer é esquecido por Vós.  Iluminai os donos do poder e do 
dinheiro para que não caiam no pecado da indiferença, amem o bem comum, promovam os fracos, e cuidem 
deste mundo que habitamos. Por Cristo Nosso Senhor. Amém.

7. Compromisso: Como podemos nos sentir mais interligado com a Casa Comum? Sugestões: Escolher algum 
aspecto, ou uma palavra, da oração de hoje para continuar meditando no restante do dia. 

8. Bênção: O Guarda e defensor nosso, que fecunda toda a Terra, acompanhe e proteja a sua criação.

Canto
Louvado sejas, meu Senhor,/Por todas tuas criaturas!
// Pelo trabalhador do campo/Que arranca o pão da terra/ Pra família sustentar//.

As cabras pastam nas altas montanhas
e os urubus nos rochedos vizinhos!

5. Fizeste a lua pros tempos marcar
e o sol se põe ao cumprir sua rota;
A noite desce e as trevas ocultam
da selva os bichos que rondam nas grotas!

Os leõezinhos em busca da presa
rugem pra Deus suplicando o alimento;
Renasce o sol, todos eles se entocam
e o homem sai a buscar seu sustento.

6. Quão numerosas, tuas obras, Senhor!
Tudo fizeste com sabedoria!
A terra, cheia de tantas criaturas,
e o mar abriga incontável família!

Todos esperam de ti o alimento,
jogas pra eles e logo recolhem;
Abres tua mão, ficam todos contentes,

por ti em tudo o que é bom se promovem!

7. Tua face escondes e se apavoram;
Se lhes retiras o ar, já se enterram;
O teu Espírito sopra e envias
todas as coisas renovas na terra.

Que do Senhor dure sempre sua glória,
com suas obras se alegre o Senhor!
Ele olha a terra e tudo estremece,
toca as montanhas, sai fogo e calor!

8. Por toda a vida ao Senhor vou cantar,
por toda a vida a meu Deus, meu louvor!
Que meu poema lhe seja agradável,
minh'alegria está no Senhor!

Desapareçam da terra os malvados
e gente ruim não exista jamais!
Vem, ó minh'alma, bendize ao Senhor,
glória ao Deus trino e na terra haja paz!
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Dia 19  | Ouvir o Grito da Terra e dos Pobres

D i a  19
OUVIR O GRITO DA T ERR A E

 DOS POBRE S
Refrão: Do tronco da vida, mesmo ferida, nasce uma flor, rindo da dor.

Acendimento da Luz pascal: Bendito sejais ó Ressuscitado, luz eterna que renovais hoje e sempre a criação 
inteira.

1. Abertura

2. Recordação da vida 
D.: Vamos relembrar os nossos irmãos e irmãs mártires da Casa Comum e as vítimas de desastres provocados 

pela ganância humana que ferre a Terra e os empobrecidos.

3. Salmo 19 (18) A - ODC
L.: A natureza está cheia de palavras de amor; mas, como poderemos ouvi-las no meio do ruído constante, da 

distração permanente e ansiosa, ou do culto da notoriedade? (cf. LS, 225). Vamos com esse salmo recordar que 
Deus nos fala através da contemplação do universo.

4. Palavra de Deus: Rm 8, 19-22
L: Com efeito, o mundo criado aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. De fato, as criaturas 

estão sujeitas a caducar, não voluntariamente mas ela vontade daquele que as sujeitou, na esperança de serem 
também elas libertadas do cativeiro da corrupção para participarem da liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Pois 
sabemos que toda criação até agora geme e sente dores de parto.

Os céus proclamam o louvor de Deus
E o firmamento, os feitos seus!

1. Um dia ensina ao outro essa linguagem,
uma noite à outra, sua mensagem.
Não há palavras, nem discussão,
tudo se passa na imensidão.
Sua voz se espalha no mundo afora,
por todo canto e na mesma hora.

2. Deus fez pro sol um barracão,
ali começa sua missão.
Parece um noivo todo galante,
vai dando saltos como um gigante.
Sai de um lado, barreia o dia,
finda no ocaso sua travessia.
Enchendo o mundo de luz e cor,
ninguém escapa do seu calor.
Ao Deus que é, ao Deus que vem
nosso louvor para sempre. Amém

- Verdadeiramente ressurgiu Jesus, (bis)
Cantemos aleluia! Resplandece a luz! (bis)
- Seu amor por nós firme para sempre, (bis)
Sua fidelidade dura eternamente! (bis)
 - Seu divino sopro, vida, redenção, (bis)
vem recriar o mundo, nova criação! (bis)

- Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória a Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)
- Paz e bem, irmãs, Paz e bem, irmãos!
Com todo o universo a Deus louvação 
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Dia 19  | Ouvir o Grito da Terra e dos Pobres

D.: ...Não podemos deixar de reconhecer que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma 
abordagem social, que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente, para ouvir tanto o clamor da 
terra como o clamor dos pobres. (LS 49)

5. Pai nosso

6. Oração: Deus da vida ajudai-nos a perceber o brado dos pobres e da Terra. Senhor, tomai-nos
sob o vosso poder e a vossa luz, para proteger cada vida, para preparar um futuro melhor,
para que venha o vosso Reino de justiça, paz, amor e beleza. Por Cristo Nosso Senhor. Amém.

7. Compromisso: De que forma posso responder ao grito da Terra e dos pobres? Conhecer e evidenciar mais os 
problemas socioambientais locais e globais (Talvez produzir um áudio ou vídeo curto). Sugestão: Olhar um pouco 
as notícias recentes sobre iniciativas de preservação da Terra. 

8. Bênção: A Sabedoria divina escute os nossos clamores e faça a vida florescer sempre mais. 

Canto
Louvado sejas, meu Senhor,/Por todas tuas criaturas!
Pelas pessoas que se ajuntam/ Pra lutar por seus direitos/ E a vida melhorar.
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D i a  2 0
O EVA N G E L HO DA CRI AÇÃO

Acendimento da Luz pascal: Bendito sejais ó Ressuscitado, luz eterna que renovais hoje e sempre a criação 
inteira.

1. Abertura

2. Recordação da vida
D.: São Francisco, fiel à Sagrada Escritura, propõe-nos reconhecer a natureza como um livro esplêndido onde 

Deus nos fala e transmite algo da sua beleza e bondade: “Na grandeza e na beleza das criaturas, contempla-se, 
por analogia, o seu Criador” (Sab 13, 5) e “o que é invisível n’Ele – o seu eterno poder e divindade – tornou-se 
visível à inteligência, desde a criação do mundo, nas suas obras” (Rm 1, 20). Por isso, Francisco pedia que, no 
convento, se deixasse sempre uma parte do horto por cultivar para aí crescerem as ervas silvestres, a fim de que, 
quem as admirasse, pudesse elevar o seu pensamento a Deus, autor de tanta beleza.  O mundo é algo mais do 
que um problema a resolver; é um mistério gozoso que contemplamos na alegria e no louvor. (LS 12)

3. Salmo 66(65) (CD liturgia XV, faixa 13)
L.: Os Salmos convidam, frequentemente, o ser humano a louvar a Deus criador e convidam também as outras 

criaturas a louvá-Lo. Existimos não só pelo poder de Deus, mas também na sua presença e companhia. Por isso, 
O adoramos. (cf.LS, 72)

Dia 20 | O Evangelho da Criação

Refrão: Deus vos salve, Deus!
Deus vos salve, Deus!
Deus salve esta casa
Onde mora Deus.
...vos salve, Deus!

Deus vos salve, Deus!
Deus salve as pessoas
Onde mora Deus.
...vos salve, Deus!

Deus vos salve, Deus!
Deus salve o universo
Onde mora Deus.

Louvai a Deus, aleluia,
são grandes suas obras, aleluia.

- Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira,
cantai salmos a seu nome glorioso,
- dai a Deus a mais sublime louvação!
Dizei a Deus: “como são grandes vossas obras!”

- “Pela grandeza e poder de vossa força,
vossos próprios inimigos vos bajulam.
- Toda a terra vos adore com respeito

e proclame o louvor de vosso nome!”
- Vinde ver todas as obras do Senhor:
Seus prodígios estupendos entre os povos!
- O mar ele mudou em terra firme,
e passaram pelo rio a pé enxuto.

- Exultemos de alegria no Senhor!
Ele domina para sempre com poder,
- e seus olhos estão fixos sobre os povos:
que os rebeldes não se elevem contra ele!

- Verdadeiramente ressurgiu Jesus, (bis)
Cantemos aleluia! Resplandece a luz! (bis)
- Seu amor por nós firme para sempre, (bis)
Sua fidelidade dura eternamente! (bis)
 - Seu divino sopro, vida, redenção, (bis)

vem recriar o mundo, nova criação! (bis)
- Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória a Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)
- Paz e bem, irmãs, Paz e bem, irmãos!
Com todo o universo a Deus louvação 
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4. Palavra de Deus: Jó 12, 7-10
L.: Pergunte aos animais, que eles instruirão você. Pergunte às aves do céu, que elas o informarão. Pergunte 

aos répteis do chão, que eles lhe darão lições. Os peixes do mar lhe contarão tudo isso. Entre todos esses seres, 
quem não sabe que foi a mão de Javé que fez tudo isso? Nas mãos dele está a vida de todos os viventes e a 
respiração de todo ser humano.

D.: Se tivermos presente a complexidade da crise ecológica e as suas múltiplas causas, deveremos reconhecer 
que as soluções não podem vir de uma única maneira de interpretar e transformar a realidade. É necessário 
recorrer também às diversas riquezas culturais dos povos, à arte e à poesia, à vida interior e à espiritualidade. 
Se quisermos, de verdade, construir uma ecologia que nos permita reparar tudo o que temos destruído, então 
nenhum ramo das ciências e nenhuma forma de sabedoria pode ser transcurada, nem sequer a sabedoria religiosa 
com a sua linguagem própria. (LS 63)

5. Pai nosso 

6. Oração: Nós vos louvamos, Pai, com todas as vossas criaturas, que saíram da vossa mão poderosa. São 
vossas e estão repletas da vossa presença e da vossa ternura. Vós que estás plenamente presente diante de cada 
ser humano e de cada criatura, mostrando-nos o caminho para superarmos a ansiedade doentia que nos torna 
superficiais, agressivos e consumistas desenfreados.

7. Compromisso: Como podemos viver uma espiritualidade ecológica à luz do carisma franciscano? Sugestões: 
Reler o capítulo com o mesmo título na Laudato Si’. Conhecer inciativas e pensar práticas para meditar e anunciar 
o evangelho da Criação  

8. Bênção: Deus, ternura e compaixão, alimente a esperança e a alegria de tudo que existe.  

Canto
Louvado sejas, meu Senhor,/Por todas tuas criaturas!
Pela palavra que dá vida, nos sustenta e nos convida, para a terra preservar 

Dia 20 | O Evangelho da Criação

- Nações, glorificai ao nosso Deus,
anunciai em alta voz o seu louvor!
- É ele quem dá vida à nossa vida,
e não permite que vacilem nossos pés.

- Na verdade, ó Senhor, vós nos provastes,
nos depurastes pelo fogo como a prata.
- fizeste-nos cair numa armadilha,
permitistes aos estranhos oprimir-nos.
- Nós passamos pela água e pelo fogo,
Mas finalmente vós nos destes um alívio!
- E cumprirei todos os votos que vos fiz.
As promessas que meus lábios vos fizeram.

- Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar:
vou contar-vos todo bem que ele me fez!
- Quando a ele o meu grito se elevou,
já havia gratidão em minha boca!

- Se eu guardasse planos maus no coração,
o Senhor não me teria ouvido a voz.
- Entretanto, o Senhor quis atender-me
e deu ouvidos ao clamor da minha prece.

- Bendito seja o Senhor Deus que me escutou,
não rejeitou minha oração e meu clamor,
- nem afastou de mim o seu amor!
Bendito seja o nosso Deus, bendito seja!
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D i a  2 1
SOBRIEDADE FE L IZ

Refrão: Louvarei a Deus, seu nome bendizendo./ Louvarei a Deus a vida nos conduz!

Acendimento da Luz pascal: Bendito sejais ó Ressuscitado, luz eterna que renovais hoje e sempre a criação 
inteira.   

1. Abertura

2. Recordação da Vida
D.: Tendo em conta que o ser humano também é uma criatura deste mundo, que tem direito a viver e ser 

feliz e, além disso, possui uma dignidade especial, não podemos deixar de considerar os efeitos da degradação 
ambiental, do modelo atual de desenvolvimento e da cultura do descarte sobre a vida das pessoas.(LS 43). 
Podemos agora trazer presente os sinais tanto da cultura do descarte como da cultura do cuidado que vemos no 
mundo hoje.

 
3. Salmo 147(146),1-11
L.: A espiritualidade cristã propõe um crescimento na sobriedade e uma capacidade de se alegrar com pouco. É 

um regresso à simplicidade que nos permite parar a saborear as pequenas coisas, agradecer as possibilidades que 
a vida oferece sem nos apegarmos ao que temos nem entristecermos por aquilo que não possuímos. Isto exige 
evitar a dinâmica do domínio e da mera acumulação de prazeres. (LS 222)

Dia 21 | Sobriedade Feliz

Jerusalém, povo de Deus, Igreja Santa,
levanta e vai, sobe as montanhas,
ergue o olhar:
lá no Oriente desponta o sol da alegria,
que vem de Deus aos filhos teus:
eis o teu dia!

1. Louvai, é bom cantar,
merece o nosso Deus!
Jerusalém renova
e junta os filhos seus!
Dos corações feridos,
quem cuida é Deus dos céus!

2. São quantas as estrelas,
quem é que vai saber?...
Quem sabe o nome delas?...
só ele tem poder!
Levanta os humilhados,
os maus vai abater!

3. Cantai a nosso Deus,
ao som de violões!
Com nuvens cobre os céus,
e desfaz os torrões!
E faz brotar nos campos,
as ervas e os feijões!

- Verdadeiramente ressurgiu Jesus, (bis)
Cantemos aleluia! Resplandece a luz! (bis)
- Seu amor por nós firme para sempre, (bis)
Sua fidelidade dura eternamente! (bis)
 - Seu divino sopro, vida, redenção, (bis)

vem recriar o mundo, nova criação! (bis)
- Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória a Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)
- Paz e bem, irmãs, Paz e bem, irmãos!
Com todo o universo a Deus louvação 
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4. Palavra de Deus: Mt 5, 27-28
L.: Quem de vós, com suas preocupações, pode aumentar a duração de sua vida de um momento sequer? E por 

que vos preocupais com as vestes? Observai como crescem os lírios do campo: não trabalham nem fiam. Mas eu 
vos digo que nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como um deles.        

D.: ...Não basta falar apenas da integridade dos ecossistemas; é preciso ter a coragem de falar da integridade 
da vida humana, da necessidade de incentivar e conjugar todos os grandes valores. O desaparecimento da 
humildade, num ser humano excessivamente entusiasmado com a possibilidade de dominar tudo sem limite 
algum, só pode acabar por prejudicar a sociedade e o meio ambiente. Não é fácil desenvolver esta humildade 
sadia e uma sobriedade feliz, se nos tornamos autónomos, se excluímos Deus da nossa vida fazendo o nosso eu 
ocupar o seu lugar, se pensamos ser a nossa subjetividade que determina o que é bem e o que é mal. LS 224

5. Pai nosso

6. Oração: 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.

7. Compromisso: Como podemos nos educar para uma vida mais sóbria? Que gastos e desperdícios podemos 
deixar de lado? Como podemos cobrar que as instituições também vivam a sobriedade feliz?

8. Bênção: O Senhor, fonte de humildade e de toda vida seja a nossa riqueza até a saciedade.

Canto
Louvado sejas, meu Senhor,/ Por todas tuas criaturas!
Pela união da tua gente,/ que cultiva a semente,/ do viver e partilhar.  

Dia 21 | Sobriedade Feliz

4. Fornece o alimento,
às aves e animais!
Na força dos guerreiros,
meu Deus não se compraz!
Quem teme e nele espera
lhe agrada muito mais!

5. Ao Pai do céu louvemos
e ao que vem, cantemos;
E ao Divino, então,
a nossa louvação!
Os Três que são um Deus,
exalte o povo seu!
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D i a  2 2
CONVER S ÃO ECOLÓGICA

Refrão: Dá-nos um coração/ Grande para amar./ Dá-nos um coração/ Forte para lutar.

Acendimento da Luz pascal: Bendito sejais ó Ressuscitado, luz eterna que renovais hoje e sempre a criação 
inteira.

1. Abertura

2. Recordação da Vida
L.: Recordemos o modelo de São Francisco de Assis, para propor uma sã relação com a criação como dimensão 

da conversão integral da pessoa. Isto exige também reconhecer os próprios erros, pecados, vícios ou negligências, 
e arrepender-se de coração, mudar a partir de dentro. (LS, 218)

3. Salmo 51 (50)
L.: A grande riqueza da espiritualidade cristã, proveniente de vinte séculos de experiências pessoais e 

comunitárias, constitui uma magnífica contribuição para o esforço de renovar a humanidade. Desejo propor aos 
cristãos algumas linhas de espiritualidade ecológica que nascem das convicções da nossa fé, pois aquilo que o 
Evangelho nos ensina tem consequências no nosso modo de pensar, sentir e viver. (Ls 216)

Dia 22 | Conversão Ecológica

Refrão: Senhor Deus, misericórdia!

1. Misericórdia de mim, Deus de bondade,
misericórdia por tua compaixão!
Vem me lavar das sujeiras do pecado,
vem me livrar de tamanha perdição!
Reconheço toda a minha maldade,
diante de mim a vastidão de minha ofensa...
Foi contra ti, meu Senhor, o meu pecado,
e pratiquei o que é mal em tua presença!

2. Bem sei da retidão dos teus mandados
e da verdade que teu falar propõe,
mas te lembras: eu nasci já na maldade
e no pecado concebeu-me minha mãe!
Que tu amas a verdade sei e sinto

e me ensinas o saber do coração;
vem me banhar com tua graça e serei limpo,
mais puro que um capucho de algodão!

3. Faz-me escutar uma palavra de alegria
e assim contentes vão dançar os ossos meus;
A minha culpa apagarás em pleno dia
e os meus pecados faz sumir dos olhos teus!
Cria em mim um coração imaculado,
não desprezes a poeira que criaste,
não me ponhas para fora do teu lado
e teu Espírito não se afaste deste traste!

4. Que teu perdão me inunde de alegria
e um espírito generoso me sustente;
ensinarei aos maus as tuas vias,

- Verdadeiramente ressurgiu Jesus, (bis)
Cantemos aleluia! Resplandece a luz! (bis)
- Seu amor por nós firme para sempre, (bis)
Sua fidelidade dura eternamente! (bis)
 - Seu divino sopro, vida, redenção, (bis)
vem recriar o mundo, nova criação! (bis)

- Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória a Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)
- Paz e bem, irmãs, Paz e bem, irmãos!
Com todo o universo a Deus louvação 
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4. Palavra de Deus: Rm 12, 1-2
L.: Portanto irmãos, eu vos exorto, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais os vossos corpos como sacrifício 

vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos ajusteis aos modelos desse mundo, mas 
transformai-vos, renovando vossa mentalidade, para que possais conhecer qual é a vontade de Deus: o que é 
bom, agradável e perfeito.

D.: Se “os desertos exteriores se multiplicam no mundo, porque os desertos interiores se tornaram tão amplos” 
a crise ecológica é um apelo a uma profunda conversão interior. Entretanto temos de reconhecer também que 
alguns cristãos, até comprometidos e piedosos, com o pretexto do realismo pragmático frequentemente se burlam 
das preocupações pelo meio ambiente. Outros são passivos, não se decidem a mudar os seus hábitos e tornam-se 
incoerentes. Falta-lhes, pois, uma conversão ecológica, que comporta deixar emergir, nas relações com o mundo 
que os rodeia, todas as consequências do encontro com Jesus. Viver a vocação de guardiões da obra de Deus 
não é algo de opcional nem um aspecto secundário da experiência cristã, mas parte essencial duma existência 
virtuosa.(LS, 217)

5. Pai nosso

6. Oração: 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 conosco todos os dias. 
Sustentai-nos, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. Por Cristo, nosso Senhor. Amém 

7. Compromisso: Procurar um lugar da casa com quietude. Fazer uma revisão ecológica do modo de vida 
em relação ao uso de recursos, desperdícios, práticas saudáveis e de cuidado. Como pensar também em uma 
conversão ecológica em aspecto social?

8. Bênção: A divina clemência do nosso Criador conduza agora e sempre os passos desta terra.

Canto
Louvado sejas, meu Senhor,/Por todas tuas criaturas!
Pelos anseios de mudança/ que acendem a esperança/ na sincera conversão

Dia 22 | Conversão Ecológica

será imensa a procissão dos penitentes!
Vem me livrar de toda morte violenta
e tua justiça, ó meu Senhor, irei gritando;
abre meus lábios e esta boca bem atenta,
o teu louvor alegremente irá cantando!

5. Pois tu não queres sacrifício nem oferta,
meu sacrifício é meu espírito contrito.
Um coração que esmagado se converta.
Tu não desprezas, nem te vai despercebido!

Derrama, enfim, tuas graças em Sião,
vem, reconstrói as ruínas do teu povo;
aceitarás as oferendas e oblações,
Receberás em teu altar um culto novo!

6. Louvor a ti, o universo todo adora,
tu és a paz, a vida plena e o perdão.
Do mundo inteiro vem a prece que te implora,
ó vem depressa e dá-nos tua salvação.



16 a 24 de maio de 2020 | Semana Laudato Si'19

D i a  2 3
M ARI A ,  MUL H ER DA N OVA CRI AÇÃO

Refrão: Louvando Maria/ o povo fiel/ A voz repetia/ de São Gabriel
// Ave,ave, ave Maria/ Ave,ave, ave Maria// 

Acendimento da Luz pascal: Bendito sejais ó Ressuscitado, luz eterna que renovais hoje e sempre a criação 
inteira.

1. Abertura

2. Recordação da vida 
L.: Ao partilhar hoje as nossas recordações vamos relembrar o significado do cuidado e como a Mãe do Senhor 

nos inspira a proteger a casa comum. Como e com quem nos aprendemos a cuidar da vida?

3. Salmo 8
L.: Maria, a mãe que cuidou de Jesus, agora cuida com carinho e preocupação materna deste mundo ferido. 

Assim como chorou com o coração trespassado a morte de Jesus, assim também agora Se compadece do 
sofrimento dos pobres crucificados e das criaturas deste mundo exterminadas pelo poder humano. Ela vive, com 
Jesus, completamente transfigurada, e todas as criaturas cantam a sua beleza. (LS, 241)

Dia 23 | Maria ,  Mulher da Nova Criação

1. Teu nome é, Senhor, maravilhoso,
por todo o universo conhecido;
O céu manifesta a tua glória
com teu resplendor, é revestido.

2. Até por crianças pequeninas
perfeito louvor te é cantado;
é força que barra o inimigo,
reduz ao silêncio o adversário.

3. Olhando este céu que modelaste,
a lua e as estrelas a conter;
que é, ó Senhor, o ser humano
pra tanto cuidado merecer?

4. A um Deus semelhante o fizeste,
coroado de glória e de valor;
de ti recebeu poder e força
de tudo vencer e ser senhor.

5. Dos bois, das ovelhas nos currais,
das feras que vivem pelas matas;
dos peixes do mar, dos passarinhos,
de tudo o que corta o ar e as águas.

Repetir o verso 1 antes de cantar o verso 6.

7. A ti seja dada toda a glória,
Deus, fonte de vida e verdade,
amor maternal que rege a história,
vem, fica pra sempre ao nosso lado.

- Verdadeiramente ressurgiu Jesus, (bis)
Cantemos aleluia! Resplandece a luz! (bis)
- Seu amor por nós firme para sempre, (bis)
Sua fidelidade dura eternamente! (bis)
 - Seu divino sopro, vida, redenção, (bis)
vem recriar o mundo, nova criação! (bis)

- Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória a Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)
- Paz e bem, irmãs, Paz e bem, irmãos!
Com todo o universo a Deus louvação 
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4. Palavra de Deus: Ap 12, 1-2
L.: Apareceu no céu um grande sinal: uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e na cabeça uma 

coroa de doze estrelas. Estava gravida e gritava nas dores de parto, angustiada para dar à luz.

D.: ... Elevada ao céu, é Mãe e Rainha de toda a criação. No seu corpo glorificado, juntamente com Cristo 
ressuscitado, parte da criação alcançou toda a plenitude da sua beleza. Maria não só conserva no seu coração 
toda a vida de Jesus, que «guardava» cuidadosamente, mas agora compreende também o sentido de todas as 
coisas. Por isso, podemos pedir-Lhe que nos ajude a contemplar este mundo com um olhar mais sapiente. (LS, 241)

5. Pai nosso 

Oração: Filho de Deus, Jesus, por Vós foram criadas todas as coisas. Fostes formado no seio materno de Maria, 
fizestes-Vos parte desta terra, e contemplastes este mundo com olhos humanos. Hoje estais vivo em cada criatura 
com a vossa glória de ressuscitado; concede que possamos viver o amor e o cuidado inspirados pela figura 
materna de Maria. Vós que viveis e reinais para sempre.

7. Compromisso: Pensar em como as nossas culturas estão nos ensinando o cuidado? E como nas nossas casas 
se poderia ensinar a guardar a Criação? 

8. Bênção: A bondade e beleza de Deus que fez da filha de Sião sua bendita serva abençoe a nossa terra agora 
e para sempre. 

Canto
Louvado sejas, meu Senhor,/ Por todas tuas criaturas!
Pela mulher que em sua vida/ Vem dar força e nos ajuda/ A este mundo humanizar.

Dia 23 | Maria ,  Mulher da Nova Criação
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D i a  2 4
OR AÇÃO AO ME IO -DI A E 

B Ê N ÇÃO DA R E FE IÇÃO
1. Abertura 
D.: Todas as criaturas bendigam o Senhor 

T.: Tudo que existe cante o seu louvor

Canto

2. Oração Comum para o quinto aniversário da Laudato Si’
L1: Deus de amor, Criador do céu e da terra e de tudo que neles contém, nos criastes à vossa imagem e nos 

tornastes administradores da vossa criação, da nossa casa comum. Nos abençoastes com o sol, a água e a terra 
fértil para nutrir a todos. Abri as nossas mentes e tocai os nossos corações, para que possamos atender ao vosso 
dom da criação. 

Refrão: O auxilio virá do Senhor, / Do Senhor nosso Deus/ Que fez o céu e a terra,/ O céu e a terra.

L2: Ajudai-nos a ser conscientes de que a nossa casa comum pertence não apenas a nós, mas a todas as gerações 
futuras e que é nossa responsabilidade preservá-la. Que possamos ajudar a cada pessoa garantir o alimento e os 
recursos que necessitam. Fazei-vos presente para os necessitados nestes tempos difíceis, e especialmente os mais 
pobres que correm o risco de seres esquecidos

Refrão: O auxilio virá do Senhor, / Do Senhor nosso Deus/ Que fez o céu e a terra,/ O céu e a terra.

L1: Transformai os nossos medos, ansiedade e sentimentos de isolação em esperança para que possamos 
experimentar a verdadeira conversão do coração. Ajudai-nos a demostrar solidariedade criativa para abordar as 
consequências desta pandemia global. Tornai-nos corajosos para abraçar as mudanças que são necessárias na 
busca pelo bem comum. Agora mais do que nunca, fazei-nos sentir interligados, em nossos esforços de fazer com 
que o grito da terra e dos pobres sejam ouvidos.

Refrão: O auxilio virá do Senhor, / Do Senhor nosso Deus/ Que fez o céu e a terra,/ O céu e a terra.

Dia 24 | Oração ao Meio-dia e Benção da Refeição

A Ti, ó Deus, celebra a criação,
Que te entregamos, nesta comunhão! (bis)

1. O infinito dos céus e dos mares,
A beleza, o perfume da flor,
A magia dos nossos luares,
A ti cantam por nós, seu louvor.

2. O silêncio, o orvalho da noite
E a dança dos ventos Senhor
Toda vida que a terra germina,
A ti cantam por nós, seu louvor.

3. Ouve a prece da mãe natureza,
Que espera de ti redenção.
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3. Bênção da Refeição
 Motivação - L1.: Uma expressão desta atitude é parar a agradecer a Deus antes e depois das refeições. 

Proponho aos crentes que retomem este hábito importante e o vivam profundamente. Este momento da bênção 
da mesa, embora muito breve, recorda-nos que a nossa vida depende de Deus, fortalece o nosso sentido de 
gratidão pelos dons da criação, dá graças por aqueles que com o seu trabalho fornecem estes bens, e reforça a 
solidariedade com os mais necessitados. LS 227

Refrão: Tua bênção, Senhor, nos ilumine, / tua face, Senhor, sobre nós brilhe.
Teu poder encerra paz e retidão,/ bênçãos e frutos por todo este chão.

4. Oração de Bênção
L.: Louvado Sejas, Senhor, por estes frutos da terra e do trabalho de mulheres e homens. Louvados Sejas, 

Senhor, pelo sol e pela terra, pela água e pelo vento que espalha sementes. Louvado Sejas pelo trabalho coletivo 
das mãos que colhem e preparam os alimentos. Seja Louvado pela fartura de tua criação que nos alimenta e nos 
sustenta! (REPAM Brasil)

D.: Bendito o Sumo Bem, que nos faz novas criaturas na Páscoa de Jesus. Neste momento de alegre encontro 
fraterno te rendemos graças e te pedimos a tua bênção para nós e aos dons vindos do teu coração misericordioso. 
Por Cristo, Senhor nosso. Amém!
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