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Queridas irmãs e irmãos em Cristo, 
 o dia 5 de junho é uma data importante para todos os habitantes da “aldeia global”, 
especialmente para aqueles que vivem o compromisso da Boa Notícia da Paz e da Justiça. O Dia 
Mundial do Meio Ambiente foi promovido pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 1972. 
Cada ano, na semana do 5 de junho, uma cidade diferente celebra esta data com uma exposição 
internacional. Este ano o México  acolherá este evento.  
 A celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente é o meio pelo qual as Nações Unidas  

- despertam a consciência mundial a favor do meio ambiente 
- chamam atenção à terra e à ação política 

 Confira o Programa Ambiental das Nações Unidas (UNEP) em www.unep.org. 
 Convidamos vocês a celebrar, com os membros de sua comunidade, a proposta de oração 
anexa. Foi preparada pelos membros da Comissão Justiça, Paz e Integridade da Criação da 
USG/UISG. Nosso sonho é que os religiosos e as religiosas do mundo inteiro, além de se 
conscientizarem do significado deste dia, se unam também em oração com irmãos e irmãs, pessoas 
amigas e companheiras de caminhada. Encorajamos vocês a utilizar esta celebração e a adaptá-la de 
acordo com o seu grupo de partilha.  
 Este dia convida-nos a rezar e a agir. Portanto, os animamos a participar da Campanha 
“Plante  para o Planeta ... três bilhões de árvores!” Esta Campanha quer estimular as pessoas, as 
famílias, as empresas e indústrias, a sociedade civil, os governos e as igrejas para que plantem 
árvores e registrem sua adesão no sito web http://www.unep.org/billiontreecampaign/portuguese/. A 
Campanha sugere plantar árvores da flora local ou outras condizentes com o meio ambiente.  
 Uma outra forma de ação é a de informar-se e informar a sua comunidade sobre a próxima 
Conferência que acontecerá em Copenhagen de 7 a 18 de dezembro de 2009 (http://es.cop15.dk/). 
Este encontro dos 189 maiores governos corresponde à XV Conferência sobre a Mudança 
Climática. Visa  combater as emissões de gás efeito estufa. Tem o objetivo de chegar a um novo 
acordo global sobre o clima (depois do Protocolo de Kyoto que termina em 2012) e comprometer 
todos as nações do mundo. Este ano, alguns dos pontos chaves se referem às políticas florestais e ao 
comércio do carvão.  
• De que maneira  sua Igreja local está comprometida com estas problemáticas? 
• Vocês vão levantar esta questão? Qual  é a voz de sua Igreja?  
• Procurem informar-se se e como seu governo está agindo nestas temáticas. 
• Pressionem seu governo para que faça ouvir sua voz sobre a questão da mudança climática. 
 Por fim, lhes propomos ler e refletir um instrumento de formação sobre a ecologia, 
elaborado por um grupo de trabalho da Comissão JPIC, com o título: “A Comunidade da Terra: 
em Cristo através da integridade da criação, rumo à justiça e à paz para todos e todas”. Está 
disponível no sito  http://jpicformation.wikispaces.com/IT_creato. 
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DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE  
Oração  

 
 

5 junho de 2009 
 
 
 

 
 

 
 
Esta oração tem três movimentos: celebração, lamento, resposta. Pode ser adaptada. Música, 
cantos, imagens e espaços podem ser utilizados com criatividade. Os textos são opcionais. Também 
pode-se  rezar “um movimento” por dia. 
 
Preparação do Ambiente:  sugerimos escolher  um lugar onde o coração, a mente, o olhar, o tato, e 
o ouvido possam ser levados à conversão ... Em  sua região, o meio ambiente está sofrendo? Onde? 
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Canto inicial 
 
Oração inicial 
 
Deus misericordioso, 
hoje estamos unidos às pessoas de todo mundo 
para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente. 
 
Tu nos chamas a estar em solidariedade 
com quem sofre os efeitos negativos da mudança climática. 
 
Reconhecemos que a Terra será a nossa Casa, somente 
se aprendermos a respeitá-la e a cuidar da inteira comunidade dos seres vivos, 
se aprendermos a ocupar humildemente nosso lugar, 
se protegermos e restaurarmos a integridade dos sistemas vitais, 
se trabalharmos para o desenvolvimento sustentável de todos os povos. 
 
Muda  nosso coração, 
enche-o com o desejo ardente de teu “Reino” 
onde  vives e reinas pelos séculos dos séculos. 
Amém. 
 
Primeiro Movimento: Celebração 
 
A Terra (a vida vegetal e animal) 
Gn 1,9-12.24-25; Jó 12,7-10; Nm 35,33-34 
Ref. Deus viu que tudo era  bom. (pode ser cantado) 
 
O FOGO (sol, lua e luz) 
Gn 1,3.14-19; At 2,1-4; Hb 12,29; Ex 3,1-6.13,18.21-22 
Ref. Deus viu que tudo era  bom. 
 
O VENTO (a vida, o espírito, o respiro)  
Ez 37,5; Sl 104,3-4; At 2,1-4 
Ref. Deus viu que tudo era  bom. 
 
A ÀGUA (o mar, os rios, os oceanos e todas as criaturas que vivem nas águas)  
Gn 1,9.20-23; Is 44,3a; 55,1; 2Res 5,14; Ap 22,1-3 
Rief. Deus viu que tudo era bom.. 
 
A VIDA HUMANA  (a mulher e o homem) 
Gn 1,27; 2,7.18.21-22 
Ref. Deus viu que tudo era bom. 
 

Pausa de silêncio / partilha / resposta [sugestão: Sl 19,1-7, ou  Sl 104 ou  Sl 148] 
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Segundo Movimento: Lamento1 
 
Textos da Escritura: Nm 35,33-34; Is 24,4-6; Ez 34,1-22 (ou 17-18); Rm 8,22 
Resposta cantada: Senhor, piedade!! 
 

- Aumentamos a dependência e o consumo das energias que não se renovam. Muitas pessoas 
entre nós preferem o carro ao transporte público. Por isso, nosso rastro ecológico cresce em 
lugar de diminuir. 

- Continuamos a usar a água como  mercadoria enquanto 2/3 da população mundial vive  com 
escassez ou falta de água. 

- Destruímos muitas florestas e administramos mal outras.  
- A atividade humana ameaça as florestas tropicais e os recifes de coral que poderiam ser 

fonte de recursos para a vida, a alimentação e o cuidado da saúde. 
- Contribuímos ao aquecimento global de tal maneira que as geleiras derretem e se reduzem,  

pondo em  risco todas as formas de vida. As inundações e a seca ameaçam a segurança 
alimentar de centenas de milhões de pessoas.   

- Contribuímos ao aquecimento global de maneira tal que o aumento da massa de água 
marinha e da temperatura do ar provoca o crescimento do nível do mar, pondo em risco 
inteiras ilhas e seus habitantes.  

- Não mudamos nossos hábitos de vida e não temos o cuidado suficiente, nem oferecemos 
acolhida às pessoas imigrantes e refugiadas por causa da seca, das inundações e falta de 
comida. 

 (outros aspectos podem ser acrescentados) 
pausa de silêncio e de oração 

 
Deus eterno, escuta a nossa oração: 
Nós Te apresentamos nossas feridas e esperanças, nossos medos e culpas.  
Cura nossas feridas, aumenta nossa esperança, livra-nos de nossos medos, perdoa nossas culpas. 
Por teu Santo Espírito que vive em nós, fortalece-nos,  
para que permaneçamos  fiéis na esperança, na luz, na promessa do Evangelho  
que nos revelaste por teu Filho, Jesus Cristo. Em seu nome te rogamos.  
Amém.2 
 
Terceiro Movimento: Resposta 
 

Carta da Terra3 
 
Eu/Nós, [nome] ___ me encontro/nos encontramos em um tempo crítico da história da Terra, um 
tempo em que a Humanidade deve escolher o seu futuro.  
 

O mundo è cada vez mais interdependente e frágil. O  futuro reserva, ao mesmo tempo, grandes 
perigos e grandes oportunidades.  
Para avançar devemos reconhecer que, no meio da extraordinária diversidade de culturas e de 
formas de vida, formamos uma única família humana e uma única comunidade terrestre com um 
destino comum. 
 

                                                 
1 Para informações e dados sobre a mudança climática, ver “A Comunidade da Terra” Comissão JPIC da USG/UISG 
2009.  http://jpicformation.wikispaces.com/IT_creato 
2 Shrowder, Jeff. Our World, Scattered Seeds: Worship Resources for Today’s Church, The Joint Board of Christian 
Education, Melbourne, 1994, p. 93. 
3 Para o texto completo, ver  www.earthcharter.org 
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 Devemos unir-nos para construir uma sociedade global sustentável, fundada sobre o respeito 
à natureza, sobre os direitos humanos universais, sobre a justiça econômica e sobre a cultura da Paz. 
 

 Para alcançar este objetivo é urgente que nós todos e todas, que formamos os povos da 
Terra, assumamos nossa responsabilidade um pelo outro, pela grande comunidade de todos os seres 
viventes e pelas gerações futuras.  
 
 Convidamos vocês a rezar este texto de várias maneiras, fazendo uma pausa entre cada parte 
do texto:  

- Na primeira pessoa singular: Eu _____, me encontro em um momento crítico... 
- Na primeira pessoa plural:     Nós ____, cristãos, (nome da Congregação, da escola, da 

paróquia ou do grupo)  nos encontramos  em um momento crítico... 
 

oração silenciosa / partilha das reflexões 
 
 Textos da Escritura (para aprofundar alguns temas do Preâmbulo à Carta da Terra – ver 
acima) 
 - quanto à maravilha, ao respeito e à reverência para com a VIDA, em todas suas formas:  
    Lc 1,46-55; Ap. 4,11 
 - quanto à “escolher a Vida”:  cfr. Dt 30,19; Ap 3,14-15; Jo 10,10b 
 - quanto à inter-conexão: cfr. 1 Cor 12 
 - quanto à visão, à promessa: cfr. Ap 21,1a.5a; Is 65,17a 
 - quanto a ser responsáveis e agir para o bem comum: cfr.“Os Objetivos do 
 Desenvolvimento  para o Milênio”,  MDG 7: “garantir o equilíbrio do Meio Ambiente” 
 e MDG 8: “estimular a colaboração global para o  Desenvolvimento. Cfr. “O Programa 
 para o Meio Ambiente” das Nações Unidas: Campanha “Plante para o Planeta: três bilhões 
 de árvores” http://www.unep.org/billiontreecampaign/  
 
 

Oração final 
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“Para realizar estas aspirações, devemos optar por viver com um 
forte  sentido de responsabilidade universal, identificando-nos com a  
comunidade terrestre, assim como com nossas comunidades locais. 
Somos, ao mesmo tempo, cidadãos de diferentes nações e de um 
único mundo, onde o local e o global estão vinculados. Cada um e 
cada uma tem sua parte de responsabilidade para o bem viver do 
presente e do futuro da família humana, e para o mundo mais vasto 
de todos os seres viventes. O espírito de solidariedade humana e de 

parentesco com toda forma de vida é fortalecido quando vivemos com reverência o mistério do ser, 
com gratuidade o dom da vida e, com humildade, o lugar que como seres humanos ocupamos na 
natureza” (extraído da Carta da Terra). 
 
Deus,  
a Ti todo louvor por tua ternura para conosco. 
Doa-nos um coração de carne para gozar de teus dons, 
para pedir perdão de nossas faltas, para viver com retidão. 
Nós o pedimos em nome de teu Filho Jesus,  
que vive entre nós e nos doa o seu sopro de vida. 
Amém. 
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