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A Igreja Católica celebra no dia 1° de setembro o Dia Mundial de Oração pelo
Cuidado da Criação em consonância com o tema tratado em sua encíclica “Laudato
Si” sobre o cuidado da casa comum. A data foi instituída pelo Papa Francisco em
2015, e tem um sentido ecumênico, já que a mesma é também comemorada pela
Igreja Ortodoxa.
O Santo Padre afirmou que este dia “oferecerá a cada crente e às comunidades uma
valiosa oportunidade de renovar a adesão pessoal à própria vocação de protetores
da criação, elevando a Deus uma ação de graças pela maravilhosa obra que Ele
confiou a nosso cuidado, invocando sua ajuda para a proteção da criação e sua
misericórdia pelos pecados cometidos contra o mundo no qual vivemos.”
O Papa pediu que as várias conferências episcopais de todo o mundo celebrem este
dia com diversas iniciativas nas quais se envolvam sacerdotes, religiosos e leigos.
Do mesmo modo, incentivou que esta ocasião seja também um motivo para estreitar
os laços ecumênicos com outros cristãos. Cabe ressaltar que esta atividade já vinha
sendo celebrada na Igreja Ortodoxa há muito tempo.
O Papa Francisco, em sua encíclica “Laudato Si”, propôs duas orações pela criação:

1- Oração pela nossa terra
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. 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
a beleza e não a poluição nem destruição. Tocai os corações
daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres 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, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz.
Amém!

2- Oração cristã com a criação
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. Louvado sejais!
Filho de Deus, Jesus, por Vós foram criadas todas as coisas. Fostes
formado no seio materno de Maria, fizestes-vos parte dessa terra, e
contemplastes este mundo com olhos humanos. Hoje estais vivo em
cada criatura com a vossa glória de ressuscitado. Louvado sejais!
Espírito Santo, que, com a vossa luz, guiais este mundo para o amor
do Pai e acompanhais o gemido da criação, Vós viveis também nos
nossos corações a fim de nos impelis para o bem. Louvado sejais!
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. Deus de amor mostrai-nos o nosso lugar
neste mundo como instrumento 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 na no
pecado da indiferença, amem o bem comum, promovam os fracos, e
cuidem deste mundo que habitamos. Os pobres e a terra estão
bradando.
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. Louvado sejais!
Amém!
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