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Animador/a: Em nome do Pai, do filho… 

Em união com toda a Igreja que hoje celebra pela primeira vez o 
dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, instituído pelo 
Papa Francisco, iniciemos louvando ao Senhor por todas as suas 
criaturas. 
Cantemos: 
 
CANTO: Cântico das Criaturas 
Ref. Onipotente e bom Senhor! A ti a honra, glória e louvor; 
todas as bênçãos de ti nos vem 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! 
Louvado sejas, pela irmã lua, no céu criaste, é obra tua. Pelas 
estrelas claras e belas. Tu és a fonte e o brilho delas. 
2. Louvado sejas, pelo irmão vento e pelas nuvens, o ar e tempo. 
E pela chuva que cai no chão. Nos dá sustento, Deus da criação. 
Louvado sejas, meu bom Senhor, pela irmã água e seu valor. 
Preciosa e casta, humilde e boa, se corre um canto a ti entoa. 
3. Louvado sejas, ó meu Senhor, pelo irmão fogo e seu calor. 
Clareia a noite, robusto e forte. Belo e alegre, bendita sorte. Seja 
louvado pela irmã terra, mãe que sustenta e nos governa, produz 
os frutos, nos dá o pão. Com flores e ervas sorri o chão. 

 PARALITURGIA
 



4. Louvado sejas, meu bom Senhor, pelas pessoas que em teu 
amor, perdoam, sofrem tribulação, felicidade em ti terão. 
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. 
5. Bem aventurado quem guarda a paz, pois o Altíssimo o 
satisfaz. Vamos louvar e agradecer, com humildade, ao Senhor 
bendizer. 
 
Animador/a : Rezemos em dois coros: 

Coro 1- Nós te louvamos, Senhor, com todas as tuas criaturas que 
saíras das tuas potentes mãos. São tuas e são plenas da tua 
presença e da tua ternura. Louvado, sejas! 

Coro 2- Jesus, Filho de Deus de Ti foram criadas todas as coisas. 
Tomaste forma no seio da Virgem Maria, te fizeste parte desta 
Terra, e guardaste este mundo com olhos humanos. Hoje, estás 
vivo em cada criatura com a tua glória de ressuscitado. Louvado 
Sejas! 

Coro 1- Espírito Santo que com a Tua luz orientas este mundo na 
direção do amor do Pai e acompanha o gemido da criação. Tu 
também vives em nosso coração para nos impulsionar ao bem. 
Louvado Sejas! 

Coro 2- Senhor Deus, Uno e Trino, comunidade estupenda do 
amor infinito, ensina-nos a contemplar-te na beleza do universo, 
aonde tudo nos fala de Ti. Desperta o nosso louvor e a nossa 
gratuidão por cada ser que criaste. Conceda-nos a graça de 
sentirmos intimamente unidos com tudo o que existe. Deus de 
amor mostra o nosso lugar neste mundo como instrumento do 
teu afeto por todos os seres desta terra para que nenhum desses 
seja esquecido por Ti. 

Coro 1- Ilumina os responsáveis pelo poder e pelo dinheiro para 
que não caiam no pecado da indiferença; que eles animem o bem 



comum, promovam os fracos e cuidem deste mundo em que 
habitamos. Os pobres e a terra estão gritando: Senhor, leva-nos 
com o Teu poder e a Tua luz para proteger cada vida, para 
preparar um futuro melhor, a fim de que venha o Teu Reino de 
justiça, de paz, de amor e de beleza. Louvado Sejas! 

Todos: Amém! 

 
LITURGIA DA PALAVRA:  
1ª Leitura (Gn 1,26 – 2,3.15) 

E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a 
nossa semelhança; e domine sobre os peixes do mar, e sobre as 
aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo 
o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua 
imagem; à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. E 
Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e 
enchei a terra, e sujeitai-a; e dominai sobre os peixes do mar e 
sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre 
a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê 
semente, que está sobre a face de toda a terra; e toda a árvore, 
em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a 
todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil 
da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para 
mantimento; e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis 
que era muito bom; e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Assim os 
céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo 
Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no 
sétimo dia de toda a sua obra, que tinha feito. E abençoou Deus o 
dia sétimo, e o santificou; porque nele descansou de toda a sua 
obra que Deus criara e fizera. 

E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden 
para o livrar e o guardar. Palavra do Senhor. 
 



Salmo Responsorial (Sl148):  

REFRÃO: O céu e a terra estão plenos da Tua glória. 

1. Louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas! 
Louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus 
exércitos celestiais. 

2. Louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes. 
Louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento. 

3. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou, e eles 
foram criados. Ele os estabeleceu em seus lugares para todo o 
sempre; deu-lhes um decreto que jamais mudará. 

4. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes 
marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizo, neve e 
neblina, vendavais que cumprem o que ele determina, todas as 
montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos 
os animais selvagens e os rebanhos domésticos, todos os demais 
seres vivos e as aves, reis da terra e todas as nações, todos os 
governantes e juízes da terra, moços e rapazes, velhos e crianças. 

5. Louvem todos o nome do Senhor, pois somente o Seu nome é 
exaltado; a sua majestade está acima da terra e dos céus. Ele 
concedeu poder ao seu povo, e recebeu louvor de todos os seus 
fiéis, dos israelitas, povo a quem tanto ama. Aleluia! 

 

2ª Leitura (Da Encíclica Lodato Si’ do Papa Francisco sobre o 
Cuidado da casa Comum, nº 84. 86-87) 
 

O fato de insistir na afirmação de que o ser humano é 
imagem de Deus não deveria fazer-nos esquecer que cada 
criatura tem uma função e nenhuma é supérflua. Todo o universo 
material é uma linguagem do amor de Deus, do seu carinho sem 
medida por nós. O solo, a água, as montanhas: tudo é carícia de 



Deus. A história da própria amizade com Deus desenrola-se 
sempre num espaço geográfico que se torna um sinal muito 
pessoal, e cada um de nós guarda na memória lugares cuja 
lembrança nos faz muito bem. Quem cresceu no meio de montes, 
quem na infância se sentava junto do riacho a beber, ou quem 
jogava numa praça do seu bairro, quando volta a esses lugares 
sente-se chamado a recuperar a sua própria identidade. 

O conjunto do universo, com as suas múltiplas relações, 
mostra melhor a riqueza inesgotável de Deus. São Tomás de 
Aquino sublinhava, sabiamente, que a multiplicidade e a 
variedade « provêm da intenção do primeiro agente », o Qual 
quis que « o que falta a cada coisa, para representar a bondade 
divina, seja suprido pelas outras », pois a sua bondade « não 
pode ser convenientemente representada por uma só criatura ». 
Por isso, precisamos de individuar a variedade das coisas nas suas 
múltiplas relações. 

Assim, compreende-se melhor a importância e o significado 
de qualquer criatura, se a contemplarmos no conjunto do plano 
de Deus. Tal é o ensinamento do Catecismo: « A 
interdependência das criaturas é querida por Deus. O sol e a lua, 
o cedro e a florzinha, a águia e o pardal: o espetáculo das suas 
incontáveis diversidades e desigualdades significa que nenhuma 
criatura se basta a si mesma. Elas só existem na dependência 
umas das outras, para se completarem mutuamente no serviço 
umas das outras ». 

Quando nos damos conta do reflexo de Deus em tudo o que 
existe, o coração experimenta o desejo de adorar o Senhor por 
todas as suas criaturas e juntamente com elas, como se vê neste 
gracioso cântico de São Francisco de Assis: 

« Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, 
especialmente o meu senhor irmão sol, o qual faz o dia e por ele 
nos alumia. E ele é belo e radiante com grande esplendor: de Ti, 
Altíssimo, nos dá ele a imagem. 



Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e pelas estrelas, 
que no céu formaste claras, preciosas e belas. 

Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento pelo ar, pela 
nuvem, pelo sereno, e todo o tempo, com o qual, às tuas 
criaturas, dás o sustento. 

Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é tão útil e 
humilde, e preciosa e casta. 

Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual 
iluminas a noite: ele é belo e alegre, vigoroso e forte ». Palavra do 
Papa Francisco. 

 

Canto de Aclamação ao Evangelho: 

REF: Aleluia! Aleluia! Aleluia! 

Solo: A Palavra de Deus é viva e eficaz. Discerne os sentimentos e 
os pensamentos do coração. 

Evangelho (Jo 5,1-16): 
 
Assim diz o Senhor, ninguém pode servir a dois senhores; porque 
ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e 
desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por 
isso vos digo: Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo 
que haveis de comer ou pelo que haveis de beber; nem quanto 
ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do 
que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para 
as aves do céu, que nem semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em 
celeiros; e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito 
mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus 
cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E, quanto ao 
vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, 
como eles crescem; não trabalham nem fiam; E eu vos digo que 
nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como 
qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que 



hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito 
mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, 
dizendo: Que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos 
vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. 
Decerto vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas 
estas coisas. Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, 
e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, 
pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si 
mesmo. Basta a cada dia o seu cuidado. Palavra da Salvação. 
 
PRECES: 
Animador/a: Ó Deus Onipotente, que estás presente em todo o 
Universo e na menor das tuas criaturas, tu que circundas com a 
tua ternura, tudo quanto existe, escuta as nossas preces. 
 
Todos: Senhor, tende piedade de nós. 

1- Derrama em nós a força do teu amor, para que cuidemos da 
vida e da beleza da criação, rezemos. 

2- Inunda-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs sem 
prejudicar a ninguém, rezemos. 

3- Ajuda-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra 
que são tão caros aos Teus olhos, rezemos. 

4- Cuida a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o 
depredemos, a fim de que semeemos beleza e não poluição e 
destruição, rezemos. 

5- Toca os corações de todos aqueles que buscam somente 
vantagens, à custa dos pobres e da terra, rezemos. 

6- Ensina-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 Tua luz infinita, 
rezemos. 



Animador/a: Deus, criador onipotente, que nos chamas à 
dedicação generosa e a doar tudo, dá-nos a força e a luz da qual 
necessitamos para andar em frente. Remedamos-te graças 
porque estás conosco todos os dias e o Teu amor nos conduza 
sempre ao encontro de novas estradas. Sustenta-nos na nossa 
luta por justiça, o amor e a paz. Nós te pedimos por Teu filho 
Jesus Cristo, Senhor Nosso.  
Todos: Amém. 
 
PAI NOSSO:  
 
RITO DE CONCLUSÃO:  
Animador/a: Que a Tua bênção aja em nós, Senhor e nos 
transforme com a tua potência restauradora, para que possamos 
ser inteiramente disponíveis ao serviço do bem. Por Cristo Nosso 
Senhor. 
Todos: Amém. 
 
Animador/a: O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor nos 
mostre sua face e tenha misericórdia de nós. O Senhor volva para 
nós o seu rosto e nos dê a Paz. O Senhor nos abençoe. 
Todos: Amém. 
 
CANTO:  
Salve Rainha mãe de Deus, És Senhora nossa mãe, nossa doçura, 
nossa luz, doce Virgem Maria. 
Nós a ti clamamos, filhos exilados, nós a ti voltamos nosso olhar 
confiante. Volta para nós, oh mãe, Teu semblante de amor. Dá-
nos teu Jesus, oh mãe, quando a noite passar. 
Salve Rainha mãe de Deus, És auxilio dos cristãos, oh mãe 
clemente, mãe piedosa, doce Virgem Maria. 


