
Reflexão Internacional de  
Solidariedade 
Irmãs Escolares de Nossa Senhora 

Solidariedade com Toda Criação  Setembro 2019 

Introdução 
Enquanto consideramos a Solidariedade com Toda Criação, também estamos celebrando o 
Tempo da Criação. O tema para 2019 é  “Rede da Vida: biodiversidade -  bênção de 
Deus.” Ponderamos quão importante a biodiversidade é em favor do bem-estar de todo o 
planeta, incluindo a humanidade!   

Chamado para oração 
Nós nos reunimos em nome de Deus Trino, Criador, Redentor e Sustentador da Terra e de 
todas as suas criaturas! 
Louvado seja a Santíssima Trindade! Deus é Palavra e Vida, Criador do Universo, Fonte de 
toda vida, para quem os anjos cantam; Luz maravilhosa de todos os mistérios conhecidos ou 
desconhecidos pela humanidade, é  Vida presente em tudo. (Hildegard of Bingen, 1098-1179) 

Experiência 

Houve outras extinções em massa no nosso planeta. Por exemplo, a Era na qual a grande 
maioria de dinossauros desapareceu. Porém, a época atual esta´passando por uma 
imprescindível e rápida perda de espécies. Por que nos importamos? 

Papa Francisco faz esta pergunta no  Laudato Si’(#89) 

As criaturas deste mundo não podem ser consideradas um bem sem dono:” Tudo 
é teu Senhor, amigo da vida!”( Sab. 11,26) Isto gera a convicção de que nós e 
todos os seres do universo, sendo criados pelo mesmo Pai, estamos unidos por 
laços invisíveis e formamos uma espécie de família universal, uma comunhão 
sublime que nos impele a um respeito sagrado, amoroso e humilde. Quero 
lembrar que “Deus uniu-nos tão estreitamente ao mundo que nos redeia, que a 
desertificação do solo é como  uma doença para cada um, e podemos lamentar a 
extinção de uma espécie como se fosse uma mutilação dolorosa. 

Talvez não vemos ou sentimos esta perda numa base pessoal no dia a dia. Mas, por exemplo, 
houve uma época em que havia 8.000  espécies de maçãs. Hoje exitem apenas em torno de 
100, e vocês, provavelmente encontram uma dúzia de tipos no mercado. 

Nós também já ouvimos da desesperada situação da população da abelha. O mau uso de 
tóxicos, como também a perda do habitat estão levando as abelhas para a categoria de 
espécies vulneraáveis. Sem abelhas, a maioria das nossas plantações precisariam ser 
polenizadas manualmente ou se extinguiriam por si. Existe realmente uma “rede de vida” 
onde “ tudo está conectado”. 

O que está acontecendo para causar tamanha perda?  Paul Andersen na Bozeman Science 
(https://youtu.be/vCkDxD0DV0Q)  usa a cicla HICOP  para mencionar as causas.  

https://youtu.be/vCkDxD0DV0Q


Perda do habitat Mudança de Clima      

Invasão de Espécies não-Nativas Super Safra                 e       

Poluição 

Reflexão 
Cada uma de nós é como um nó/junta na rede da vida. Agora, sente-se e reflita sobre todas as 
linhas de conexão do mundo criado, que se ligam a você e todas as linhas de conexão que 
saem de você para o universo.  Imagine o que poderia ser diferente na sua vida se muitas 
destas conexões fossem destruidas? O que seria perdido se seu lugar favorito para rezar fosse 
destruido por um trator? Qual seria a perda se as flores já não recebessem mais o pólem? 
Quais seriam as consequências se uma vasta extensão do seu país fosse inundado ou 
transformado num deserto? Agora considere quantas conexões seriam extinguidos por causa 
da sua negligência. O que muda no mundo se eu me tornar indiferente? Como o caos no 
mundo cresce se eu não for cuidadosa com o lixo? O que morre ou fica doente se eu usar 
químicos tóxicos? 
Agora, conscientemente, volte a conectar-se com o esplendor da criação. 

1. Aprenda mais sobre a vida selvagem e ecologia da sua area. Descubra que espécies de 
plantas ou animais podem estar em perigo. 

2. Reflita sobre o  AMOR DÁ TUDO:  partes 2 e 6 
3. Leia sobre a Conferência Climática das Nações Unidas em setembro na 

www.un.org/en/climatechange. 
4. Escute música que celebra a Criação. 
5. Encontre recursos para oração e atividades na www.seasonofcreation.org e 

www.catholicclimatemovement.global  

       ORAÇÃO FINAL  
Deus todo poderoso, tu estás presente em todo o universo e nas menores das tuas 
criaturas. Tu abraças com ternura tudo o que existe. Derrama sobre nós o poder do teu 
amor, para que  possamos proteger a vida e beleza. Enche- nos de paz para que possamos 
viver como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. 

Espírito Criativo, ilumina nossos corações e permaneça no teu mundo. 
Ensina nos a descobrir o valor de cada coisa, para nos encher de admiração e 
cntemplação; para reconhecer que estamos profundamente unidas com cada criatura 
enquanto caminhamos para a tua luz infinita. 

Espírito Criativo ilumina nossos corações e permaneça no teu mundo. 
Nós te agradecemos por estar conosco cada dia. Nós te pedimos, encoraja-nos na nossa 
luta por justiça, amor e paz.” 

Espírito criativo ilumina nossos corações e permaneça no teu mundo. 
Adaptada de uma Oração pela Terra, Papa Francisco, Laudato Si’ 
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Tradução: Irmã Tarcísia Schwade. 

http://www.un.org/en/climatechange
http://www.seasonofcreation.org/
http://www.catholicclimatemovement.global/

	Irmãs Escolares de Nossa Senhora
	Solidariedade com Toda Criação  Setembro 2019
	Introdução
	Chamado para oração
	Experiência
	Reflexão

	ORAÇÃO FINAL



