
1.Grito da Terra - Comunidades e Lideranças (Domingo)

Senhor da Criação, rezamos por todas as nossas comunidades e especialmente
pelas nossas lideranças, para que possamos ouvir o Grito da Terra e apoiar a
energia limpa, garantir ar e água limpos para todos e redescobrir nossa vocação
original como co-criadores de um planeta saudável.

2. Grito dos Pobres - Famílias (Segunda)

Amante dos pobres, rezamos por todas as famílias para que sejam “o lugar onde a 
vida - dom de Deus - seja bem acolhida e protegida”. Que possamos trabalhar pela
plenitude de vida para todos, especialmente os que ficaram pobres por negligência ou
indiferença.

3. Economia - Negócios (Terça)
Deus Providente, ajude-nos a aproximar “os diferentes campos do conhecimento,
incluindo a economia, a serviço de uma visão mais integral e integradora”, e a criar um
novo paradigma econômico que promova “novos modelos de desenvolvimento integral”.

4. Estilo de vida simples - Hospitais (Quarta)

Deus de ternura, rezamos para que nossas instituições, especialmente nossos hospitais e
centros de saúde, cresçam em capacidade de cuidar. Que possamos entender e valorizar o
quanto gestos simples e estilos de vida simples tornam possível que outros vivam.

5. Educação - Instituições Educacionais (Quinta)

Deus do Conhecimento e da Virtude, ajude-nos a “crescer em solidariedade,
responsabilidade e cuidado compassivo”. Que nossas instituições educacionais ajudem a
restaurar “a harmonia dentro de nós mesmos, com os outros, com a natureza e outras
criaturas vivas, e com Deus”.

6. Espiritualidade - Organizações (Sexta)

Deus Trino, ajuda-nos a desenvolver uma espiritualidade de solidariedade global que flui
do mistério de quem tu és, uma comunidade interligada de amor. Que esta espiritualidade
“nos motive a uma preocupação mais apaixonada pela proteção do nosso mundo”.

7. Envolvimento comunitário e participação - Comunicação (Sábado)

Deus de comunhão, permite que nos tornemos comunidades de ação participativa e
engajamento, pela Terra e pelos pobres. Que possamos formar redes de diálogo aberto e
respeitoso e usar todas as vias de comunicação disponíveis para o bem de todos.

 

 

 

ORAÇÕES DE INTERCESSÃO SOBRE OS OBJETIVOS LAUDATO SI’

PARA COMUNIDADES UNINDO-SE À PLATAFORMA DE AÇÃO LAUDATO SI’
 

( P A R A  O S  7  D I A S  D A  S E M A N A )


