Caras Irmãs, Associados(as), Colaboradores(as) e Amigos(as)!
Com esta carta partilhamos com vocês a Oração para a Estação da Criação e Dia Internacional
da Paz. De 1 de setembro a 4 de outubro, as Igrejas cristãs celebram a Estação da Criação,
durante a qual rezam pedindo a proteção da criação de Deus. Também apelam para que todos
assumam a responsabilidade pela criação de Deus e ajam em favor dela. Este período inclui o
Dia Internacional da Paz da ONU, 21 de setembro.
Temas
Os temas "Escutar a Voz da Criação" para a Estação da Criação e "Acabar com o Racismo.
Construir a Paz" para o Dia da Paz, a princípio parecem estar em certa tensão: A criação de
Deus como algo "muito bom"; o racismo como feito pelos humanos. O símbolo para a Escutara
Voz da Criação: A Sarça Ardente, reflete esta tensão. O arbusto espinhoso no livro do Êxodo
é o lugar do encontro de Deus com Moisés. No símbolo, parece como se o mundo estivesse a
arder. Isto reflete a realidade da nossa terra. A criação de Deus está ardendo! Se continuarmos
a ler sobre o encontro com Deus no arbusto espinhoso, vemos que Deus ouviu os gritos do seu
povo aflito e também da criação. Deus enviou Moisés e agora nos envia a conduzir o povo para
sair de sua angústia.
O que podemos fazer
O Papa Francisco, na sua mensagem para o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação
2022, exorta-nos ao arrependimento e à mudança de estilos de vida e sistemas nocivos: "O doce
cântico da criação convida-nos a praticar uma 'espiritualidade ecológica' (Laudato Si’216),
atentos à presença de Deus no mundo natural. É uma convocação para que baseemos nossa
espiritualidade na "consciência amorosa de que não estamos desligados do resto das criaturas,
mas unidos numa esplêndida comunhão universal" (ibid., 220). " Somos capazes de reconhecer
em qualquer uma das nossas ações:
• o que fazemos em solo sagrado?
• que estamos na presença de Deus?
• que cada ser humano é morada do divino?
Torna-se cada dia mais urgente responder aos desafios das alterações climáticas. Podemos
começar com as pequenas escolhas que fazemos diariamente. Pensemos no que precisamos
fazer em nossas comunidades, famílias, locais de trabalho e instituições públicas para contraatacar a queima de toda a vida no nosso planeta. É incrivelmente empolgante abordar isto
também com as crianças mais novas.

Também ouvimos falar de pessoas que são privadas da sua dignidade humana por causa do
racismo. O tema do Dia Internacional da Paz deste ano "Acabar com o Racismo. Construir a
Paz" é um convite para que consideremos até que ponto temos contato com pessoas que são
vítimas de racismo. Será que o nosso conhecimento desta realidade se baseia apenas no que
vemos nos meios de comunicação social ou também no que experimentamos pessoalmente?
Tenhamos coragem de convidar pessoas de diversas origens (diferentes nacionalidades,
culturas, classes sociais) para um intercâmbio pessoal sobre as suas situações de vida. O
importante é que as pessoas sintam que são respeitadas e que têm uma dignidade humana que
lhes foi dada por Deus. Isto certamente contribui enormemente com a paz.
Criação de um Cenário de Oração
Sugerimos a criação de um ambiente de oração para a Estação da Criação e para o Dia
Internacional da Paz. Criar uma Sarça Ardente feita de ramos espinhosos para ser um elemento
central na capela ou espaço de oração até o final da Estação da Criação em 4 de outubro. Todos
os visitantes são convidados a ajudar a criar este arbusto pendurando chamas coloridas ou o
nome de uma preocupação particular com o ambiente ou violações da dignidade humana, nos
ramos secos, o Arbusto Ardente. Sugerimos também afixar na capela ou num espaço público
maior, um convite para uma oração pela criação, juntamente com uma oração pela paz.
Bênçãos!
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