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Introdução  
Seguindo a liderança do Papa Francisco nós, IENS e Associados, nos unimos aos povos do mundo 
inteiro para "Cuidar de nosso Lar Comum". Somos uma comunidade de "Laudato Si". Isto nos leva a 
ficar cada vez mais em casa, integrando nossas próprias vidas e relacionamentos como povos que são 
um com todas as criaturas. Hesitante, mas urgentemente, ousamos comprometer-nos a integrar nossas 
preocupações com a economia, o meio ambiente, a cultura, a família e a vida diária. Abrimos nossos 
corações, para confiar nos índios que valorizam sabiamente todas as criaturas, para viver perto da 
terra, para viver com gratidão, compartilhando o que têm e usando apenas o que precisam. Os 
indígenas, ao redor do mundo, têm sofrido muito e continuam a sofrer de racismo, exclusão e 
opressão. Os indígenas têm liderado o caminho e agora se levantam para reivindicar seu próprio lugar 
na criação.  
 
Tudo isso pertence à Ecologia Integral. Ecologia inclui a escala completa de toda a vida, desde 
bactérias microscópicas até processos que abrangem todo o planeta.  A espiritualidade, a economia e 
o meio ambiente se afetam mutuamente. Eles não são separados. Separá-los os destrói. Nós sofremos 
os efeitos e chamamos isso de 'normal'. Não é normal. É cego. A Ecologia Integral nos leva ao 
coração do nosso carisma, para sermos um só, para amarmos e deixarmos que Deus seja amor por 
nossa comunidade terrestre. É profética, denunciando os males da destruição ambiental e levando-nos 
a viver o que desejamos e sonhamos. Unidade, compaixão e amor são normais para Deus.  

Chamado à Oração     
Pausa breve após cada parte:  
Lembre-se do amor do Criador por cada criatura, por todos os povos e por toda a comunidade 
terrestre ... cada planta, inseto, animal e pessoa. Imagine Deus nos amando a todos com muito 
carinho e ternura, com grande desejo e deleite. Vamos sentir nosso pulso, colocando nossos dedos no 
pescoço ou no pulso e sentindo o ritmo suave, "Dom de Deus". Presente de Vida. Dom de Deus. 
Presente de Vida". E isto continuará até que Deus nos convide a voltar para casa para ver Deus 
plenamente. Olhe para uma árvore ou planta.  Receba oxigênio da árvore ou da planta. Dê-lhe 
dióxido de carbono. Continue a fazer isso silenciosamente por alguns minutos. Saboreie, sendo um 
com a árvore. Em vista do grande mistério de seu próprio ser e da Terra, esteja ciente de qualquer 
coisa que seja real dentro de você. Pergunte e escute: "Deus, como você está comigo nisto, em minha 
experiência ou sentimento real?".    
 
Juntos: Espírito Criador, Amor, Mistério e Vida. Obrigado a VOCÊ. Confiamos em VOCÊ e em seu 
desejo de que todos nós tenhamos o prazer de conhecê-lo como VOCÊ se revela a nós em todos os 
povos e criaturas, em toda a comunidade terrestre. Nós O amamos e lhe agradecemos, Amor além da 
imaginação.    
 
Maria, você cantou que todo o seu ser se alegra em Deus. Atraia-nos para a dança com você, para nos 
soltar de tudo o que prejudica nossa confiança e ousadia, de tudo o que endurece nossos espíritos 
livres e sufoca nossa imaginação, de tudo o que destrói nossa Terra.   
 
(Cante um hino favorito de criação, como o Magnificat)  
     



Experiência   
Funcionários e quatrocentas meninas do ensino médio em Juba, Sul do Sudão, passavam fome, todos 
os dias. Um professor desmaiava de fraqueza. Quando outros ou nós conseguimos dinheiro suficiente 
para lhes oferecer um prato de feijão e arroz, eles se alegraram, cantaram e dançaram: "Basta é um 
banquete". Desde então, "Basta é um banquete" é o meu mantra.  
Não muito depois de mim, um novo aluno chegou à Escola de Línguas Maryknoll em Cochabamba, 
Bolívia e adoeceu. Fui comprar um frasco de aspirina. O balconista da pequena cabana ficou 
claramente chocado e perguntou: "Você quer o frasco inteiro... para si mesmo?". "Oh, não, obrigado. 
Posso tomar duas aspirinas, por favor". Um padre experimentou o mesmo quando tentou comprar um 
pacote de cigarros. "Você quer o pacote inteiro ... para você mesmo?"  
Alguns jovens SSNDs do sul global dramatizaram algumas das suas experiências de vida com 
comunidades em San Antonio, Texas. "E na nossa casa, temos dois conjuntos de pratos. Por que 
haveríamos de ter dois conjuntos?" "Não sei. Também temos muitos. Algumas pessoas têm muito 
mais roupa do que podem usar. Pergunto-me por que terão e manterão tantas. Eu não compreendo". 
Nessa mesma semana, nossas comunidades decidiram o que poderia ser oferecido àqueles que tinham 
sido recentemente atingidos por um tornado e outros que eram novos migrantes. 

Reflexão  
À medida que experimentamos ser amados, aprendendo a aceitar o amor e a amar, podemos relaxar e 
deixar nossos corações se abrir para nossa verdadeira identidade como parte de toda a criação, como 
um com todas as criaturas. Talvez todos nós possamos suspirar em voz alta!  Que alívio é reconhecer 
que somos todos um.  Essa é a nossa verdadeira identidade.  A criação é a primeira maneira de 
conhecer a presença de Deus, o primeiro sacramento.    
O que é normal? Nossas perspectivas, globalmente, tendem a isolar o pensamento, o sentimento, a 
oração, o cuidado com a Terra, as necessidades dos excluídos, nosso trabalho, nossas brincadeiras, 
nossa saúde e o bem-estar de nosso planeta. Como chegamos a considerar a poluição e uma 
mentalidade de consumo como normais? Nossa integridade corpo-mente espírito se rebelou. "Nosso 
corpo diz a verdade". Fomos criados como um só. Já.  
Compartilhe agora com um vizinho ou com o grupo inteiro uma consciência ou um sentimento que 
seja real para você agora.  Qual é a experiência do nosso grupo?  

Ações  
Olhe suavemente para os outros: povos, animais, plantas, insetos ao seu redor, hoje. Imagine a 
compreensão de que já somos totalmente um.  Imagine que nossa realidade criada significa que 
somos um com povos de todas as raças, orientações, diferenças econômicas e oportunidades 
educacionais. Tire um tempo para conversar com alguém que você considere diferente de você. 
Permita toda a cura, o bem e o poder de Deus que nos torna um só. Tente falar a língua de outros. 
Caminhe por uma trilha florestal ou ao longo de um rio com todos como um só, como Deus nos cria, 
sempre novos, diariamente. Dirija menos, voe menos, pegue o lixo, coma menos carne, use menos 
energia, trabalhe por água limpa e plante árvores. Faça uma apresentação em sua igreja local sobre 
ecologia integral. O que mais você pode fazer?  
Oração de Encerramento  
Espírito Criador, amor terno, criativo, compassivo, acende nossos corações. Obrigado por nos chamar 
sempre a abandonar nossas defesas. Obrigado por nos criar como UM com todos os povos e todas as 
criaturas da Terra, um em unidade cósmica. Obrigado por disparar nossas imaginações para 
vislumbrar o que esta unidade significa para VOCÊ, o que ela parece. Amém.  
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