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Introdução
Agradecemos por reunirem sua comunidade para o Tempo da Criação. A cada ano,
de 1º de setembro a 4 de outubro, a família cristã se une para esta celebração
mundial de oração e ação para proteger nossa casa comum.
Como seguidoras e seguidores de Cristo de todo o mundo, compartilhamos um
chamado comum para cuidar da criação. Somos co-criaturas e fazemos parte de tudo
o que Deus fez. Nosso bem-estar está entrelaçado com o bem-estar da Terra. Nos
alegramos com esta oportunidade de salvaguardar nossa casa comum e todos os seres
que o compartilham conosco.
Este ano, o tema deste Tempo é Escutar a Voz da Criação.
Este guia ajudará você a aprender sobre esse Tempo e planejar celebrá-la. Mais
recursos, incluindo seminários online e cultos de oração, uma página no Facebook, e
fotos, estão disponíveis online. Por favor, visite Tempo da Criação para acessar todos os
materiais.

Comitê Diretivo do Tempo da Criação
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O Convite das Lideranças Religiosas para
Participar do Tempo da Criação
Caríssimas Irmãs e Irmãos em Cristo,
O Tempo da Criação é a celebração cristã anual para escutar e responder
conjuntamente ao grito da Criação: a família ecumênica ao redor do mundo se une
para orar e proteger nossa casa comum.
A "Celebração" começa em 1 de setembro, o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da
Criação, e termina em 4 de outubro, a Festa de São Francisco de Assis, o santo
padroeiro da ecologia amado por muitas denominações cristãs.
Este ano vamos nos unir em torno do tema: "Escutar a Voz da Criação".
O salmista declara: "Os céus declaram a glória de Deus; o firmamento proclama a obra
das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia; uma noite o revela a outra noite.... não se
ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras, até os confins
do mundo". (19: 1-4)
Durante o Tempo da Criação, nossa oração e ação comum podem nos ajudar a escutar
as vozes que são silenciadas. Na oração, lamentamos cada pessoa em particular,
comunidades, espécies e ecossistemas que estão perdidas/os, e aquelas/es cujo
sustento está ameaçado pela perda de habitat e pelas mudanças climáticas. Na oração,
colocamos como centro o grito da Terra e o grito dos pobres.
Que este Tempo da Criação de 2022 possa renovar nossa unidade ecumênica,
renovando e unindo-nos por nosso vínculo de Paz em um Espírito, em nosso chamado
para cuidar de nossa casa comum. E que este tempo de oração e ação seja um tempo
para escutar a Voz da Criação, para que nossas vidas em palavras e atos proclamem
boas novas para toda a Terra.
Na graça de Deus,

Membros do Comitê Consultivo do Tempo da Criação
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Membros do Comitê Consultivo do Tempo da Criação:
Bispo Marc Andrus, Diocese Episcopal da Califórnia
Rev. Dr. Dave Bookless, Diretor de Teologia, A Rocha
Rev. Ed Brown, Cuidado da Criação e Catalisador de Lausanne para Cuidado da
Criação
Bispo Rt. Rev. Malayil Sabu Koshy Cherian, Conselho Nacional de Igrejas da Índia
Dra. Celia Deane-Drummond, Diretora, Instituto de Pesquisa Laudato Si', Campion
Hall, Universidade de Oxford
Josianne Gauthier, Secretária Geral, CIDSE
Rev. Norm Habel, Projeto Tempo da Criação, Adelaide
Dr. Hefin Jones, Comitê Executivo, Comunhão Mundial das Igrejas Reformadas
Metropolita do Zimbábue Serafim Kykotis, Arcebispado Ortodoxo Grego do Zimbábue
e Angola
Sr. Marcelo Leites, Secretário Geral da Federação Mundial de Estudantes Cristãos
Pe. Martin Michalíček, Secretário Geral, Consilium Conferentiarum Episcoporum
Europae
Sr. Patricia Murray, Secretária Executiva, União Internacional de Superioras Gerais
Rev. Tony Franklin-Ross, Relações Ecumênicas, Conselho Metodista Mundial
Sr. Alessandra Smerilli, Secretária do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento
Humano Integral
Paulo Ueti, Assessor Teológico e Diretor Regional para a América Latina, Aliança
Anglicana
Bispo Graham Usher, Igreja da Inglaterra, liderança episcopal sobre o Meio Ambiente
Dra. Ruth Valerio, Diretora Global Advocacy and Influencing, Tearfund
Dr. Konstantinos Zormpas, Academia Ortodoxa de Creta
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Tema de 2022: Escutar a Voz da Criação
A cada ano, o comitê ecumênico diretor que fornece este Guia de Celebração propõe
um tema para o Tempo da Criação. O tema para 2022 é: Escutar a Voz da Criação.
Durante a pandemia da COVID-19, muitas de nós nos familiarizamos com o conceito
de sermos silenciadas/os durante as conversas virtuais. Com frequência as pessoas
usam plataformas que não dão a opção de sair do mudo. Ainda mais, nem sequer têm
acesso às plataformas digitais, e por isso suas vozes nunca são escutadas. Muitas vozes
são silenciadas no discurso público sobre as mudanças climáticas e a ética do cuidado
da Terra. Estas são as vozes daquelas/es que sofrem os impactos da mudança
climática. Estas são as vozes daquelas/es que possuem sabedoria geracional sobre
como viver com gratidão dentro dos limites da terra. Estas são as vozes de uma
diversidade cada vez menor de espécies mais do que humanas, é a voz da Terra. O
tema do Tempo da Criação de 2022 desperta a consciência de nossa necessidade de
escutar a voz de toda a criação.
O salmista (19: 1-4) reconhece que escutar a voz da criação requer um tipo de escuta
que é cada vez mais raro. Dentro da família cristã ecumênica, existe uma gama
diversificada de tradições para nos ajudar a recuperar nossa capacidade de escutar a
voz da criação. Alguns dos primeiros escritos cristãos se referem ao conceito da criação
como um livro a partir do qual o conhecimento de Deus pode ser lido. A tradição
teológica do livro da criação corre como um fio de ouro dos escritos de Orígenes
através dos escritores da época da Patrística como Tertuliano, Basílio de Cesaréia e
outros. Como o salmista, São Máximo nos lembra que todo o cosmos louva e glorifica
a Deus "com vozes silenciosas", e que o louvor não é escutado até que lhe demos voz,
até que louvemos a Deus na e com a criação. Santo Agostinho escreve: "[A Criação] é a
página divina que você deve escutar; é o livro do universo que você deve observar. As
páginas da Escritura só podem ser lidas por aqueles que sabem ler e escrever,
enquanto todos, mesmo os analfabetos, podem ler o livro do universo". Para um
sermão de Advento Martinho Lutero escreveu: "Deus escreveu [o Evangelho] não só
em livros, mas também em árvores e outras criaturas".
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Um "livro" ou um pergaminho era para ser lido em voz alta e, portanto, era uma palavra
falada que era para ser escutada. Os pergaminhos e livros da Escritura deveriam ser
lidos em voz alta, inspirados em uma comunidade e ouvidos como proclamação. O
salmista que declara que a criação proclama o trabalho manual de Deus também sabe
que o livro da Escritura revive perfeitamente a alma, faz do simples sábio, alegra o
coração, e ilumina os olhos. (Salmo 19:7-8) O livro da criação e o livro da Escritura
devem ser "lidos" lado a lado.
Deve-se tomar cuidado para não confundir os dois livros, nem para desfocar as linhas
entre razão e revelação. Mas o que "escutamos" da criação é mais do que uma
metáfora extraída de nossa compreensão da ecologia e da ciência climática. É mais do
que as ciências biológicas e físicas que têm moldado o diálogo entre a teologia e as
ciências naturais desde a revolução científica. Em sua encíclica sobre Fé e Razão, o Papa
João Paulo II reconheceu que enquanto Cristo é o coração da revelação de Deus, a
criação foi a primeira etapa dessa revelação. As harmonias que emergem quando
contemplamos os livros da criação e das Escrituras formam nossa cosmologia sobre
quem somos, onde estamos e como somos chamados a viver em relações corretas
com Deus e nossas co-criaturas.
A contemplação nos abre a muitos modos de escutar o livro da criação. O Salmo 19 diz
que as criaturas nos falam do Criador. O equilíbrio harmonioso das ecologias
biodiversas e os gritos de sofrimento da criação são ambos ecos do Divino, porque
todas as criaturas têm a mesma origem e terminam em Deus. Escutar as vozes de
nossas co-criaturas é como perceber a verdade, a bondade ou a beleza através da vida
de um amigo humano e de um membro da família. Aprender a escutar essas vozes nos
ajuda a tomar consciência da Trindade, na qual a criação vive, se move e tem seu ser.
Jürgen Moltmann pede "um discernimento do Deus que está presente na criação, que
através de seu Espírito Santo pode levar o homem e a mulher à reconciliação e à paz
com a natureza".
A Tradição Cristã nos ajuda a aprender a escutar o livro da criação. A espiritualidade
cristã está repleta de práticas que levam nossos corpos à contemplação com palavras,
também com o silêncio. Tais práticas litúrgicas e espirituais são acessíveis desde a
infância até a vida adulta. Cultivar uma espiritualidade de escuta ativa nos ajuda a
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discernir as vozes de Deus e de nossos vizinhos em meio ao barulho de narrativas
destrutivas. A contemplação nos move do desespero à esperança, da ansiedade à ação!
Para os cristãos e cristãs, Jesus Cristo mantém juntos os dois "livros" da criação e da
Escritura. Diante da realidade da ruptura, do sofrimento e da morte, a encarnação e
ressurreição de Cristo torna-se a esperança de reconciliar e curar a Terra. O livro da
Escritura proclama a Palavra de Deus para que possamos ir ao mundo e ler o livro da
criação de uma forma que antecipe este Evangelho. Por sua vez, o livro da criação nos
ajuda a escutar o livro da Escritura a partir da perspectiva de toda a criação que anseia
pela boa nova. Cristo torna-se uma chave para discernir o dom e a promessa de Deus
para toda a criação, e particularmente para aqueles que sofrem ou já estão perdidos
para nós.
Durante o Tempo da Criação, nossa oração e ação comum podem nos ajudar a escutar
as vozes que são silenciadas. Na oração, lamentamos pessoas em particular,
comunidades, espécies e ecossistemas que estão perdidas/os, e aquelas/es cujo
sustento está ameaçado pela perda de habitat e pela mudança climática. Na oração,
tomamos como centro o grito da Terra e o grito dos pobres. As comunidades de fé e
oração podem ampliar as vozes das pessoas jovens, dos povos indígenas, das mulheres
e das comunidades afetadas que não são ouvidas na sociedade. Através de liturgias,
orações públicas, atos simbólicos e de incidência pública, podemos lembrar aquelas/es
que são deslocadas/os ou desapareceram dos espaços públicos e dos processos
políticos.
Escutar a voz da criação oferece aos membros da família cristã um rico ponto de
entrada para o diálogo e a prática inter-religiosa e interdisciplinar. Os cristãos e cristãs
trilham um caminho compartilhado como aqueles que possuem diferentes tipos de
conhecimento e sabedoria em todas as culturas e setores da vida. Ao escutar a voz de
toda a criação, a humanidade se une na vocação de cuidar de nossa casa comum
(oikos).
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Oração do Tempo da Criação 2022
Criador de todas as coisas,
A partir de Tua comunhão de amor, Tua Palavra partiu para criar uma sinfonia de vida
que canta Teus louvores.
Por Tua Sagrada Sabedoria fizeste a Terra para trazer à tona uma diversidade de
criaturas que Te glorificam em seu ser. Dia após dia proclamam; noite após noite,
revelam conhecimento.
Chamaste a humanidade para cultivar e manter Teu jardim. Nos colocaste em relações
corretas com cada criatura para que pudéssemos escutar suas vozes e aprender como
salvaguardar as condições para a vida. Mas nos voltamos só para nós mesmos.
Fechamos nossos ouvidos aos conselhos de nossos semelhantes. Não ouvimos os
gritos das pessoas empobrecidas e as necessidades das mais vulneráveis. Silenciamos
as vozes daquelas que sustentam as tradições que nos ensinam a cuidar da Terra.
Fechamos nossos ouvidos à Tua Palavra criativa, reconciliadora e sustentadora, que
nos chama através das Escrituras.
Lamentamos a perda de nossas espécies semelhantes e de seus habitats que nunca
mais falarão. Lamentamos a perda de culturas humanas, juntamente com as vidas e os
meios de subsistência que foram deslocados ou pereceram. A criação grita enquanto
as florestas crepitam e os animais fogem dos incêndios da injustiça que acendemos
por nossa falta de vontade de escutar.
Neste Tempo da Criação, oramos para que Tu nos chames, a partir do arbusto ardente,
com o fogo sustentador de Teu Espírito. Sopra sobre nós. Abra nossos ouvidos e mova
nossos corações. Transforma nosso olhar interior. Ensina-nos a contemplar Tua
criação, e escutar a voz de cada criatura que declara Tua glória. Pois "a fé vem pelo
ouvir".
Dá-nos corações para escutarmos as boas novas de Tua promessa de renovar a face
da Terra. Ilumina-nos com a graça de seguir o Caminho de Cristo enquanto
aprendemos a caminhar com leveza sobre este solo sagrado. Enche-nos da esperança
de apagar o fogo da injustiça com a luz de Teu amor curativo que sustenta nossa casa
comum.
Em nome d'Aquele que veio para proclamar a boa nova a toda a criação, Jesus Cristo.
Amém.
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Símbolo do Tempo da Criação 2022: A Sarça Ardente
"Eu ouvi o choro deles...Eu conheço o sofrimento deles...Venha, agora! Eu os enviarei...eu
estarei com vocês" (Ex 3:1-12)

A sarça ardente é o Símbolo do Tempo da Criação 2022. Nós o convidamos a usar o símbolo
durante seus eventos. Hoje, a prevalência de incêndios não naturais é um sinal dos efeitos
devastadores que as mudanças climáticas têm sobre quem está em situação de mais
vulnerabilidade de nosso planeta. A ganância humana, a desertificação e o mau uso da terra
levam à desintegração dos ecossistemas, à destruição dos habitats e à perda de meios de
subsistência e espécies a um ritmo alarmante. A criação grita enquanto as florestas crepitam,
os animais fogem, e as pessoas são forçadas a migrar devido aos incêndios da injustiça que
causamos.
Pelo contrário, o fogo que chamou Moisés enquanto ele cuidava do rebanho no Monte Horeb,
não consumiu ou destruiu a vegetação. Esta foi uma chama do Espírito que revelou a presença
sustentadora da vida que vem de Deus. Este fogo sagrado afirmou que Deus ouviu os gritos de
todas/os as/os que sofrem, e prometeu estar conosco enquanto seguimos fielmente para nos
libertar das injustiças. Durante o Tempo da Criação, este símbolo nos chama a escutar a voz da
criação e responder fielmente através da adoração, arrependimento e ação.
Foi dito a Moisés que removesse suas sandálias, pois ele estava de pé em solo sagrado na
presença de Deus. Que este símbolo nos mova para remover as "sandálias" de nossos estilos
de vida insustentáveis que nos desconectam da criação e de nosso Criador, contemplar nossa
conexão com o território sagrado onde vivemos, e escutar a voz da criação.
Convidamos você a considerar o recurso anexo a este Guia de Celebração que descreve
maneiras de criar uma Sarça Ardente, e usá-las durante ou em preparação para o Tempo da
Criação.
Ao celebrar este Tempo da Criação, acenda velas ou um novo fogo pascal, enfeite um arbusto
em seu lugar de culto ou de ação e se encha de esperança para apagar o fogo da injustiça com
a luz do amor sanador de Deus que sustenta nossa casa comum.
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Ideias para Celebrar o Tempo da Criação
O Tempo da Criação é um momento de renovar nossa relação com nosso Criador e toda a
criação através da celebração, conversão e compromisso. É uma estação ecumênica anual
onde rezamos e agimos juntos como uma família cristã para nossa casa comum.
Há muitas maneiras diferentes de celebrar este Tempo. A rede ecumênica do Tempo da
Criação sugeriu algumas ideias, que estão disponíveis abaixo. Não deixe de visitar o site Tempo
da Criação para outras ideias e campanhas, incluindo iniciativas específicas de algumas
denominações.
Ao planejar seu evento, não deixe de registrá-lo no site em Tempo da Criação. Ao registrar-se,
sua comemoração se tornará visível no mapa global do Tempo de Criação para inspirar outras
pessoas e aumentarem sua participação. Nós também entraremos em contato com você para
fornecer recursos adicionais.
Seja como for sua celebração deste tempo, compartilhe conosco sua experiência!

Fotos e Vídeos
●

Não deixe de tirar fotos de sua comunidade em ação.

Suas fotos serão

compartilhadas com pessoas do mundo inteiro e poderão inspirar orações e
ações para proteger a criação. (gentilmente peça consentimento para compartilhar
as imagens das pessoas, e abstenha-se de fotografar crianças sem a permissão dos
pais e mães e/ou responsáveis). Por favor, carregue suas fotos em Tempo da
Criação.

Redes Sociais e Blogs
● Publique imagens e histórias enquanto você planeja e durante sua comemoração.
Certifique-se de marcar seu post ou tweet com #SeasonofCreation, e ele aparecerá
no site oficial do Tempo da Criação.
●

Participe de nossa página no Facebook em inglês e compartilhe suas experiências.

●

Escreva um post no blog sobre a celebração do Tempo da Criação de sua
comunidade, e use #SeasonofCreation, e poste em seus próprios sites de mídia
social, ou de sua igreja.
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Orar e Adorar
A oração está no centro de nossas vidas como pessoas cristãs. Orar juntas aprofunda
nossa relação com nossa fé e traz à tona novos dons do Espírito. Como Jesus nos
ensinou, "onde duas ou três pessoas estão reunidas em meu nome, eu estou com elas"
(Mateus 18:20).
Considere a confecção de uma faixa alusiva ao Tempo da Criação que possa ser
pendurada em sua igreja ou organização durante as semanas do Tempo da Criação.
Se você for uma pessoa que preside liturgias, também pode considerar o uso de vestes
litúrgicas com a logomarca do Tempo da Criação. Modelos de banners e vestes
litúrgicas podem ser encontrados no site do Tempo da Criação para serem baixados e
levados a uma gráfica local ou loja de serigrafia.
As sugestões a seguir lhe ajudarão a formular uma oração ou culto durante o Tempo
da Criação.

Lecionário e Sermões para o Tempo da Criação
Você encontrará ideias de sermão em inglês neste website (do Lecionário Comum
Revisado): www.preachingforgodsworld.org

I Leitura

Salmo

II Leitura

Evangelho

4 de setembro

Jeremias
18; 1-11

139:
1-6, 13-18

Filemon 1-21

Lucas
14: 25- 33

11 de setembro

Jeremias
4: 11-22, 22-28

14

1 Timóteo
1: 12-17

Lucas 1
5: 1-10

18 de setembro

Jeremias
8: 18- 9:1

79:1-9

1 Timóteo
2: 1-7

Lucas
16: 1-13

25 de setembro

Jeremias
32: 1-3a, 6-15

91: 1-6, 14-16

1 Timóteo
6: 6-19

Lucas
16: 19-31

2 de outubro
São Francisco

Lamentações 1:16

137

2 Timóteo:
1-14

Lucas
17: 5-10
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Organizar um culto de oração ecumênica
Organizar um culto de oração é uma maneira simples e bonita de celebrar este Tempo.
Enquanto um culto de oração que permanece dentro da comunidade de sua igreja é
bem-vindo, este Tempo oferece uma maravilhosa oportunidade de se conectar com
pessoas cristãs fora de sua denominação ou de suas redes.
Se estiver interessada∕o, entre em contato com as comunidades cristãs locais de
denominações diferentes da sua, e pergunte a alguma pessoa que exerce o ministério
ordenado (reverenda/o, pastora/or, bispa/o, presbítero, padre, diácona/o) ou alguém
que coordene alguma pastoral ou ministério de justiça ambiental, se esta pessoa
gostaria de colaborar na co-presidência de um culto de oração para o Tempo da
Criação. Se você enviar um e-mail, certifique-se de compartilhar um link para o site do
Tempo da Criação, e de incluir informações a respeito deste Tempo.
À luz do tema deste ano, veja como você pode encorajar as pessoas a contemplar e
ampliar intencionalmente as vozes de quem é mais vulnerável em sua comunidade.
Você também pode considerar a possibilidade de fazer uma coleta para apoiar uma
causa específica.
Comece com a checklist do evento. Peça a todas as comunidades participantes que
anunciem o culto religioso. A difusão de informações via mídia social, mídia impressa e
internet garantirá uma boa participação e levará a uma celebração diversificada e
dinâmica. Exemplos de folhetos, encartes de boletins e anúncios no púlpito estão
disponíveis online. Nomeie uma pessoa do clero ou um grupo de pessoas do clero das
igrejas participantes para liderar o culto de oração.
Abaixo, oferecemos uma ordem de serviço para um culto de oração desenvolvido para
o Tempo da Criação 2022 que você pode usar e adaptar ao seu contexto.
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Culto de Oração Ecumênica para o Tempo da Criação
Um grupo de trabalho ecumênico criou uma ordem de oração baseada no tema deste
ano, Escutar a Voz da Criação. Encorajamos você a usar este culto de oração para
marcar o início e o fim do Tempo da Criação, em eventos que você organizar ou para
incorporar no culto de sua comunidade durante esse tempo.
Ao planejar, considere a possibilidade de apresentar uma Sarça Ardente no culto de
oração como um símbolo da intenção da comunidade de remover nossas sandálias ao
reconhecermos a Terra como solo sagrado, e escutar a voz de Deus, e a voz da criação
glorificando a Deus. Você também pode configurar o espaço com itens naturais que
garantam que nossa adoração inclua a voz da terra e das criaturas que compartilham
nossa casa comum.
Você pode acessar o texto completo do serviço seguindo este link para o apêndice no
final deste Guia de Celebração.

Integrar temas relacionados com a criação e a sarça ardente nas
liturgias dominicais
Encoraje a pessoa que é ministra ordenada em sua denominação a pregar sobre a
criação ou integrar temas da criação em orações ou estudos bíblicos durante o Tempo
da Criação. Cada semana, os lecionários oferecem uma oportunidade para explorar o
tema do Tempo da Criação. Aqui você encontrará reflexões sobre o Antigo Testamento,
Salmo, Epístola e Leituras do Evangelho para cada semana durante o Tempo da
Criação. Mais ideias podem ser encontradas em www.preachingforGodsworld.org
Considere como os temas referentes à criação também podem ser incorporados a
outros aspectos do culto, tais como a procissão, o ofertório, as orações eucarísticas, as
mensagens das crianças e muito mais.
Considere a criar uma sarça ardente na igreja ou jardim da igreja como um símbolo da
intenção da comunidade de remover nossas sandálias à medida que reconhecemos a
Terra como solo sagrado, e de escutar a voz de Deus, e a voz da criação louvando a
Deus. As comunidades poderiam ser convidadas a orar por e com as pessoas mais
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vulneráveis da comunidade. Este arbusto poderia estar presente em liturgias ou
eventos durante toda o Tempo da Criação como um símbolo da intenção comunitária
de escutar.

Realize seu culto ao ar livre
Para celebrar plenamente a criação de Deus, é bom, onde prático, levar nossa adoração
para fora de um edifício e adorar no contexto da criação de Deus - que já está adorando
a Deus eloquentemente como toda criatura, e até mesmo montanhas, rios e árvores
adoram o Senhor simplesmente fazendo o que Deus lhes criou para fazer.
Talvez você queira considerar um local de importância ambiental. Se for um lugar de
grande beleza natural, o foco seria dar graças a Deus e nos comprometer a proteger o
local e as/os outras/os. Se é um lugar de degradação ambiental, o foco está em
confessar nossos pecados ambientais e lamentar as vozes de co-criaturas que se
perderam, e comprometer-se com ações de cura e restauração.
Dependendo de seu estilo de culto e do clima, considere um culto informal ou uma
breve Eucaristia/Santa Ceia que incorpora o culto de oração ecumênica oferecido neste
Guia de Celebração, ou outras liturgias centradas na criação.
Para sua oferta, peça a crianças e pessoas adultas que reúnam símbolos da natureza
e os levem à mesa sagrada. Estes símbolos podem representar o "fruto da terra e do
trabalho das mãos humanas" ao lado do pão e do vinho, e servir como um lembrete
das vozes de toda a criação que se une à festa.
Inclua um momento de silêncio para escutar e, sem palavras, junte-se à canção de
adoração da criação. Ou, reproduzir o canto dos pássaros ou das baleias (ou animais a
sua região), no lugar de canções enquanto se achegam à mesa.
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No lugar do sermão, dividam-se em grupos para um breve estudo
bíblico.
Considere a possibilidade de incluir uma Sarça Ardente em seu espaço de adoração.
Convide as pessoas a rezar por e com todas as criaturas (humanas e mais que
humanas) que foram silenciadas, ou que precisam ser ouvidas. A Sarça também pode
estar presente em liturgias ou eventos durante toda o Tempo da Criação como um
símbolo da intenção da comunidade de escutar as vozes da criação.

Organizar um Passeio ou Peregrinação da “Criação”
Organizar uma caminhada contemplativa ao ar livre para meditar sobre o dom da
criação de Deus e nossa resposta para estar em comunhão mais profunda com toda a
vida. Organizar uma peregrinação a um lugar ecológico significativo ou a um lugar que
testemunhe uma injustiça ecológica ou social. Convidar um grupo para estudar as
Escrituras em relação ao tema da ecologia, ou orar “ecologicamente” usando as orações
que que podem ser encontradas no livro de orações do Movimento Laudato Si'
(espanhol), enquanto caminhamos. Considere juntar-se à "Caminhada Global para o
Futuro" no dia 3 de setembro. Sua peregrinação também poderia culminar em um culto
de oração, ou no Exame da Terra incluído abaixo neste Guia de Celebração.

Envolva sua ecologia local através deste Exame da Terra
Um exame é uma forma de contemplar um objeto ou de estar presente em um
momento/espaço de contemplação. Através de uma série de perguntas, você é
convidado a refletir sobre a presença de Deus e a bondade do que você vê. Durante
este Tempo da Criação, considere contemplar uma parte de sua ecologia local. Este é
um exercício que você pode escolher fazer sozinha/o, ou com um grupo.
Escolha um lugar natural ou um lugar de plantações para contemplar. Uma floresta, rio
ou rua da cidade com uma área natural. Um parque urbano ou uma propriedade rural
ou um assentamento. Um topo de colina ou um prado. Encontre um lugar confortável
para descansar neste lugar ou perto dele. Entre em oração da maneira que for natural
para você. Convide a Santa Sabedoria (Santa Sofia) para abrir os olhos do seu coração.
Quando você estiver pronto, este recurso o guiará nesta prática espiritual. Você pode
seguir o link para o site, ou o apêndice deste Guia de Celebração.
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Encorajar uma vida sustentável
Fazer mudanças sustentáveis no estilo de vida em nível individual
O Tempo da Criação é um momento maravilhoso para refletir sobre como nossos
estilos de vida afetam o meio ambiente e para assumir um compromisso com formas
de vida mais sustentáveis. A boa notícia é que fazer escolhas mais sustentáveis de estilo
de vida em apenas algumas áreas faz uma grande diferença em geral. Como diz o
ditado, "Vamos viver simplesmente para que outros possam simplesmente viver". Viver
simplesmente é uma forma de garantir que nosso planeta seja verdadeiramente um
lar para todos.
- Calcule sua pegada de carbono usando uma calculadora online como esta
- Envolva um pequeno grupo de pessoas em sua comunidade para se juntar a
você em um grupo para orar, refletir e apoiarem-se mutuamente.
Fazer mudanças sustentáveis em nível institucional
As mudanças a nível institucional podem ter um enorme impacto e resultar em
reduções tangíveis dos impactos ambientais negativos.
- Pratique o Roteiro para Congregações, Comunidades e Igrejas para uma
Economia da Vida e Justiça Ecológica (inglês) desenvolvido pelo Conselho
Mundial de Igrejas para mudar a forma como lidamos com a economia e
nosso ambiente.
- Realize uma auditoria energética (inglês) das instalações de sua instituição para
examinar áreas-chave como aquecimento, iluminação, ventilação e
isolamento que oferecem muitas oportunidades de redução imediata da
pegada ecológica.
- Muitas redes de igrejas agora têm plataformas para apoiar famílias, igrejas e
congregações que querem fazer mudanças para um meio ambiente mais
sustentável. A Rocha desenvolveu a Eco-igreja (inglês).

A Igreja

Anglicana/Episcopal tem este compromisso (inglês). O Vaticano lançou a
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"Plataforma de Ação Laudato Si", para apoiar as instituições católicas e as
famílias a avançar em direção à sustentabilidade total no espírito da ecologia
integral e da "Laudato Si".
- Conectar-se com outras redes de fé comprometidas com a sustentabilidade. A
Mudança para o Planeta: Uma opção popular pelo cuidado (inglês) tem
vídeos, histórias e iniciativas para inspirar e apoiar estilos de vida
sustentáveis.

Realizar um evento de sustentabilidade
- Organizar a limpeza de uma praia ou hidrovia durante o Dia Internacional de
Limpeza da Costeira em setembro. A Rocha oferece um kit de ferramentas
para realizar a limpeza de uma praia.
- Leve sua limpeza um passo além, incluindo uma auditoria de marca plástica,
uma iniciativa científica cidadã organizada pela Break Free from Plastics que
envolve a contagem e documentação das marcas encontradas nos resíduos
plásticos coletados em uma limpeza para ajudar a identificar as empresas
responsáveis pela poluição plástica.
- Realize um evento educacional onde você serve uma refeição que é boa para
o clima (francês)!
- Iniciar uma horta comunitária (inglês) que possa apoiar e convidar a
comunidade local a participar. Veja aqui (inglês) como fazer da sua horta uma
horta “climática”.
- Considere a possibilidade de realizar um evento ecumênico de plantação de
árvores que incorpore um culto de oração. Orientação sobre como
selecionar uma árvore e escolher um local está aqui (inglês). Você pode
vinculá-lo ao evento de sustentabilidade de 75 árvores para apoiar a Iniciativa
das Nações Unidas sobre Mudança Climática. (recursos todos em inglês)
- Desenvolver ou iniciar um habitat saudável para ajudar a restaurar as terras
locais e apoiar a biodiversidade local, como este Habitat de Santa Kateri.
Mais informações estão disponíveis aqui no World Wildlife Fund Biodiversity
Toolkit.

19

Incidência Pública: Participar em campanhas que
exijam a restauração ecológica
Amplificando as vozes marginalizadas
Nosso tema deste ano se concentra em escutar aquelas vozes que não são ouvidas.
Elas incluem mulheres e meninas, povos Indígenas, migrantes, jovens, pessoas
economicamente marginalizadas e pessoas que sofrem racismo sistêmico. Estas são
as diversas vozes daquelas/es que menos possuem, sejam as/os que vivem em nações
desenvolvidas ou em desenvolvimento. Muita gente já está respondendo às catástrofes
relacionadas às mudanças climáticas e à perda da biodiversidade. Essas pessoas são
as que menos contribuíram para a crise climática, mas são as que mais sofrem com a
injustiça climática, como o racismo ambiental e a injustiça de gênero.
Elas têm vozes, e as levantaram, mas o que disseram ainda não foi suficiente para gerar
ações a nível global. Somos chamadas/os a amplificar suas vozes através da incidência
pública. A incidência baseada em evidências pretende influenciar poderosos
tomadores de decisão a abordar as causas profundas da injustiça, cumprir os direitos
humanos e promover o bem-estar de todas/os. As evidências incluem o que as/os
afetadas/os têm a dizer, suas experiências e suas soluções.
Incidência Pública não é o mesmo que falar em nome de alguém, mas sim levantar o
que foi dito, e garantir que seja ouvido por aqueles que detêm o poder. Esta ação pode
ser uma maneira potente de ampliar as vozes daquelas pessoas que são muitas vezes
silenciadas ou ignoradas, uma forma de mostrar solidariedade e uma maneira de viver
nossa fé. [Provérbios 31:9].
Comunidades religiosas ou organizações religiosas trabalham com pessoas
marginalizadas que são mais afetadas pelas mudanças climáticas e pela perda da
biodiversidade. As pessoas marginalizadas devem formar a base e a voz da defesa que
fazemos globalmente.
O trabalho de Incidência Pública começa com a escuta cuidadosa e o diálogo, move-se
através da reflexão contemplativa e leva à ação.
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Incidência Pública a nível global
Dois importantes eventos globais estão planejados para este ano. Ambos podem se
beneficiar do conhecimento e das soluções das comunidades marginalizadas, aquelas
cujas vozes não são ouvidas. Ambos os eventos podem fazer uma enorme diferença
em suas vidas.

COP27: Mudanças climáticas
As políticas importantes são decididas na Conferência Anual das Nações Unidas sobre
mudanças climáticas. Aqui o mundo se reúne para fazer promessas vinculativas sobre
como diminuir as mudanças climáticas e apoiar os países e comunidades mais
vulneráveis, pois elas sofrem o impacto de um clima em mudança. A COP27 acontece
no Egito de 7 a 18 de novembro.
Na preparação para a COP27, e no evento, você pode defender os fundos necessários
para as comunidades marginalizadas a fim de ajudá-las a implementar as muitas
soluções que funcionarão em seus contextos. Particularmente importante este ano é
garantir o financiamento adequado para que as comunidades se adaptem às perdas e
danos causados à terra, à subsistência, às culturas, às espécies e aos povos pelos
efeitos das mudanças climáticas, e assegurar que as necessidades das mulheres
marginalizadas estejam no centro de todos os planos climáticos.

COP15: Biodiversidade
A décima quinta reunião da Conferência das Partes sobre Biodiversidade (COP15) será
realizada em Kunming, China, no segundo semestre de 2022.
É hora de escutar e ampliar o que os povos indígenas, mulheres e meninas, migrantes,
jovens e a Terra estão dizendo sobre suas experiências com a biodiversidade. O mundo
deve escutar o conhecimento dessas comunidades a fim de encontrar soluções para
os impactos das mudanças climáticas e a perda da biodiversidade.

Compromissos ecumênicos para cuidar de nossa casa comum:
Juntas/os nos comprometemos a:
● Escutar e ampliar as vozes e soluções das pessoas mais afetadas pela perda
da biodiversidade e pela crise climática.
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● A preservação e restauração de ecossistemas, cujas lideranças locais devem
ser reconhecidas em eventos globais.
● A proteção das pessoas, do planeta e de toda a natureza, incluindo os
ecossistemas naturais, é uma prioridade acima do lucro.
● Garantir que os direitos humanos, a justiça social e a integridade da criação
estejam no centro da resposta às atuais crises climáticas e de biodiversidade.

O que podemos fazer
Abaixo estão algumas ideias de como podemos escutar as vozes marginalizadas sobre
o cuidado de nossa casa comum, refletir sobre o que elas disseram e passar à ação.
1. Escutar
Escute as mensagens produzidas por ou com pessoas de comunidades marginalizadas.
Estas podem ser declarações, seminários online, vídeos ou posts na mídia social, por
exemplo, este vídeo da Christian Aid sobre Clima e Justiça Racial. Você pode convidar
lideranças religiosas e políticas para escutar e pedir-lhes que convidem outros líderes
para escutarem.
2. Refletir
Envolver-se na reflexão contemplativa sobre o que as comunidades marginalizadas têm
dito. Vigílias, caminhadas de oração, cultos de oração e conversas de mídia social com
pessoas em comunidades marginalizadas são todas formas de se fazer isso. Alguns
grupos se reuniam regularmente para oração virtual e meditação que levavam à
COP26; como se conheceram uns aos outros, alguns se tornaram ativos em ações mais
localizadas.
3. Agir
Envolva-se em atividades relacionadas ao que você ouviu e contemplou. Pode ser um
compromisso pessoal de redução de emissões; pode ser a ampliação de vozes
silenciosas das/os marginalizadas/os em nível nacional ou global. Junte-se a um grupo
que esteja ativo nestas questões, seja em nível local, regional ou global. Saiba mais
sobre o que as comunidades de fé ou organizações baseadas na fé estão fazendo.
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Muitos grupos trabalham em declarações, resoluções ou mensagens que irão às
conferências COP15 e COP27; outros abordam os tomadores de decisão em seu país
que estarão presentes nessas conferências.
Ao longo de todo o processo, amplie o que você tem ouvido das comunidades
marginalizadas.

Ações
Você pode aprender mais e juntar-se a algumas das ações abaixo, ou acompanhar as
atividades de comunidades de fé ou organizações globais. Aqui estão algumas opções.
● Altere seu próprio comportamento, como recomendado pelo IPCC em seu
6º relatório, lançado em abril de 2022. "Ter as políticas, infra-estrutura e
tecnologia corretas para permitir mudanças em nossos estilos de vida e
comportamento pode resultar em uma redução de 40-70% nas emissões de
gases de efeito estufa até 2050", disse o Co-Presidente do Grupo de Trabalho
III do IPCC, Priyadarshi Shukla, no comunicado de imprensa do relatório.
● Tornar-se mais consciente da importância das comunidades marginalizadas
e de seus conhecimentos para reduzir os impactos das mudanças climáticas.
"Quando se trata de trabalhar com a natureza para combater a mudança
climática, não podemos alcançar uma ação efetiva sem a liderança dos Povos
Indígenas e comunidades locais (IPLCs)".
● Aprenda sobre o chamado Financiamiento responsable con el clima: un
imperativo moral y una responsabilidad para con la infancia y todo el mundo
vivo” , um apelo conjunto e inter-religioso do Conselho Mundial de Igrejas, do
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e outros. "Por muito
tempo, o setor de serviços financeiros tem permitido o vício mundial em
combustíveis fósseis", disse o secretário geral da ONU, Antonio Guterres.
"Agora é hora de os prestadores de serviços financeiros acelerarem a
mudança para as energias renováveis". Eles têm o poder - e a
responsabilidade".
● Descubra o que seu país está fazendo a respeito de suas promessas
climáticas (chamadas contribuições determinadas nacionalmente ou CNDs).
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● Considere aderir ao movimento que exige uma moratória sobre toda a
exploração de novos combustíveis fósseis. Talvez você queira apoiar o
tratado de não proliferação de combustível fóssil.
● Visite o site da Plataforma de Ação Laudato Si para recursos e eventos.
● Siga as contas no Twitter das organizações globais baseadas na fé que
trabalham nestas questões durante todo o ano: duas são ACT Alliance
Climate Justice, cujo a conta no Twitter é @ACTAlliance e a conta da Lutheran
World Federation Action for Justice: @LWFadvocacy. Há muitas outras.
● Encoraje sua organização, paróquia, etc. a desinvestir de combustíveis
fósseis. Realize um evento de desinvestimento - convide alguém para falar a
sua comunidade, congregação, paróquia ou diocese sobre desinvestimento
ou decrescimento. Por exemplo, as campanhas de desinvestimento do
Movimento Bright Now, ou Laudato Si'.
● Trabalhe pela educação, ao apoiar e assinar campanhas como esta carta
para que lideranças religiosas clamem pela não-proliferação de combustíveis
fósseis.

Incidência Pública junto aos governos
Use o trabalho de Incidência Pública com suas próprias lideranças governamentais.
Peça-lhes que se comprometam com os seguintes pontos, que se baseiam no que
as/os marginalizadas/os têm dito.
● Tomar medidas urgentes para limitar o aquecimento à meta de temperatura
de 1,5°C e implementar legislação, políticas e medidas para alcançar esta
meta de forma sustentável.
● Parar o colapso da biodiversidade e manter as populações indígenas no
centro da proteção da biodiversidade
● Colocar soluções naturais em termos de Emissão de Gases no centro da ação
climática. Isto melhorará a resiliência das comunidades, incluindo os povos
indígenas, e dos países aos impactos climáticos, com base na preservação e
restauração de ecossistemas liderados localmente.
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● Implementar políticas e legislação para atingir emissões globais de carbono
zero o mais rápido possível. Estas devem incluir a eliminação gradual dos
combustíveis fósseis, o investimento em energia renovável e amiga da
natureza para todos, e a conservação e restauração dos ecossistemas
naturais. Os países de alta emissão devem assumir a liderança de acordo
com o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas.
● Financiar adequadamente o prometido Mecanismo de Perdas e Danos para
que os fundos comecem a fluir o mais rápido possível. Uma proporção
significativa do financiamento climático deve ser canalizada através de
mecanismos liderados localmente.
● Criar um mecanismo financeiro internacional justo e equitativo de
transformação de gênero para perdas e danos. As mulheres devem estar
envolvidas em todas as etapas da determinação de respostas e
financiamentos relacionados a um clima de mudança: desde serem
consultadas sobre as necessidades até implementar respostas e decidir
como os fundos são mais bem gastos. Fornecer este financiamento como
subsídios, não como empréstimos.
● Com base no princípio "Poluidores Pagam", garantir que as empresas de
combustíveis fósseis contribuam para o custo de Perdas e Danos através de
impostos sobre danos climáticos. Os governos e o setor privado devem
identificar urgentemente os melhores meios para assegurar esta
contribuição.
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Calendário global de eventos
Enquanto cada comunidade cristã ao redor do mundo celebra o Tempo da Criação à
sua própria maneira, alguns eventos apresentam oportunidades para unir todas as
comunidades, e você pode acessá-los através do calendário global de eventos no site
do Tempo da Criação. Você está particularmente convidada/o a participar de dois
cultos de oração online que marcarão a abertura e o encerramento do Tempo da
Criação.
1 de setembro: Culto de Oração Online para o Dia da Criação/Dia Mundial de Oração
pela Criação
O Dia da Criação, também chamado de Dia Mundial de Oração pela Criação, abre o
Tempo a cada ano. O Papa Francisco, o Patriarca Bartolomeu, o Conselho Mundial de
Igrejas e muitas outras lideranças têm chamado as pessoas de suas denominações
para celebrá-lo. As lideranças cristãs se reunirão em Assis para um culto de oração
ecumênica. Globalmente, todas as pessoas cristãs estão convidadas a participar de um
culto de oração online para se reunirem em uma celebração alegre de nossa causa
comum. Mais informações podem ser encontradas em Tempo da Criação.
4 de outubro: Dia de São Francisco
Muitas tradições veem São Francisco como uma inspiração e um guia para aquelas
pessoas que protegem a criação. O 4 de outubro é seu dia de festa e o último dia do
Tempo da Criação. As pessoas fiéis de todo o mundo se reunirão em um culto de
oração online para refletir sobre como São Francisco conformou sua jornada espiritual
e para celebrar juntas/os nossa jornada de um mês. Você pode encontrar informações
de registro sobre o culto online no site do Tempo da Criação e nas redes sociais.

Junte-se a nós nas redes sociais
Junte-se a nós em oração e reflexão e compartilhe notícias empolgantes sobre sua
celebração nas redes sociais. Uma comunidade global de apoio está se formando no
Facebook e no Twitter.
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Junte-se à comunidade global usando a hashtag #SeasonOfCreation no Twitter,
Instagram e Facebook. Postagens usando a hashtag aparecem no site do Tempo da
Criação.
Convidamos você a curtir ou seguir as páginas do Tempo da Criação no Facebook e no
Twitter, bem como juntar-se ao grupo público do Tempo da Criação (inglês) para obter
atualizações inspiradoras e juntar-se à conversa.
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Sobre o Tempo da Criação
O Tempo da Criação é o Tempo do ano em que os 2,2 bilhões de pessoas cristãs do
mundo são convidadas a orar e cuidar da criação. Ocorre anualmente de 1º de
setembro a 4 de outubro. O Tempo da Criação é um tempo litúrgico de oração e ação
que une a família cristã global em torno de um propósito comum - celebrar cultos de
oração e se engajar em uma variedade de ações para cuidar da criação.

História
O 1º de setembro foi proclamado como um dia de oração pela criação na Igreja
Ortodoxa Oriental pelo Patriarca Ecumênico Dimitrios I, em 1989. Foi abraçado por
outras grandes igrejas cristãs europeias em 2001, e pelo Papa Francisco para a Igreja
Católica Romana em 2015.
Nos últimos anos, muitas igrejas cristãs começaram a celebrar o "Tempo da Criação"
(também conhecida como Temporada da Criação) entre 1 de setembro e 4 de outubro,
a Festa de São Francisco que é observada por algumas tradições ocidentais. São
Francisco é o autor do Cântico das Criaturas, e o santo de tradição católica das/os que
promovem a ecologia.
Várias declarações dos últimos anos chamaram os fiéis para observar este mês de
estação, como as dos bispos católicos das Filipinas em 2003, a Terceira Assembleia
Ecumênica Europeia em Sibiu em 2007 e o Conselho Mundial de Igrejas em 2008.

O Comitê Diretivo
Como a necessidade urgente de resolver a crise ambiental continua crescendo, as
igrejas cristãs fortaleceram sua resposta unida. O comitê diretivo ecumênico do Tempo
da Criação se reúne para fornecer recursos para capacitar os cristãos e cristãs a
respondermos à nossa fé, durante este tempo compartilhado de oração e ação.
O comitê diretivo é composto pela Comunhão Mundial de Igrejas Reformadas,
Conselho Mundial de Igrejas, Federação Luterana Mundial, Rede de Cuidado da Criação
da Aliança Evangélica Mundial, Movimento Laudato Si', Rede Europeia Cristã Ambiental,
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Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, Comissão de Unidade
da Igreja, Christian Aid, Rede Ambiental da Comunhão Anglicana e ACT Alliance.
Como rede ecumênica, somos inspirados pelo urgente apelo do Papa Francisco, a
Laudato Si', "para um novo diálogo sobre como estamos moldando o futuro de nosso
planeta" e "precisamos de uma nova e universal solidariedade" onde as pessoas mais
vulneráveis sejam apoiadas e possam viver com dignidade. Convidamos vocês a se
unirem a nós nestes esforços.
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Pe. Abate Gobena, Igreja Ortodoxa Tawahedo Etíope
Henrik Grape, Conselho Mundial de Igrejas
P. Joshtrom Kureethadam, Dicastério Vaticano para o Serviço do Desenvolvimento
Humano Integral
Christina Leano, Movimento Laudato Si’
Sikawu Makubalo, Secretário Geral da Comissão da Unidade da Igreja (CUC)
Rachel Mander, A Rocha
Dra. Rachel Mash, Green Anglicans/Anglican Communion Environmental Network
Suzana Moreira, Movimento Laudato Si’
Jo Mountford, Christian Aid
Peter Pavlovic, Rede Ambiental Cristã Europeia
Dr Chad Rimmer, Federação Luterana Mundial
Gabriel Lopéz Santamaria, Movimento Laudato Si’
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Anexo 1: Culto de Oração Ecumênica para o Tempo da
Criação
Escutar a Voz da Criação
Encorajamos você a usar este culto de oração para marcar o início e o fim do Tempo da
Criação, em eventos que você organizar durante este Tempo, ou para incorporar no culto
de sua comunidade durante o período.
Ao planejar seu culto, considere a possibilidade de apresentar uma Sarça Ardente em meio
ao culto de oração como um símbolo da intenção da comunidade de remover nossas
sandálias ao reconhecermos a Terra como solo sagrado, e escutar a voz de Deus, e a voz da
criação louvando a Deus. Você também pode organizar o espaço com elementos da
natureza que garantam que nossa adoração inclua a voz da terra e das criaturas que
compartilham nossa casa comum.
As partes que quem lidera o culto deve dizer estão em fonte regular, as respostas
congregacionais estão em negrito.

Boas-Vindas
Nós nos reunimos em nome de Deus, Criador, Redentor e Sustentador da Terra e de
todas as criaturas!
Louvada seja a Santíssima Trindade! Deus é som e vida, Criador do Universo, Fonte de toda
a vida, que os anjos cantam; Luz maravilhosa de todos os mistérios conhecidos ou
desconhecidos pela humanidade, e vida que vive em todas as pessoas.
(Hildegard de Bingen, século XIII)

Saudação
Saudações em nome de nosso Deus que é bom:
cujo amor perdura para sempre.
Saudações a você, sol e lua, suas estrelas do céu do sul:
deem ao nosso Deus seus agradecimentos e louvores.
Alvorada e pôr-do-sol, noite e dia:
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deem ao nosso Deus seus agradecimentos e louvores.
Saudações a vocês, montanhas e vales, prados e grutas,
glaciar, avalanche, neblina e neve:
deem ao nosso Deus seus agradecimentos e louvores.
Saudações a você, kauri e pinheiro, rata e kowhai, musgos e samambaias, Baobá,
fynbos, yellowwood e aloe:
deem ao nosso Deus seus agradecimentos e louvores.
Saudações a você, golfinhos e trutas, leão-marinho e caranguejo,
coral, anêmona e camarão:
deem ao nosso Deus seus agradecimentos e louvores.
Saudações a vocês, coelhos e ovelhas, traças e cães
kiwi e pardal e tui e falcão:
Elefantes, leões, rinocerontes e girafas, avestruzes, ovelhas, gado
Escorpião e escaravelho de excrementos:
deem ao nosso Deus seus agradecimentos e louvores.
Saudações a vocês, mulheres e homens,
Anciãos e crianças, mulheres e homens,
Diversas culturas desta terra arco-íris:
Datilógrafas/os e professoras/es, faxineiras/os e balconistas,
estudantes, quem busca trabalho, TV e estrelas do esporte,
Todas as que se importam, que amam e que rezam,
Quem ri e aprende, quem descansa e quem brinca.
deem ao nosso Deus seus agradecimentos e louvores.
(Livro de Oração da Nova Zelândia/He Karakia Mihinare o Aotearoa página 457, Lynn Pedersen 2016,
inspirado no Salmo 148 & Song of Creation, Livro de Oração da Nova Zelândia)
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Salmo
Os céus declaram a glória de Deus;
os céus proclamam a obra das mãos de Deus.
Dia após dia eles proferem discursos;
noite após noite eles revelam conhecimento.
Escutar a criação falar de Deus, escutar a Palavra de Deus na Escritura
Eles não têm discursos, não usam palavras;
nenhum som é ouvido vindo deles.
No entanto, sua voz sai por toda a terra,
suas palavras vão até os confins do mundo.
Escutar a criação falar de Deus, escutar a Palavra de Deus na Escritura
A lei do SENHOR é perfeita,
refrescando a alma.
Os estatutos do SENHOR são dignos de confiança,
tornando sábio o simples.
Os preceitos do SENHOR são corretos,
dando alegria ao coração.
Escutar a criação falar de Deus, escutar a Palavra de Deus na Escritura
Os mandamentos do SENHOR são radiantes,
dando luz aos olhos.
O temor do SENHOR é puro,
perene para sempre.
Os decretos do SENHOR são firmes,
e todos eles são justos. (Salmo 19)
Escutar a criação falar de Deus, escutar a Palavra de Deus na Escritura
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Ação de graças pela Terra
Lembre-se dos frutos da terra, para a semeadura e para a colheita.
Lembre-se do orvalho do ar.
Lembre-se da queda das chuvas, das águas e dos rios.
Lembre-se das plantas e das florações de cada ano.
Lembre-se da segurança dos humanos, dos animais e de mim, seu servo pecador.
Para a chuva, o vento do céu, as sementes, as plantas, os frutos das árvores e também
os vinhedos, e para cada árvore do mundo inteiro,
Somos gratas e gratos
Pois a Santíssima Trindade, que nos leva à perfeição em segurança e paz, nos perdoa
nossos pecados, nos faz crescer à sua medida para que possamos crescer e prosperar
através de sua graça, que faz regozijar a face da terra, rega seus sulcos, permite que
seus grãos sejam abundantemente multiplicados e prepara seu tempo de semente e
colheita,
Nós lhe agradecemos
(adaptado do Tewahedo Ortodoxo Etíope Pré-Anáfora, e Anáfora de Basiléia)

Música
Cantar um hino de louvor a Deus como Criador. Se possível, encontre um hino que seja
compartilhado por todas as tradições participantes. Clique aqui para uma lista de hinos
temáticos à criação.

Ladainha de lamento e arrependimento
Três velas são acesas para representar as vozes dos povos indígenas, das mulheres e da
biodiversidade
Deus do nosso mundo vibrante,
Vocês deram para a humanidade a responsabilidade de cuidar uns dos outros. Os
povos indígenas têm laços históricos, espirituais e pessoais com estas terras em que
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habitamos. Mas muitos de nós falhamos em reconhecer a presença de Deus nestas
tradições, e suas vozes têm sido silenciadas. Somos gratos às Nações Indígenas por
seu contínuo cuidado e presença na Terra. Todos nós valorizamos a resiliência e a força
demonstradas através das gerações e hoje.
Voltamo-nos para o Espírito que desmancha fronteiras e celebra a comunidade que dá
vida.
Ajude-nos a criar um lugar onde todas as pessoas sejam bem-vindas e nós
reconheçamos sua graça no trabalho e nos caminhos umas das outras. Juntas/os, que
possamos aprender a riqueza espiritual de nossas relações na teia da vida.
Senhor em tua misericórdia, Escuta nossa oração.
Ó Deus de toda a criação.
Você criou terra e árvores, animais e todos os seres vivos na terra. Estamos destruindo
as florestas através de venenos e extração de madeira, as vozes das aves, dos insetos
e dos habitantes da floresta são silenciadas
Você criou as maravilhas do oceano, os peixes, conchas, recifes, baleias, ondas, corais.
Os oceanos estão aquecendo e à medida que se afogam em plástico, suas vozes estão
sendo silenciadas.
Nós nos voltamos para você em tristeza e arrependimento.
Ajude-nos a cuidar dos oceanos, da terra e da floresta, e a reconhecer que é sua bênção
para nós. A criação está nos falando, mas suas vozes foram silenciadas pelo rugido de
nossa ganância.
Senhor em tua misericórdia, Escuta nossa oração.
Mãe Terra, nossa Irmã,
Você nos sustenta e governa. Silenciamos as vozes de seu povo, especialmente as
vozes das mulheres - protetoras da Terra que foram mortas por garimpeiros, empresas
mineradoras e companhias petrolíferas. Muitas são as vozes de nossas irmãs que
foram silenciadas por enchentes, furacões e secas, pois o aquecimento da Terra traz
destruição. Que possamos escutar as vozes de nossas mães e irmãs e aprender a
valorizar e proteger a teia da vida.
Senhor em tua misericórdia, Escuta nossa oração.
Nós nos voltamos para você em tristeza e arrependimento.
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Por favor, Deus Criador, perdoa-nos pelas atividades humanas que sobrecarregaram o
clima e causaram a destruição de nosso meio ambiente.
Senhor em tua misericórdia, Escuta nossa oração.
(Adaptado de uma Oração de Lamento escrita por membros das quatro Ordens Religiosas na Igreja Anglicana
da Melanésia. Irmandade Melanésia, Sociedade de São Francisco, Comunidade das Irmãs da Igreja,
Comunidade das Irmãs da Melanésia)

Um tempo de silêncio é mantido enquanto as pessoas vão em frente para apagar as velas
em memória das comunidades que estão sendo dizimadas pela degradação ambiental e
pelas criaturas que estão se extinguindo, e pelas vozes das mulheres, dos povos indígenas e
da criação que foram silenciadas.
Cantamos: Senzeni na? (O que nós fizemos?)
Ó Deus, do nosso desejo de nos entregarmos a nós mesmas/os, recusamos a escutar
as vozes de nossas co-criaturas. Chama-nos novamente, abre nossos ouvidos. Reúnanos em relações de cuidado e escuta mútua. Ilumina-nos por teu Espírito que renova
a face de tua Terra. Amém.

Leitura da Escritura seguida de pregações ou reflexões
Ouvimos a voz de Deus através do livro das Escrituras. Veja as leituras temáticas
oferecidas em Pregação para o Mundo de Deus, ou designe localmente um texto que
reflita o contexto particular de seu culto de oração.

Música
Cantem um hino que elogia a biodiversidade da criação. Se possível, encontre um hino
que seja compartilhado por todas as tradições participantes. Clique aqui para uma lista
de hinos temáticos de criação em vários idiomas, ou estes em inglês da Interfaith Power
and Light.
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Profissão de Fé
Nós acreditamos em Deus, que cria todas as coisas,
que abraça todas as coisas, que celebra todas as coisas,
que está presente em cada parte do tecido da criação.
Cremos em Deus como a fonte de toda vida,
que batiza este planeta com água viva.
Cremos em Jesus Cristo, o sofredor, o pobre, o
subnutrido, o refugiado climático,
que ama e cuida deste mundo e que sofre com ele.
E cremos em Jesus Cristo, a semente da vida,
que veio para reconciliar e renovar este mundo e tudo o que nele existe.
Cremos no Espírito Santo, o sopro de Deus,
que se move com Deus e que se move entre nós e conosco hoje.
Nós acreditamos na vida eterna em Deus.
E acreditamos na esperança de que um dia Deus porá
fim à morte e a todas as forças destrutivas.
(Gurukul Theological College, Índia / adaptado por Keld B. Hansen 2009)

Oferta e oração
Você pode organizar uma oferta, talvez para recolher dinheiro para um determinado
projeto ou ministério que contribua para a restauração ecológica, ou um aspecto da
justiça climática que seja significativo em sua localidade. Você pode escutar o canto dos
pássaros ou mostrar a flora local, animais de sua área como uma forma de aumentar
a conscientização ouvindo as vozes de seu território elogiando a Deus e nos chamando
para cuidarmos.

Orações de intercessão
Deus amoroso, mesmo o pardal encontrou um lar, e a andorinha um ninho para si
mesma, onde ela coloca suas crias perto de Seu altar. Você está atento a tudo o que
você fez.
Deus, que escuta cada ser vivo,
Ajude-nos a escutar como você o faz.
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Deus amoroso, ajude-nos a proporcionar refúgio a todos os animais e plantas com os
quais vivemos. Ajude-nos a estar atentos a tudo o que você fez.
Deus, em quem toda a criação subsiste,
Ajude-nos a escutar como você o faz.
Deus amoroso, quando Jesus gritou e entregou seu Espírito, a terra tremeu e as rochas
se dividiram. Você é conhecido por toda a criação que o escuta.
Deus, a quem toda a criação responde,
Ajude-nos a responder a você.
Deus amoroso, ajude-nos a ouvi-lo e conhecê-lo como a terra e as rochas o fazem.
Ajude-nos a aprender da maneira como vemos a criação reconhecer sua gloriosa
beleza.
Deus, a quem toda a criação responde,
Ajude-nos a responder a você.
Deus amoroso, você está presente em sua criação e procura curar suas feridas. Você
pode ser encontrado caminhando no jardim. Abra nossos olhos para ver você, o
jardineiro.
Deus, que está presente com sua criação,
Ajude-nos a estar presentes também.
Deus amoroso, muitas vezes abandonamos sua criação e causamos suas feridas.
Ajude-nos a seguir seus passos e aprendermos a andar no jardim como você.
Deus, que está presente com sua criação,
Ajude-nos a estar presentes também.
Deus amoroso, que ouve cada voz, conhece cada grito de injustiça e está atento ao
sofrimento da terra: ensina-nos a escutar. Traga a cura para nossas vidas, para que
possamos proteger o mundo e não o prendermos, para que possamos escutar o
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mundo que você criou e não nos fecharmos a ele. Revela-nos as maneiras pelas quais
falhamos em escutar sua voz na forma como tratamos a Terra.
Deus, que escuta cada ser vivo,
Ajude-nos a escutar como você faz.
Amém

A oração do Senhor
Oramos juntas/os essa oração que Jesus nos ensinou – Pai Nosso... (ou use a seguinte
adaptação)
Espírito Eterno, Criador da Terra, Portador da dor, Doador da vida,
Fonte de tudo o que é e que deve ser,
Pai e Mãe de todas e todos nós,
Deus Amoroso, em quem está o céu:
A consagração de seu nome ecoa através do universo!
O caminho de sua justiça seja seguido pelos povos do mundo!
Sua vontade celestial será feita por todos os seres criados!
Sua amada comunidade de paz e liberdade sustenta nossa esperança e vem à terra.
Com o pão que precisamos para hoje, alimente-nos.
Nas feridas que absorvemos umas das outras e uns dos outros, perdoem-nos.
Em tempos de tentação, fortaleça-nos.
Das provações grandes demais para suportar, poupe-nos.
Do aperto de tudo o que é mau, liberte-nos.
Pois você reina na glória do poder que é o amor, agora e para sempre.
Amém.
(Adaptado do Livro de Oração da Nova Zelândia | He Karakia Mihinare o Aotearoa. Esta versão da oração do
Senhor foi influenciada pelos teólogos Maoris)
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Partilha da Paz
Se estamos em Cristo, estamos nos tornando uma nova criação.
Nós vemos Deus ao nosso redor. Vemos Deus dentro de nós. Damos graças ao nosso
Criador.
Mostremos a natureza atenciosa que Deus plantou em nós, saudando-nos umas às
outras e uns aos outros como sinal da justiça de Deus de paz, amor, perdão e graça. A
paz de nosso Criador esteja convosco em todas as coisas.
E também contigo.
Você está convidado a cuidar e compartilhar a paz com seu próximo, e dizer uma
palavra de paz à terra em que se reúne e às criaturas que compartilham esta casa
comum.
(adaptado de Celebrando a Criação: Honrando os Povos Indígenas, Kelly Sherman-Conroy, ELCA)

Bênção
Que o Deus que estabeleceu a dança da criação,
Que se maravilhou com os lírios do campo,
Que transforma o caos em ordem,
Leve-nos a transformar nossas vidas, e à Igreja
A Escutar a voz de todas as criaturas,
Que refletem a glória de Deus na criação.
(adaptado do Programa CTBI Eco-Congregation)
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Anexo 2: Envolva seu ambiente local através deste
Exame da Terra
Um exame é uma forma de prestar atenção a um objeto ou estar estado de
contemplação. Através de perguntas, você é convidada/o a refletir sobre a presença de
Deus e a bondade do que você vê. Durante este Tempo da Criação, considere
contemplar uma parte de seu território. Familiarize-se com o tema. Prepare-se levando
tempo para considerar como você pode melhor abrir seus sentidos para escutar as
vozes que louvam a Deus, e deixar os corações serem atraídos para a presença de
Deus naquele lugar de contemplação. Este é um exercício que você pode escolher fazer
sozinha/o ou com um grupo.
Escolha um lugar na natureza ou um campo de plantação para contemplar. Uma
floresta. Um rio. Uma rua da cidade com uma área natural. Um parque urbano. Alguma
propriedade rural ou assentamento. Um topo de colina. Encontrar um lugar confortável
para descansar neste lugar ou perto dele. Entre em oração da maneira que for natural
para você. Convide a Santa Sabedoria para abrir os olhos do seu coração. Quando
estiver pronta/o, reflita sobre as seguintes perguntas:
1. Tomar consciência da presença de Deus em um lugar na natureza ou campo de
plantação que você está contemplando.
Como Deus está presente neste lugar? Como toda a vida que você vê existe no espírito
de Deus? Como você se sente sabendo que o Espírito Santo preencheu este lugar por
eras geológicas, com cada planta, animal, organismo e mineral que chamou este lugar
de lar no passado profundo, faz seu lar aqui com você agora, e viverá aqui com criaturas
neste lugar no futuro? Como você se sente sabendo que você, terráqueo, pertence a
este lugar, é feito do mesmo carbono, respira o mesmo ar, é alimentado pelos mesmos
ciclos e processos de vida, e é animado pelo mesmo Espírito do Criador?
2. Refletir sobre os ciclos ecológicos deste lugar com gratidão por tudo o que ele
proporciona.
Que ciclos nutricionais esse lugar oferece? Esta é uma bacia hidrográfica que filtra a
água? Esta é uma floresta tropical ou decídua que fixa os nutrientes? Este é um prado
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ou campo que fixa o nitrogênio? Este é um espaço verde que absorve CO 2 e limpa o
ar? Que plantas, animais, micróbios e minerais estão abrigados aqui? Como eles servem
toda a terra em seu ser? Por tudo o que este lugar proporciona para nutrir você e tudo
o que pertence a este lugar, deixe que um sentimento de gratidão o preencha.
3. Escute as vozes que falam neste lugar, e preste atenção ao que você sente ao
contemplar quão saudável é esse local.
Encha seus pulmões de fôlego. Esteja atenta/o ao que você sente (o ar, a grama, a areia,
o solo, o sol, a chuva) em sua pele. Abra seus olhos (ou feche-os e abra os olhos de seu
coração). Abra seus ouvidos para escutar as vozes da criação neste lugar. Quem são
elas? O que você os ouve dizer? Quem está faltando ou perdido deste lugar? O que a
essa ausência lhe diz?
Este ecossistema é saudável? Como este ecossistema está em risco de ficar doente?
Quais são as chaves para manter este lugar em equilíbrio? O que deve ser protegido
para manter a saúde deste habitat? Quais são as fontes de estresse que ameaçam o
equilíbrio deste ecossistema em particular? Essas tensões impulsionam suas cocriaturas a partir de suas casas neste lugar? Como você se sente quando considera a
fragilidade da vida que depende da saúde deste lugar? Qual é o seu efeito sobre este
equilíbrio?
4. Escolha uma característica do site e reze por ela, seu descanso e sua renovação.
Quando você considera as formas como este lugar está sob estresse, o que ele precisa
para descanso, restauração e renovação? O que precisa ser conservado para que este
local se cure por si mesmo? Quais características precisam ser recuperadas? Que
criaturas precisam ser restauradas aqui para que sua voz possa ser ouvida? Ore por
este lugar, e por sabedoria para cuidar dele.
5. Olhe para suas respostas. O que você pode fazer para aliviar as exigências ou
promover o resto deste site ecológico?
Com base em seu exame, como você se identifica com este lugar? O que você
percebeu que é necessário para cuidar deste lugar?

Qual será sua atitude de

compaixão para promover o descanso para esta casa comum?

41

Anexo 3: Checklist de evento
Esta checklist abrange as etapas para realizar um evento de sucesso. Em resumo:
planejar bem, reunir amplo apoio, certificar-se de que os outros estejam cientes do
evento e fazer o acompanhamento após a realização do mesmo.
Aqui está uma lista detalhada, passo a passo, para orientar sua comemoração:
▪ Reúna um grupo de uma a quatro pessoas para exercer a liderança do evento
com você. Este grupo compartilhará o trabalho, desenvolverá ideias,
trabalhando com seu pastor(a)/padre/reverendo(a) e congregação para
garantir que o Tempo da Criação tenha amplo apoio em sua igreja.
▪ Desenvolva um plano geral para seu evento. Consulte as sugestões para o
evento e escolha a que mais lhe convém ou desenvolva outra.
▪ Agendar uma conversa entre as pessoas que exercem o ministério ordenado e
lideranças comunitárias. Para preparar todas/os para a reunião, compartilhe a
carta das lideranças religiosas, informações sobre o Tempo da Criação e um
link para o site com antecedência. Todos estão disponíveis em Tempo da
Criação.
▪ Na reunião, comece por agradecer a todas as pessoas pelo bom trabalho que já
fazem para proteger a criação. Diga que você e seu comitê gostariam de se
voluntariar para a igreja, liderando um evento do Tempo da Criação. Receba o
feedback e escreva notas para registrar os comentários.
▪ Atualize seu plano em resposta aos comentários compartilhados. Acorde a data,
hora e local do evento com a pessoa responsável de sua igreja.
▪ Registre seu evento na Tempo da Criação. Ao registrar-se, sua celebração se
tornará

visível

no

mapa

global

do

Tempo

da

Criação.

Também

acompanharemos você por e-mail para fornecer recursos adicionais.
▪ Fale com outras lideranças religiosas, conforme necessário, para obter feedback
e adesão. Um comitê local, a pessoa responsável pela educação cristã, quem
lidera a música e o culto e o conselho paroquial/pastoral podem estar
envolvidos, dependendo de seu evento.
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▪ Se seu evento for ecumênico ou inter-religioso, contate os locais de culto com
os quais você espera colaborar. Solicite uma reunião e apresente seu plano de
forma semelhante ao método que você utilizou com a pessoa que exerce o
ministério ordenado local.
▪ Após a finalização do plano, certifique-se de que os membros de sua
congregação e de qualquer local de culto colaborador estejam cientes de tudo.
O momento ideal para começar é um mês antes do evento. Esta etapa é
essencial para garantir uma participação robusta e um evento envolvente. Use
o modelo de anúncio do boletim, folheto e postagem na mídia social disponível
em Tempo da Criação.
▪ Alguns dias antes do evento, reúna todos os suprimentos. Entre em contato com
qualquer pessoa que está envolvida no acolhimento local para certificar-se de
que essa pessoa tenha tudo o que precisa. Dê um empurrãozinho final para a
conscientização na igreja pedindo a seu pastor(a)/padre/reverendo(a) que faça
um anúncio no púlpito, e peça para colocar uma mesa em um espaço público
para distribuir panfletos após os cultos.
▪ Organize seu evento. Divirta-se!
▪ Após o evento, envie uma nota de agradecimento a todas as lideranças e
pessoas que se voluntariaram. Informe sua congregação sobre quaisquer
resultados ou próximos passos do evento.
▪ Compartilhe fotos de seu evento na Tempo da Criação. Elas poderão ser
compartilhadas publicamente, e inspirarão e educarão pessoas em todo o
mundo.
▪ Preencha o formulário de relatório de evento em Tempo da Criação.
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Anexo 4: Crie uma sarça ardente
Atividades relacionadas com a Sarça Ardente:
● Organizar um encontro para introduzir o tema e o símbolo do SOC deste ano.
Apresentar e explicar brevemente o tema e símbolo, depois dedicar alguns minutos
para abrir um diálogo ou discussões em pequenos grupos para que as pessoas
possam compartilhar o que sentem sobre o tema e símbolo e quais atividades
gostariam de organizar durante este Tempo. Você pode usar esta apresentação por
exemplo, convidando as/os participantes a simplesmente contemplar os primeiros
slides como uma forma de já praticar a escuta da criação.
● Organizar uma atividade onde as pessoas que participam são convidadas a tirar
seus sapatos para reconhecer o solo sagrado em que estamos, como Moisés foi
convidado a tirar seus sapatos para se aproximar do arbusto que ardia mas não se
consumia (Ex 3:5). Isto pode ser feito ao ar livre para um momento de oração, ou
dentro de algum edifício.
● Ao utilizar os recursos litúrgicos do Guia de Celebração do Tempo da Criação, você
também poderia organizar um momento de oração para recordar nossos
antepassados da fé e aqueles que defendem nossa casa comum e os mais
vulneráveis, assim como Moisés ouviu Deus lembrando Abraão, Isaac e Jacó (Ex 3:67). Vocês poderão recordar os povos indígenas de sua terra, lideranças religiosas,
assistentes sociais e todas aquelas pessoas que trabalham pela justiça
socioambiental. Aqui está um recurso litúrgico de Taizé (somente em inglês) como
exemplo de ação simbólica inspirada no relato do Êxodo.
● Convide sua comunidade ou grupo para escrever em tiras de papel ou fitas quais
suas intenções de oração ou compromissos para o Tempo da Criação, depois faça
com que amarrem as tiras ou fitas em uma árvore ou arbusto fora de sua igreja ou
comunidade. Veja a seguinte imagem como inspiração:
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(Fonte de imagem)

Artesanato para criar uma sarça ardente:
● Traga um arbusto para o altar para manter o símbolo presente em todas as
celebrações de sua Igreja ou comunidade. Você pode decorar o arbusto com fitas
vermelhas ou papel para representar o fogo.
● Criar uma luminária da sarça em chamas. Você pode usar um frasco, um saco de
papel ou qualquer outro recipiente no qual você possa colocar uma vela ou lanterna
dentro. Em seguida, decore a superfície externa do recipiente com um desenho do
arbusto ou com papel, folhas, bastões, como você preferir. Veja as seguintes
imagens para inspiração:

(Fonte das imagens)

(Fonte de imagem)

● Criar um fogo falso (instruções em inglês)
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● Convide as crianças de sua paróquia ou comunidade para desenhar a sarça ardente
e utilizá-la em suas celebrações e atividades. O desenho pode ser simples como
este. Você pode convidar as crianças a traçar suas mãos e depois decorá-lo para
representar o fogo, ou usar folhas e bastões reais colados em papel e usar uma
lanterna atrás dele para representar o fogo. Veja as seguintes imagens para
inspiração:

(Fonte de imagem) (Fonte de imagem)
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