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CONTEÚDOS : 

 

- Oração para 1 de Setembro – Dia Mundial de Oração pela Criação 

(pág. 3 a 4) 

 

- Subsídios litúrgicos para as 5 semanas do Tempo da Criação (pág. 5 a 14) 

 

Semana UM – Biodiversidade 

Semana DOIS – Terra 

Semana TRÊS – Água 

Semana QUATRO – Alterações climáticas 

Semana CINCO – Não à ganância 

(material preparado pela Igreja Anglicana da África do Sul) 

 

- Atividades para o Tempo da Criação (pág. 15) 

 

- Dinâmica sobre a Criação e a nossa responsabilidade a ser explorada com 

crianças, jovens e adultos na Igreja (pág. 16 e 17) 
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Fórmula de Oração a ser usada no 

«Dia Mundial de Oração pela Criação» 

1 de Setembro 2016 

 

“Pois tudo aquilo que Deus fez é bom. E nada merece desprezo, 

se nos servirmos disso dando graças a Deus. 

Com a oração e a palavra de Deus, tudo fica santificado.” 

(1 Tim 4,4-5) 

 

Senhor, abre os nossos lábios. 

E a nossa boca proclamará o teu louvor. 

Adoremos o Senhor. 

Bendigamos a Deus 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo;  

como era no principio, é agora e será sempre. 

Ámen. 

- Entoar um cântico ou hino de louvor  

- Cântico litúrgico - BENEDICITE OMNIA OPERA 

1. Obras do Senhor, bendizei o Senhor, 

louvai-O e exaltai-O para sempre. 

2. Céus, bendizei o Senhor, 

louvai-O e exaltai-O para sempre. 

3. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor, 

louvai-O e exaltai-O para sempre. 

4. Filhos dos homens, bendizei o Senhor, 

cantai-lhe louvores, exaltai-O para sempre. 

5. Povo de Deus, bendiz o Senhor, 

bendizei o Senhor, sacerdotes do Senhor. 

6. Bendizei o Senhor, servos do Senhor, 

cantai-lhe louvores, e exaltai-O para sempre. 

7. Bendizei o Senhor, almas e espíritos dos justos. 

Santos e humildes de coração, bendizei o Senhor. 

8. Bendizei o Pai e o Filho e o Espírito Santo. 

Louvai-O e enaltecei-O para sempre.  
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- Ato Penitencial ( tempo de silêncio) 

 

Senhor, que tudo criaste por Amor, perdoa o nosso pecado que tem destruído os recursos da terra. 

Senhor, tem piedade de nós 

 

Cristo, que dignificaste cada ser humano e realçaste a beleza e a grandeza dos lírios do campo, perdoa a 

nossa indiferença para com os outros e para com a Criação. 

Cristo, tem piedade de nós. 

 

Senhor, que nos fizeste mordomos de tudo o que criaste, perdoa a ganância em fazer nosso aquilo que Te 

pertence. 

Senhor, tem piedade de nós.  

 

- Salmo nº 8 - «A majestade de Deus e a grandeza do homem» 

 

- Leitura do Evangelho de S. João 1,1-12 

 

- Entoar um cântico ou hino de louvor 

 

- Oração própria 

 

Ó Deus, soberano e Senhor, 

Criador e conservador da Terra: 

Tu, que deste aos homens domínio sobre os seus recursos, 

perdoa-nos o desperdício que fazemos dos teus dons; 

ensina-nos a poupá-los e usá-los rectamente, 

ao serviço de todo o teu povo. 

Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Ámen. 

 

- Pai Nosso 

 

- Fórmula de Bênção 

Vamos alegres para o mundo 

ao encontro do nosso Criador que lá nos espera; 

deliciemo-nos nas riquezas e na diversidade do mundo, por cuja salvação Cristo morreu; 

vivamos no poder do Espírito que renova todas as coisas; 

e a bênção do Deus Criador,  

o Pai Eterno, o Filho Ressurecto e o Espírito Santo Prometido, 

nos abençoe para que possamos ser uma bênção para os outros, hoje e sempre. Ámen. 

 

- Entoar um cântico ou hino de louvor final 
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SEMANA UM: BIODIVERSIDADE 

 

Este serviço (também) pode ser realizado no dia 4 de Outubro, Dia de S. Francisco ou no Domingo mais 

próximo. 

Durante a Comunhão em vez de música poderá colocar-se sons de pássaros e da natureza como símbolo do 

nosso louvor a toda a criação 

 

Crianças: As crianças poderão desenhar animais e plantas e trazê-las ao altar. 

 

 

Frase de Abertura: “Pois tudo aquilo que Deus fez é bom. E nada merece desprezo, se nos servirmos disso 

dando graças a Deus. Com a oração e a palavra de Deus, tudo fica santificado.” (1 Tim 4,4-5) 

Acto Penitencial: Confessem a destruição que fizemos da Criação de Deus e das muitas espécies que foram 

extintas ou estão em vias de extinção. 

Hinos: Escolham hinos que dêem graças a Deus pelas maravilhas da Criação Divina, pelos animais, plantas e 

tudo o que Deus criou.  

ORAÇÃO PRÓPRIA 

Deus Criador 

através do Teu Amor transbordante tudo criaste com grande variedade e imensa beleza, 

e confiaste-nos a responsabilidade de tudo; 

concede que consigamos valorizar tudo o que entregaste ao nosso cuidado 

para que possamos lutar pela manutenção das bênçãos que deste a todo o teu povo em todos os tempos; 

por Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, 

que vive e reina conTigo e o Espírito Santo,  

um só Deus, agora e para sempre. Ámen. 

 

Primeira 

Leitura 

Job 28,1-11 Fala dos múltiplos recursos que a Criação nos providencia e as bênçãos que 

são para a humanidade.  

Salmo Salmo 148 

 

Toda a Criação, e não só os seres humanos, se junta ao coro que louva a Deus. 

Segunda 

Leitura 

1 Tim 4,1–5  

 

Tudo o que Deus criou é bom. Nada é impuro. 

Cântico Cântico   

 

Um cântico de louvor à Criação 

Evangelho Mateus 6,25–

33 

A afirmação do Senhor, no Sermão da Montanha, de que toda a Criação é boa 

e como tal deve ser valorizada.   
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BÊNÇÃO 

Ide alegres para o mundo 

ao encontro do vosso Criador que lá vos espera; 

deliciem-se nas riquezas e na diversidade do mundo, por cuja salvação Cristo morreu; 

vivam no poder do Espírito que renova todas as coisas; 

e a bênção do Deus Criador,  

o Pai Eterno, o Filho Ressurecto e o Espírito Santo Prometido, 

vos abençoe para que possais ser vós uma bênção para os outros, hoje e sempre. Ámen. 
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SEMANA DOIS: TERRA 

 
 

Coloquem frutas e vegetais à roda do altar. 

Usem na Eucaristia pão feito em casa por alguém da comunidade e vinho da região. 

No final do serviço organizem uma operação de limpeza de um espaço em sinal de que a Terra é do Senhor. 

  

Crianças – as crianças podem plantar uma semente num copo de iogurte com terra e levá-la para casa para a 

cuidarem. 

 

 

Frase de Abertura: A Terra é do Senhor (Salmo 24) 

 

Acto Penitencial: foquemo-nos no abuso da terra, o solo foi destruído pela nossa agricultura pobre e gananciosa.  

 

Hinos: escolham hinos que dêem graças a Deus pela Terra e por tudo o que nela existe. 

 

ORAÇÃO PRÓPRIA 

 

Deus Todo-Poderoso 

criaste os céus e a terra e tudo o que neles existe, 

e prometeste ao Teu povo uma terra própria: 

dá-nos a todos reverência por tudo o que criaste 

para que possamos respeitar as necessidades e os desejos  

de todas as pessoas em encontrarem o seu próprio lugar neste mundo; 

por Jesus Cristo, Nosso Senhor, 

que vive e reina conTigo e o Espírito Santo,  

um só Deus, agora e para sempre. Ámen. 

 

PALAVRA DO SENHOR 

Primeira 

Leitura 

Génesis 

12,1–10  

Chamamento de Deus a Abraão para que deixe a sua terra e viaje para uma 

terra que lhe foi prometida. 

Salmo Salmo 126 A colheita da alegria, que advém do uso correcto da terra dada por Deus. 

Segunda 

Leitura 

Actos 4,32–

37  

A generosidade de Barnabé pela venda da sua terra e a doação dos proveitos 

em benefício da comunidade. Esta é contrastante com a história de Ananias e 

Safira em Actos 5. 

Cântico Cântico Cântico de Louvor à Criação (árvores, rios, etc.) 

Evangelho Marcos 4,26-

34 

Jesus nas suas parábolas aponta para a natureza e para coisas que os seus 

ouvintes consigam ver. 
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BÊNÇÃO 

Que Deus o Pai vos abençoe, 

pois foi Ele que primeiro plantou nos vossos corações a semente da vida eterna; 

que Deus o Filho vos abençoe, 

pois é Ele que vos nutre com a chuva e o sol do amor; 

que Deus o Espírito Santo vos abençoe, 

pois é Ele que nos traz a todos à plenitude da vida; 

e que a bênção do Deus Trino esteja convosco  

para que possais ser uma bênção para outros. Ámen. 
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SEMANA TRÊS: ÁGUA 

 

Usem o baptistério durante o Serviço, as Boas Vindas e o Acto Penitencial podem ser feitas a partir do 

baptistério. A congregação pode passar pela Pia Baptismal após a comunhão ou noutra altura e tocar na água 

benzida. 

O povo poderá ser aspergido com água na bênção final. 

Antes da Eucaristia lembrem que se coloca água no vinho, a água é um precioso dom de Deus. 

  

Crianças - podem decorar copos de papel que digam : “A água é uma prenda de Deus”. No final podem 

comprometer-se a fechar sempre a torneira enquanto lavam os dentes e a usar o copo. 

 

Frase de Abertura: “Tu, ó Deus, enches a transbordar os rios caudalosos” (Salmo 65,10) 

 

Acto Penitencial: confessemos as formas como desperdiçamos água e a poluímos com o nosso lixo e a poluição 

comercial. 

  

Hinos: escolham hinos com a água como tema. 

 

ORAÇÃO PRÓPRIA 

Pai misericordioso, o Teu Filho é a fonte da água viva: 

concede-nos que possamos ser todos inspirados pelo dom do Seu Espírito 

para podermos valorizar este dom que nos concedeste para nosso benefício, 

para aprendermos a usá-lo de forma eficiente a fim de que possa ser partilhado por todos, 

e para nos esforçarmos por ter a certeza que está disponível para todo o Teu povo, 

por Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ámen. 

 

Primeira 

Leitura 

Êxodo 

17,1–7  

O povo no deserto estava com sede e queixava-se a Deus. Moisés bateu com a 

vara na rocha e esta jorrou água e o lugar chamou-se Massá e Meriba para lhes 

lembrar que provocaram Deus dizendo. “Será que o Senhor está connosco ou 

não?” 

Salmo Salmo 

65,5–14  

A água está no centro da acção de graças pelas dádivas da Terra. 

Segunda 

Leitura 

Apocalipse 

22,1–5  

A visão celestial da água que traz a vida e faz crescer e sustenta a vida humana. A 

água é uma necessidade vital para toda a humanidade, ela encoraja e sustenta a 

vida em toda a sua plenitude. Facilmente pode ser poluída e contaminada 

trazendo doenças e morte. 

Evangelho João 4,4–15  Jesus oferece a “água da vida” à mulher no poço. Tal como precisamos de água 

para sustentar a nossa vida, também a água do Espírito é essencial para o nosso 

bem-estar na vida da fé. 
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BÊNÇÃO 

Deus, que é a fonte de toda a bondade e crescimento, 

faça descer a Sua bênção sobre todas as coisas criadas, 

 e sobre vós, filhos de Deus, 

para que as possam usar para a glória de Deus e o bem-estar de todos os povos; 

e que Deus o Pai, que pela Palavra criou as águas da Terra, 

Deus o Filho, que dá a água viva a todos os que a queiram receber, 

Deus o Espírito Santo, que continuamente refresca as nossas almas, 

vos abençoe para que possais ser uma bênção para outros, hoje e para sempre. Ámen. 

 

(a congregação é aspergida com água) 
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SEMANA QUATRO: ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

 

Em vez dos arranjos de flores, coloquem na Igreja galhos secos e flores murchas.  

 

Crianças: podem fazer cartazes mostrando como podem poupar electricidade ou gasolina. Estes posters 

podem ser trazidos para a Igreja. 

 

 

Frase de Abertura: “a terra está seca e murcha…. a terra jaz poluída sob os seus habitantes” (Isaías 24,4-5) 

 

Acto Penitencial: confessemos as formas como estamos a destruir a terra de Deus através do corte de árvores, do 

desperdício e do excessivo uso de electricidade e combustível. 

  

Hinos: escolham hinos com o tema da mordomia, o cuidado por aquilo que Deus fez. 

 

ORAÇÃO PRÓPRIA 

 

Deus Todo-Poderoso, 

criaste os céus e a terra e tudo o que neles existe, 

e criaste a humanidade à Tua própria imagem, 

e foi muito bom: 

concede-nos a coragem de reconhecermos o nosso falhanço na manutenção da Tua Criação 

e, pela Tua graça, fazermos tudo quanto podermos para impedir a degradação do meio ambiente; 

por Jesus Cristo, Nosso Senhor, 

que encarnou para nos dar a vida em toda a sua plenitude. Ámen. 

 

Primeira 

Leitura 

Génesis 6,11-

14; 7,11-8,4;  

9,8-15 

Deus salva apenas uma família humana na Arca, mas salva uma incontável 

quantidade de espécies animais. E Deus fez uma promessa a estes 

sobreviventes de que nunca mais o mundo seria destruído. 

Salmo Salmo 24,1-6 A terra é do Senhor e Ele procura para partilhar a Criação aqueles que tenham 

mãos limpas e corações puros. 

Segunda 

Leitura 

Romans 8: 18 

– 27  

A Criação geme de agonia e espera que os filhos de Deus se revelem. Está na 

hora de nos levantarmos e entrarmos nas hostes dos que curam a Criação. 

Cântico Cântico Cântico de Louvor à Criação 

Evangelho Marcos 16,1-

8  

A ressurreição lembra-nos de que há vida depois da morte, esperança depois 

da destruição. 
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BÊNÇÃO 

Ide para o mundo confiantes na esperança de que sereis salvos; 

louvai a Deus em toda a Criação; 

segui a Cristo pelo qual todas as coisas foram feitas; 

pelo poder do Espírito Santo sejam um farol de esperança para o mundo; 

e que o Deus Criador,  

o Pai Eterno, o Filho Ressurecto e o Espírito Santo Prometido 

vos abençoe para que possais ser uma bênção para outros, hoje e para sempre. Ámen. 
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SEMANA CINCO: NÃO À GANÂNCIA 

 

Esta semana peçam às pessoas para trazerem bens não perecíveis para que possam ser distribuídos pelos 

necessitados. Estes bens devem ser usados para decorar o altar. 

Antes da Eucaristia lembrem às pessoas que cada uma só toma uma partícula, somos todos iguais aos olhos 

de Deus. Perguntem-lhes como se sentiriam se uma pessoa tivesse direito a 10 partículas e outras a nenhuma. 

 

Crianças: Peçam às crianças que façam bolachas ou um bolo e partilhem com a comunidade após o Serviço. 

Reflictam com eles sobre o que sentiram por partilhar com os outros. 

 
Frase de Abertura: “O povo apanhou o maná….  Uns apanhavam mais e outros menos, segundo as 

quantidades fixadas. Nem ao que apanhou muito sobrou, nem ao que apanhou pouco faltou. Cada um apanhou 

apenas aquilo de que necessitava para comer.” (Êxodo 16,17-18) 

 

Acto Penitencial: confessemos a nossa ganância e o nosso egoísmo para com os nossos vizinhos e para com a 

Terra. 

  

Hinos: escolham hinos com o tema da partilha, da dádiva e do cuidado. 

 

ORAÇÃO PRÓPRIA 

Deus Eterno coroaste o ano com a Tua bondade 

e deste-nos os frutos da terra no seu próprio tempo: 

concede que os usemos para Tua glória, 

 para ajuda dos que precisam 

 e para o nosso próprio bem-estar; 

por Jesus Cristo, Nosso Senhor. Ámen. 

 

Primeira 

Leitura 

Êxodo 

16,13 – 21  

Deus providencia codornizes à noite e maná de manhã, o suficiente para cada 

família. No entanto alguns juntaram mais e guardaram para o dia seguinte 

mas a comida estragou-se. 

Salmo Salmo 104, 

26–35  

Deus providencia comida a todas as criaturas.  

Segunda 

Leitura 

2 Coríntios 

9,6–15  

Precisamos de partilhar a abundância que Deus nos deu para que aqueles que 

sofrem possam ser ajudados. 

Cântico Cântico Cântico de Ressurreição 

Evangelho Lucas 12, 

13–21  

Somos responsáveis perante Deus pelo que temos. A resposta do homem 

centra-se no “eu”, como “eu” tenho prosperado, o que “eu” fiz e como “eu” 

posso beneficiar com isso. E Deus diz: “Seu louco.” 
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BÊNÇÃO 

Deus o Criador é a fonte de tudo o que necessitamos; 

Cristo o Salvador é a fonte de todas as nossas bênçãos; 

o Espírito Santo é o poder que anima o nosso testemunho; 

ide para o mundo com a coragem de o server em nome de Deus; 

e que o Deus Criador,  

o Pai Eterno, o Filho Ressurecto e o Espírito Santo Prometido 

vos abençoe para que possais ser uma bênção para outros, hoje e para sempre. Ámen. 
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ACTIVIDADES PARA O TEMPO DA CRIAÇÃO 

1. Plantar uma Árvore 

Qualquer ocasião é maravilhosa para se plantar uma árvore na Igreja ou em casa. Porque não plantar uma 

árvore para celebrar um baptizado, uma confirmação, um aniversário, casamentos ou em memória de um 

entre querido que tenha falecido. Plantem árvores nativas da região ou árvores de fruto que usem água de 

forma sensata. 

Oração para o plantar de uma árvore 

Criador da vida e sustentador das sementes e do solo, das árvores e das flores, criaste este mundo e tudo o que 

nele vive. A Ti apelamos nesta oração de dedicação e bênção, pois és o doador da vida e o sustentador de tudo o 

que vive. Que esta árvore possa criar raízes profundas e ramos largos para testemunhar o Teu abundante amor. 

Em nome do Criador, Sustentador e Redentor. Ámen. 

 

2. Cultos na beleza da natureza: 

Celebrem serviços religiosos fora num local onde a maravilha da Criação de Deus possa ser experienciada e 

celebrada. Vários serviços podem ter lugar em áreas diferentes: Igreja na Floresta, Igreja na Montanha, etc. 

Se for difícil organizar a realização de cultos na natureza, então comecem o serviço no exterior e entrem na 

Igreja na Oração Eucarística. 

 

3. Campanha de limpeza:  

Coloquem a hipótese de organizar um serviço de limpeza para recuperação de terras ou terrenos degradados. 

Levem sacos de lixo e limpem uma área perto da Igreja. 

 

4. Auditoria ambiental:  

Meçam a água, a electricidade e o papel que são usados na Igreja. Pensem em mudar as lâmpadas para 

lâmpadas economizadoras de energia. Encham uma garrafa de 2 litros e coloquem-na na cisterna do autoclismo 

para poupar água (ao ocupar espaço impede gastar tanta água). Concertem torneiras que estejam a pingar. 

 

5. Plantem hortas orgânicas:  

Encorajem os membros da congregação a plantarem hortas de vegetais. Promovam um serviço de bênção de 

sementes na primavera, pedindo a bênção de Deus para as hortas. Quando os vegetais estiverem prontos a ser 

colhidos façam um Culto das Colheiras dando graças a Deus pelos primeiros frutos. O espaço ao redor da 

Igreja pode também ser transformado em jardim ou horta. 

 

 

Para mais informações contactem a ACSA Environmental Network, Green Anglicans  

info@greenanglicans.org 

Facebook Green Anglicans. Website www.greenanglicans.org 

 

 

mailto:info@greenanglicans.org
http://www.greenanglicans.org/
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Dinâmica – A História do beija-flor 

 

Personagens : 

- Narrador 

- Pássaro Beija Flor : vestido de verde e azul. Se for criativo desenhe asas e um bico. Deve ser assumido por 

uma pessoa pequena! 

- Animais maiores : Elefante, macaco, tartaruga, cobra, coruja, ovelha. Faça-lhes fatos e máscaras. Seja 

criativo! 

 

-Narrador : (O narrador lê a história, os animais podem dizer a parte a negro, ou o narrador pode ler o texto 

todo) 

Uma vez um fogo irrompeu pela floresta. Todos os animais correram em pânico à medida que viam a floresta 

a arder. (Cada animal faz em pânico o seu próprio barulho enquanto correm à volta) 

-O ELEFANTE ergueu a sua tromba e disse numa voz profunda: «Meu Deus, meu Deus, este é um incêndio 

terrível! O que podemos fazer. Estou certo de que o meu avô se lembrará de algum incêndio pior, mas 

mesmo assim este é realmente mau». 

-A TARTARUGA moveu-se devagar e disse, muito, muito devagar: «Oh, que vergonha. Gostaria de fazer algo 

para parar o incêndio, mas estou tão cansada ….» 

-O MACACO saltando para cima e para baixo: «temos que chamar todos os animais : se tivéssemos muita 

gente poderíamos fazer a diferença». 

-A COBRA disse : «Oh, este problema não é meu e rastejou para longe o mais rápido que pôde». 

-A CORUJA disse :« Toowit too woo. O que podemos fazer ? Convoquemos uma reunião para examinarmos o 

problema. Então poderemos planear uma estratégia compreensiva. Toowit too woo. O que podemos fazer ? 

Toowit too woo. O que podemos fazer ?» 

-A OVELHA disse :« Meeh: estou tão assustada, meeeeeh estou tão assustaaada!» 

E o incêndio aproximando-se ia crescendo cada vez mais. 

-O BEIJA-FLOR disse: «Vou fazer qualquer coisa contra o incêndio». Assim ele (ou ela) voo para o riacho mais 

próximo e trouxe uma gota de água. Colocou-a no incêndio, e repetiu o gesto muitas vezes e o mais rápido 

que podia.  

(O BEIJA FLOR deve agora correr acima e abaixo com um pequeno copo com água e sem parar) 

 

-O ELEFANTE disse : «O que pensas que podes fazer ? És tão pequenino e o incêndio é tão grande. As tuas 

asas são muito pequenas e o teu bico é tão pequeno que só consegues trazer um bocadinho de água de 

cada vez» 
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-O MACACO começou a rir e disse « Ó tonto, tonto beija flor és tão pequenino. Que pássaro estranho que tu 

és». 

-A OVELHA disse : »Se o elefante não é capaz de fazer nada então eu também não. Meeeeh!» 

-A CORUJA disse :« Se calculasses a quantidade de água que transportas então cientificamente verás que 

não fará a diferença». 

-A TARTARUGA não disse nada – dado que já estava a dormir 

Mas o BEIJA FLOR voltou-se para eles todos e disse 

«Estou a fazer o melhor que posso !» 

-NARRADOR : E isto é o que cada um de nós deve fazer. Devemos ser sempre como o Beija-Flor. Posso ser 

pequeno, mas certamente não quero ser como os animais que ficam a ver o incêndio a queimar-lhes a casa. 

Eu não fico parado enquanto o planeta está a desaparecer.  

Serei um Beija Flor, farei o melhor que posso ! 

 

(Baseado numa história de Wangari Maathai) 

 


