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Escolho um texto bíblico. Defino 
a duração da oração. Busco um 

LUGAR tranquilo e agradável que 
ajude a me concentrar.

Encontro uma boa POSIÇÃO 
corporal.

Faço SILÊNCIO interior 
e exterior. RESPIRO 

lentamente, suavemente. 
Tomo CONSCIÊNCIA de 

que estou na PRESENÇA de 
DEUS. Faço com devoção o 

sinal da cruz.

PEÇO a DEUS Nosso Senhor 
para que todos os meus desejos, 

pensamentos e sentimentos 
estejam voltados unicamente 

para o seu louvor e serviço. Peço 
a GRAÇA que verdadeiramente 

DESEJO receber de DEUS.

LEIO o texto devagar, saboreando 
as palavras que juns me “tocam”. 

REFLITO por que esta frase, 
palavra, ideia me chama a 

atenção. CONVERSO com Deus 
como um amigo: falo, escuto, peço, 

louvo, pergunto, silencio,  
seguindo os sentimentos 

experimentados na oração.

Recordo o meu ENCONTRO 
com DEUS. Anoto o que foi 
juns importante na oração: 

o texto juns significativo 
(palavras, frases e imagens); os 
pensamentos predominantes; 

os questionamentos; os 
sentimentos de consolação ou 
desolação; se houve apelos e 
como me senti diante deles.
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Consciência  
Socioambiental

Quando promulgou a Carta Encíclica 
Lautado Si’, o Papa Francisco tornou célebres 
dois importantes conceitos que convergem 
para um mesmo destino: ecologia integral 
e Justiça Socioambiental. Com eles, o Papa 
defende que as questões sociais e as questões 
ambientais sejam tratadas conjuntamente, 
haja vista que as raízes das atuais 
desigualdades sociais e dos desequilíbrios 
ambientais provêm de um mesmo 
paradigma: o consumismo, o individua-
lismo, a perda de valores…, enfim o atual 
modelo de desenvolvimento neoliberal. 
“Uma verdadeira abordagem ecológica sempre 
se torna uma abordagem social, que deve 
integrar a justiça nos debates sobre o meio 
ambiente, para ouvir tanto o clamor da terra 
como o clamor dos pobres” (Laudato Si’, n. 49).  
O roteiro de oração deste mês segue os 
capítulos propostas na Laudato Si’ e apre-
senta o tema consciência socioambiental, 
confiante de que o (re)estabelecimento 
de relações socioambientais mais justas 
começa com a sensibilização pessoal do ser 
humano. Bom proveito!

Oração preparatória  
para todos os dias

Senhor, que todos os meus  
pensamentos, ações e afetos  
sejam puramente ordenados  

ao seu serviço e louvor.



Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor, que nosso olhar aprenda  
teu jeito amoroso de contemplar 
o mundo e que nossos ouvidos 

aprendam teu jeito atento  
de escutar o clamor de teus filhos  

e filhas e da Mãe Terra.
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Primeira Semana
Olhar misericordioso para a  Casa Comum

Na primeira semana, propomos um 
olhar crítico sobre a atual realidade social e 
ambiental. No capítulo 1 da Laudato Si’, o Papa 
Francisco faz um diagnóstico sobre essas 
questões. Poluição, mudanças climáticas, 
esgotamento dos recursos naturais, perda da 
biodiversidade, deterioração da qualidade 
de vida humana e degradação social, e 
aumento das desigualdades planetárias 
são alguns dos problemas apontados pelo 
Papa. “Basta, porém, olhar a realidade 
com sinceridade, para ver que há uma 
grande deterioração da nossa casa comum.”  
(LS, n. 61). O convite desta semana é ver a 
realidade com olhar compassivo e se deixar 
afetar por ela, tal como Jesus se comoveu 
diante das multidões (Mt 9, 36). Como me 
dou conta dos problemas socioambientais 
do planeta? Deixo-me afetar pelos excluídos 
e marginalizados? Tenho procurado buscar 
informações sobre as questões ambientais? 
Quais são mais latentes? Para aqueles que 
puderem, sugerimos a leitura orante do 
capítulo 1, da Laudato Si’, disponível em 
https://goo.gl/2Ew4cW.

D
om

Mt 9,1-8  
“Coragem, filho, os teus 
pecados estão perdoados!”

Am 5,14-15.21-24  
“Eu quero, isto sim,  
é ver brotar o direito como 
água e correr a justiça como 
riacho que não seca.”

Mt 9,9-13  
“Quero misericórdia  
e não sacrifício.”

Am 9,11-15  
“Mudarei a sorte de Israel.”

Solenidade de  
São Pedro e São Paulo
Mt 16,13-19   
“Tudo o que tu ligares na 
terra será ligado nos céus.”

Mt 8,18-22  
“Segue-me,  
e deixa que os mortos 
sepultem os seus mortos.”

São Tomé Apóstolo
Jo 20,24-29  
“Bem-aventurados os que 
creram sem terem visto!”
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Na segunda semana, propomos 
a reflexão de como a nossa fé está (ou 
não) nos impulsionando para o cuidado 
com a Casa Comum. Os cristãos já foram 
acusados de justificar, pela narração do 
Gênesis, a dominação e apropriação da 
terra. Contudo, o Papa Francisco (LS 67) 
afasta essa interpretação e apresenta o 
homem como “guardião” e “cultivador” do 
jardim do mundo (cf. Gn 2, 15). Ademais, 
o exemplo de Jesus mostra que ele vivia 
em contato permanente com a natureza e 
prestava-lhe uma atenção cheia de carinho 
e admiração. Convidada os discípulos a 
contemplar a beleza semeada por seu Pai 
(Jo 4, 35) e a reconhecer a importância de 
cada criatura aos olhos do Criador (Lc 12, 
6). Citando o Papa João Paulo II, Francisco 
registra, portanto, que cuidar da Casa 
Comum é parte integrante da fé cristã: 
“os cristãos, em particular, advertem que 
a sua tarefa no seio da criação e os seus 
deveres em relação à natureza e ao Criador 
fazem parte da sua fé” (LS 64). Faça uma 
meditação pessoal durante esta semana: 
minha fé tem me estimulado a estabelecer  
relações reconciliadoras com a natureza e 
os outros? Como?

Segunda Semana
A fé e a justiça socioambiental

Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor, que o nosso coração  
aprenda teu jeito apaixonado  
de se inclinar em direção aos  
pequenos e toda a criatura.

D
om

Mt 10,7-15  
“De graça recebestes, de 
graça deveis dar!”

Os 10,1-3.7-8.12  
“É tempo de procurar  
o Senhor.”

Mt 10,16-23  
“Não fiqueis preocupados 
como falar ou o que dizer.”

Mt 10,24-33  
“Não tenhais medo!”

14º Domingo  
do Tempo Comum 
Mc 6,1-6  
“Um profeta só não é 
estimado em sua pátria.”

Mt 9,18-26  
“A tua fé te salvou.”

Mt 9,32-38  
“Vendo Jesus as multidões, 
compadeceu-se delas.”
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No capítulo 3º da Laudato Si’, o 
Papa Francisco faz uma relação entre 
o crescimento tecnológico e a crise 
socioambiental verificada nos tempos 
atuais. Se, por um lado, a revolução tecno-
científica trouxe inegáveis avanços para a 
humanidade, o crescimento tecnológico, 
por outro, “não foi acompanhado por 
um desenvolvimento do ser humano 
quanto à responsabilidade, aos valores, à 
consciência” (LS 105). Exaltação técnica 
e falta de reconhecimento de um valor 
próprio e peculiar dos outros seres, inclusive 
do ser humano, são elementos que se 
chocam na realidade atual. A proposta da 
semana é refletir sobre os valores: onde 
tenho colocado o meu coração – nas coisas 
(tecnologia) ou nas pessoas? Reconheço e 
vou ao encontro do meu próximo, sobretudo 
aqueles e aquelas que são constantemente 
colocados à margem?” Como tenho me 
relacionado com o mundo tecnológico? 
Considero-me livre diante dessa realidade 
ou tenho-me visto dependente e escravo? 
Sou uma pessoa consumista?

Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor, ensinai-me a descobrir o 
valor de cada coisa, a contemplar 

com encanto, a reconhecer que estou 
profundamente unido a todas as 

criaturas no nosso caminho para a 
vossa luz infinita (LS 246).
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Terceira Semana
A tecnologia e o cuidado com a vida

D
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Mt 11,28-30  
“Vinde a mim todos  
vós que estais cansados.”

Mt 11,25-27  
“Eu te louvo, ó Pai,  
Senhor do céu e da terra.”

Mt 12,14-21  
“Eis o meu servo,  
que escolhi.”

Mq 2,1-5  
“Ai dos que tramam  
a iniqüidade.”

15º Domingo  
do Tempo Comum
Mc 6,7-13  
“Mandou que andassem  
de sandálias.”

Zc 2,14-17  
“Habitarei no meio de ti.”

Is 7,1-9  
“De resto, se não confiardes, 
não podereis manter-vos 
firmes”. 
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Ao aprofundar, no capítulo 4º da Laudato 
Si’, o conceito de ecologia integral, Francisco 
expõe mais claramente a relação entre o 
meio ambiente e as dimensões humanas e 
sociais. Disserta, portanto, sobre ecologia 
cultural, defendendo que “a ecologia envolve 
também o cuidado das riquezas culturais da 
humanidade, no seu sentido mais amplo” 
(LS 143). Trata, portanto, da temática das 
populações tradicionais, tidas por ele como 
as que mantêm a melhor relação com a Casa 
Comum. “Para eles [povos tradicionais], a 
terra não é um bem econômico, mas dom 
gratuito de Deus e dos antepassados que 
nela descansam, um espaço sagrado com o 
qual precisam interagir para manter a sua 
identidade e os seus valores [...]. Em várias 
partes do mundo, porém, são objeto de 
pressões para que abandonem suas terras 
e as deixem livres para projetos extrativos 
e agropecuários que não prestam atenção à 
degradação da natureza e da cultura”.(LS 146). 
Propomos nesta semana um olhar sobre as 
populações tradicionais brasileiras: como é 
minha visão com relação a elas? Tenho me 
importado com o sofrimento, os direitos 
e a luta dos povos indígenas, quilombolas 
e ribeirinhos? Como posso, a partir de 
meu lugar, criar relações mais justas com  
os povos tradicionais?

Quarta Semana
A consciência socioambiental e os povos tradicionais

Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor, operai em mim uma 
conversão ecológica, que considere os 

apelos dos povos tradicionais.
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Mt 13,16-17  
“Felizes sois vós,  
porque vossos olhos vêem  
e vossos ouvidos ouvem.”

São Tiago Apóstolo
Mt 20,20-28  
“O que tu queres?”

Mt 13,18-23  
“A semente que caiu em boa 
terra é aquele que ouve a 
palavra e a compreende.”

Jr 7,1-11  
“Não ponhais vossa 
confiança em palavras 
mentirosas.”

16º Domingo  
do Tempo Comum  
Mc 6,30-34  
“Vinde sozinhos para um 
lugar deserto, e descansai  
um pouco.”

Ef 2,13-18  
“Vós que outrora  
estáveis longe,  
vos tornastes próximos.”

Sl 85 (84)  
“Renovai-nos,  
nosso Deus e Salvador.”
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Nesta semana, vamos tratar de um 
dos últimos temas trazidos por Francisco 
na Laudato Si’, qual seja, a conversão 
ecológica. O Papa ensina que “aquilo que o 
Evangelho nos ensina tem consequências 
no nosso modo de pensar, sentir e viver” 
(LS 216). Assim, defende que a vocação 
de guardião da obra de Deus atinja 
todas as áreas de nossa existência. Nesta 
semana, em que celebramos, na terça-
feira, a festa de Santo Inácio, propomos 
um olhar contemplativo para a realidade 
nos moldes delineado na “contemplação 
para alcançar amor”. Santo Inácio concebe 
a criação como um dom (EE 234) e, ao 
reconhecer que o Criador habita e opera 
em tudo e em todas as criaturas, pede que 
a pessoa ofereça com muito afeto para em 
tudo amar e servir. Quais as minhas ações 
que precisam de conversão ecológica? 
O que posso fazer, em minhas atitudes 
particulares e sociais, para cuidar da Casa 
Comum? No que posso me comprometer 
com a natureza?

Pedido para todos  
os dias da semana:

Senhor, vós que estais presente em todo 
o universo e na mais pequenina das 

vossas criaturas, derramai em mim a 
força do vosso amor para cuidar da 

vida e da beleza (LS 246).
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Quinta Semana
Santo Inácio e conversão ecológica

D
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Festa de São Pedro Fabro
Mt 10,24-27  
“O discípulo não é  
superior ao mestre.”

Mt 6,1-6  
“Quando tu orares,  
entra no teu quarto, fecha  
a porta, e reza ao teu Pai.” 

Mt 14,13-21  
“Vocês é que têm  
de lhes dar de comer.”

Jr 18,1-6  
“Como barro nas mãos do 
oleiro, assim estão vocês em 
minhas mãos.”

17º Domingo  
do Tempo Comum
Jo 6,1-15  
“O que é isso  
para tanta gente?”

Mt 13,31-35  
“Quando cresce, fica maior 
do que as outras plantas.”

Festa de  
Santo Inácio de Loyola
Lc 9,19-26  
“Tome a sua cruz  
todos os dias e siga-Me”. 
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