
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Escutar a Voz da Criação 

                                     A Sarça Ardente 

                                                             Êxodo 3, 1-12  



 

Saudação 

Reunimo-nos 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 

 

Cântico ou hino 

 

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 e 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.  

 

 



 

Ato penitencial 

Senhor Deus, Criador de todas as coisas 

Chamaste a humanidade a cultivar e a manter o Teu jardim. Colocaste-nos em 

relações corretas com cada criatura para que pudéssemos escutar a s  suas vozes e 

aprender a salvaguardar as condições para a vida. Mas voltamo-nos só para nós 

mesmos.  

  Senhor, tem misericórdia de nós. 

 

Fechamos os nossos ouvidos  aos conselhos dos outros. Não ouvimos os gritos das 

pessoas empobrecidas e as necessidades das mais vulneráveis. Silenciamos as vozes 

daqueles que sustentam as tradições que nos ensinam a cuidar da Terra. Fechamos 

os nossos ouvidos à Tua Palavra criativa, reconciliadora e sustentadora, que nos 

chama através das Escrituras.  

  Cristo, tem misericórdia de nós 

 

Lamentamos a perda de tantas espécies e dos 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 
dada a nossa falta de vontade em escutar.  

Senhor, tem misericórdia de nós 

 

Salmo 19 – Glória de Deus na Criação 

 

O céu proclama a glória de Deus 

e o firmamento anuncia a obra da sua criação. 

Cada dia transmite essa mensagem ao dia seguinte 

e cada noite diz o que sabe à outra noite. 

Tudo isto é ouvido sem discursos nem palavras, 

sem a emissão de qualquer som. 

Contudo, a sua proclamação ressoa em toda a Terra 

e a sua mensagem chega aos confins do mundo. 



Deus fez no céu uma morada para o Sol, 

que dela sai como um noivo do seu tálamo, 

como um atleta percorrendo alegre o seu caminho 

Sai de uma extremidade do céu 

e segue o seu percurso até à outra extremidade; 

Não há nada que fuja ao seu calor. 

Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. 

Como era no princípio, é agora e será sempre. 

 

Leitura do Antigo Testamento – Êxodo 3, 1-12 

 

Cântico ou Hino 

 

Leitura do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

 

Profissão de fé 

 

Acreditamos em Deus, que cria, abraça e celebra todas as coisas, 

e que está presente em cada parte do tecido da Criação. 

Cremos em Deus como a fonte de toda a vida, 

e 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 connosco hoje. 

 

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. 

 

 

 

Orações 

Neste Tempo da Criação, oramos para que Tu nos chames, a partir da sarça ardente, 
com o fogo sustentador do Teu Espírito Santo. Sopra sobre nós. Abre os nossos ouvidos 
e move os nossos   corações.    

Senhor, na tua misericórdia. 

Ouve a nossa oração. 

 

Transforma o nosso olhar interior.  Ensina-nos a contemplar a Tua criação, e a escutar 
a voz de cada criatura que declara a Tua glória. Pois "a fé vem pelo ouvir". 

Senhor, na tua misericórdia. 

Ouve a nossa oração. 

 

Dá-nos corações para escutarmos as boas novas da Tua promessa de renovar a face 
da Terra.  

Senhor, na tua misericórdia. 

Ouve a nossa oração. 

 

Ilumina-nos com a graça de seguir o Caminho de Cristo enquanto aprendemos a 
caminhar com leveza sobre este solo sagrado.  

Senhor, na tua misericórdia. 

Ouve a nossa oração. 

 

Enche-nos da esperança de apagar o fogo da injustiça com a luz do Teu amor redentor 
que sustenta a  nossa casa comum. 



Senhor, na tua misericórdia. 

Ouve a nossa oração. 

 

Ouve Senhor as orações do teu povo, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ámen 

 

Partilha da Paz 

 

Se estamos em Cristo, tornamo-nos uma nova criação. 

Vemos Deus ao nosso redor. Vemos Deus em nós. Damos graças ao nosso Criador. 

Mostremos, pois, a natureza atenciosa que Deus plantou em nós, saudando-nos uns 

aos outros como sinal da justiça do Deus de paz, amor, perdão e graça.  

A paz do Senhor esteja sempre convosco. 

O amor de Cristo nos uniu. 

 

Pai Nosso … 

 

ENVIO 

  

Vão, com ternura e alegria, meus queridos. 

Sintam a boa terra debaixo dos vossos pés. 

  

Caminhem juntos, cantem salmos, comam e façam festa. 

Questionem com ousadia, falem com verdade, escutem com amor e sejam proativos. 

  

Dancem com as árvores, girem com a terra, saltem com as ondas.  

Vão até onde o Senhor vos enviar; aos locais onde gostariam de ir, e aos lugares onde 

são precisos e cuidem das nossa Irmã e Mãe Terra.  

Estão numa viagem que vos levará na eterna viagem de volta a casa. 

  

 



Bênção 

 

Que o Deus criador, que estabeleceu a dança da Criação, 

que se maravilhou com os lírios do campo, 

e que transforma o caos em ordem, 

nos leve a transformar as nossas vidas,  

a transformar a Igreja e a saber escutar a voz de todas as criaturas, 

que refletem a Sua glória na Criação. 

E a bênção de Deus omnipotente o Pai, o Filho e o Espírito Santo 

esteja convosco, e convosco permaneça para sempre. Ámen. 

 

Cântico ou Hino 

 

[Material litúrgico traduzido e adaptado da celebração oficial do Tempo da Criação 

2022] 

 


