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1. Introdução
O documento que você tem em suas mãos é fruto do discernimento
realizado por um grupo de leigos e irmãs no Seminário da dimensão social do Carisma celebrado em São Paulo (Brasil) os dias 8 ao 14 de dezembro de 2019. Um acontecimento que tem sua origem na meta expressada
no Quadro Estratégico: fortalecer a dimensão social do Carisma em todas
nossas presenças. O governo geral retoma esta meta no Plano de Animação como estratégia para impulsionar a SAIDA AOS MAIS DESFAVORECIDOS. Foi se desenvolvendo ao elaborar a 2ª fase da Nova Organização
da Congregação, na visualização do mapa da ação social, no processo de
estudo dos traços essenciais do Carisma e propriamente no Seminário,
do qual se emitem as conclusões que agora apresentamos.
O processo de discernimento compartilhado foi através do método “VER,
JULGAR, ATUAR E CELEBRAR”, à escuta da voz do Espirito Santo que se foi
manifestando em cada um e no grupo todo, deixando-nos acompanhar
pela Palavra na busca da vontade de Deus para o hoje da Família Consolação, leigos e irmãs.

2

Desejamos recolher e transmitir aqui o que foi está experiência, como
nos foi levando a um olhar amplo da realidade em toda sua complexidade, afrontando com responsabilidade e sentido de bem comum os
desafios que nos apresenta e as possibilidades de colaboração que tem
a riqueza de nosso Carisma.
Consideramos indispensável que todos nos sintamos corpo comprometido nessas opções, crer que cada um, cada comunidade, família,
grupo, equipe... Pode e deve fazer algo, com pequenos e grandes gestos de colaboração. Assim foi expresso na Mensagem final enviada no
encerramento do Seminário:

Com a força de nosso carisma estamos dispostos a colaborar na
mudança estrutural e profunda que necessita nosso mundo (...)
do mesmo modo que o fez Maria Rosa Molas. Como Família Consolação nos comprometemos a um estilo de vida mais profético
que nos leve a escutar o clamor dos mais desfavorecidos, a cuidar
a vida em todas suas manifestações, a viver uma ecologia integral, a dar resposta aos novos desafios. Manter vivo o Carisma é
responsabilidade de todos!
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2. Os pobres e a terra
clamam consolo
“Escutei o seu clamor”1. Deus escuta os clamores, se estremece internamente e nos chama a participar de sua compaixão. Ensina-nos a despertar
todos os sentidos para aprender a compadecer-nos, para conduzir-nos ao
lado das vítimas de nosso mundo e percorrer com elas o itinerário de um
êxodo constante que nos levará das escravidões -tudo aquilo que denigra
a terra e a pessoa- à terra prometida -o banquete do Reino, a fraternidade
compartilhada, a justiça, a fecundidade da terra-.
Entre a escravidão e a promessa existe o caminho de libertação que somente podemos percorrer como povo (em família de irmãs e irmãos),
confiados na presença de Deus, confrontados a nossa fragilidade,
conscientes das tentações que nos vigiam e tendem a apagar nossa
paixão pelo Reino e nosso compromisso de escolher continuamente
a vida.
Entre a escravidão e a promessa está o caminho de libertação e consolação que implica, para cada um de nós, uma conversão ecológica
integral.
Os pobres e a terra clamam consolo2. Este lema sintetiza e expressa
com força a chamada a está conversão. Recorda-nos que não existem
duas crises separadas, uma ambiental e outra social, senão uma só e
complexa crise socioambiental3. Esta crise única tem sua origem no
modo como os seres humanos usamos e abusamos das pessoas e as
riquezas da terra. É uma crise com profundas raízes espirituais, que
ameaçam constantemente nossa vida de fiéis e vai minando nossa capacidade de viver a esperança e o gozo que oferece o Evangelho.

1. Ex 3,7
2. LS 49
3. LS 139
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O que realmente está em crise é o paradigma antropocêntrico. “O antropocentrismo moderno, terminou colocando a razão técnica sobre a
realidade, porque este ser humano ‘nem sente a natureza como norma
válida, menos ainda como refúgio vivente’. A observa sem fazer hipóteses,
praticamente, como lugar e objeto de uma tarefa na que se encerra tudo,
sendo indiferente ao que lhes sucede”4.
É necessário um giro antropológico para a proposta que denominamos
uma “antropologia do cuidado” que desencadeia a ética do reconhecimento e a ética do cuidado. Deus nos chama e convida hoje a que juntos
busquemos luzes, respostas, caminhos, possibilidades. Assim o expressa
o papa Francisco: “devemos tomar dolorosa consciência, atrevermos a converter em sofrimento pessoal o que passa no mundo e reconhecer qual é a
contribuição que cada um pode contribuir desde seu espaço”5.
¡Os pobres e a terra clamam consolo! Consolo que é defesa da vida,
libertação da humanidade e da terra. Consolo que é possível quando a
lógica do compartilhar e a ética do cuidado se convertem em norma de
vida. Consolo que surge da espiritualidade do assombro e da gratidão
ao Criador, pois nada existe mais formoso na terra que suas obras6.

4. LS 115
5. LS 19
6. Antonia Munuera Alemán, Circular n. 13, 22-01-2020
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3. Chaves para uma compreensão
comum da Dimensão social
do Carisma
A dimensão social da consolação é inerente ao Carisma. Esta certeza
nasce do rosto de Deus que foi revelado para nós e em quem
acreditamos. O Deus de toda o consolação é social, é relacionamento,
estremece nas entranhas diante da dor da humanidade e da terra.
Ele é um Deus que sai para salvar, torna-se carne, Palavra e gesto em
Jesus. Ele é um Deus que age libertando na história. Nossa fé neste
Deus sustenta nosso compromisso social, uma consequência do
Reino que revela e proclama Jesus. Ele nos chama a uma concreção
no tempo: aqui e agora.
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O relato de consolação é social em todo sentido já que brota do Evangelho. O social está nas origens de nosso existir e percorre as veias de
nossas história. Não podemos perder a memória: Casa de Misericórdia em Jesús – Tortosa, março de 1857... Na origem estávamos todos
e no presente está a origem e o futuro. Nosso lugar está do lado dos
pobres, desde ai somos profecia.
A Madre e as primeiras irmãs viveram em meio de uma convulsão
social7. Inseridas nessa sociedade foram mulheres comprometidas,
ativas no dia a dia, no trabalho com outros. Incidiram no social e se
deixaram impactar pelas necessidades de seu tempo. Para elas a dor
da humanidade, gravado em seu coração, tinha nome e rosto8.
A dimensão social da Consolação reclama de nós uma presença densa
na vida, uma presença profundamente humana. À consolação lhe
importa os gritos da humanidade ferida, fragmentada... os gritos da
terra. A consolação não pode ter outra direção. Recriar e reinterpretar
o Carisma hoje, encontrar novos caminhos de expressão carismática,
é responsabilidade de todos. A dimensão social do Carisma é tão importante que se não a explicitamos corremos o risco de empobrecer
nossa missão evangelizadora9.

7. No século XIX ocorreu uma forte mudança antropológica, um despertar do social, consciência
da cidadania, a igualdade, a fraternidade (consequência da Revolução Francesa em toda Europa
que ao princípio se tentou instaurar com violência). Também neste século a ação do Espirito Santo
provocou o aparecimento da vida religiosa apostólica feminina, fora do convento, que assumiu um
protagonismo silencioso, transformador, desde o compromisso em contato direto com os mais pobres.
(Cf. GARCÍA F., Marta. A dimensão social inerente ao carisma da consolação. Seminário em São Paulo,
10-12-2019)
8. Cf. Quadro Estratégico 2017-2023, Visão.
9. EG 176
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A dimensão social da consolação toma forma em um firme compromisso por:
•

HABITAR do lado das vítimas de nosso mundo, necessitamos identificar esses “não lugares” e nosso “habitat”: Onde habitamos? Tomar
consciência de nossas opções diárias e modo de proceder, nossas
preferencias... Descobrir nosso ser mais profundo para escolher o
que mais nos conduz à proximidade com os mais desfavorecidos
desde a misericórdia, a ternura, a compaixão, o contato, a escuta, a
relação, a simplicidade, a humildade. Expostos à intempérie, íntegros
diante da injustiça e mediocridade ambiental que nos aprisiona...
Tudo isso implica a consciência mística do “desprendimento” e a capacidade de fazer silêncio.

•

RELACIONAR-NOS10. Neste mundo fragmentado, dividido, indiferente11, compartilhamos com toda a humanidade a sede de
encontro. Sentimo-nos chamados a uma profunda conversão
relacional. Colaborar a restaurar o tecido relacional de nossa sociedade e de nosso entorno (cuidado da terra), não é possível
sem recriar e cuidar o tecido relacional na comunidade, família,
lugar de trabalho, sonhamos juntos, caminhamos juntos, em
sinodalidade. “O rosto do outro torna impossível a indiferença. O rosto
do outro me obriga a tomar posição porque fala, pro-voca, in-voca
e com-voca. Especialmente o rosto do empobrecido, marginalizado e
excluído”12.

10. LS 66 y 70
11. Quadro Estratégico 2017-2023, 2ª Estratégia.
12. BOFF, Leonardo. Saber cuidar. Ética do humano. Compaixão pela terra, 2002.

8

•

TRANSFORMAR13, a função libertadora e curativa da consolação
só pode exercer-se desde o contato com a realidade de uma maneira solidária, desde um olhar e uma análise séria e profunda,
com uma delicada atenção e escuta aos clamores da terra e dos
pobres, permitindo que esta história que não deixa de gemer
impacte o coração, vivendo a profecia e o martírio. Necessitados colaborar nas mudanças sistêmicas (estilo de vida ecológico,
mentalidade, educação), arriscarmos a fazer incidência política e
proporcionar mudanças de gestão em matéria econômica.

13. LS 231
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4. Convicções
O Seminário da dimensão social do Carisma renovou em nós
umas convicções que nos ajudarão a gerar outro estilo de vida.
Comprometemo-nos pessoalmente a viver e a pensar desde estas
CONVICÇÕES que o Espírito nos presenteia, conscientes de nossa
vulnerabilidade e a necessidade da graça de Deus neste processo de
conversão ecológica integral.

•

A importância de voltar ao Evangelho. Um evangelho encarnado, vivido em pele própria. Eu sou um evangelho vivo que
assume o modo humano de Jesus.

•

Reconhecer no ‘hoje’ a força germinal da Madre e das primeiras
irmãs: uma maneira de habitar, de se relacionar e de transformar
a realidade.

•

Comunhão com tudo o que é criado, a partir da consciência de uma
origem comum, de pertença mútua e de um futuro compartilhado
por todos14. Todos interconectados com a criação, na mesma sinergia.

•

Chamado para transformar a realidade, desde a lógica da encarnação15. Inseridos na realidade para transformá-la, promovendo
dinâmicas de libertação.

14. LS 202
15. LS 98
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5. Caminhos no processo
O apelo para fortalecer a dimensão social do Carisma16 é o chamado
para uma CONVERSÃO ECOLOGICA INTEGRAL17.
Percebemos como o Espírito Santo está suscitando novos CAMINHOS18
no processo de releitura do Carisma no ‘hoje’, e como a voz da Igreja os
confirma. Nós nos abrimos com gratidão e confiança ao movimento Espírito em favor da VIDA que transcende fronteiras religiosas, culturais,
políticas...
Em cada lugar temos agora o desafio de discernir como percorrer
esses caminhos, aterrissando-os no próprio contexto e abordando
gradualmente as propostas. Um discernimento e implementação
que só será possível se aqueles que o conduzirem compartilharem
as convicções de que o Espírito Santo reviveu entre nós e possibilitam espaços de diálogo e criatividade para todos a partir dos critérios essenciais, involucrando a outros.

16. Quadro Estratégico 2017-2023. ‘Outras metas’.
17. Laudato si’ Capítulo IV.
18. LS 216
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Os caminhos apresentados são para toda a Família e para todas as
instâncias de animação e liderança.
•

Despertar e educar nossa sensibilidade e consciência em
relação ao novo paradigma do social: a humanidade e a terra
são inseparáveis. Deixar que a realidade nos afete, para não cairmos na indiferença -como nos adverte o Papa Francisco-. Nos
itinerários de formação vamos incluir e enfatizar a dimensão sócio ecológica.

•

Relações de reconciliação19. A relação reconciliada é a forma de
existência que sustenta a vida. O cotidiano de Deus é relação e
toda missão compromete fazer cotidiano no mundo o modo de
relacionar de Deus.
Há consolação quando o tecido social é restaurado, quando é
reincorporado, quando a comunidade está completa; quando a
tensão permanece sem exclusão; quando você abraça a diversidade; quando a harmonia (comunhão original) se recupera. A
Família Consolação será profecia enquanto vivermos a comunhão.
Só então irradiaremos alegria e sustentaremos a esperança20.

•

Viver e desenvolver a ética do cuidado21. Esta nova ordem ética é o paradigma da nova civilização. Saber cuidar requer saber
conversar, recuperar o respeito e a hospitalidade. Quando cuidamos amamos e quando amamos cuidamos. Qualquer intenção
de cuidar e melhorar o mundo não é uma opção ou alternativa
a mais, implica mudanças profundas nos estilos de vida22. Deve
abranger a si mesmo, ao cuidado integral do ser humano, dos pobres e excluídos e, claro, do planeta23.

19. Quadro Estratégico 2017-2023, 2ª Estratégia.
20. Ídem
21. Cf. TORO, Bernardo: https://youtu.be/nSWqbnd7r2E y https://youtu.be/2AFHtL2TjNQ ; BOFF,
Leonardo. Op.cit.
22. LS 5
23. LS 70 y 231
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•

Sair às periferias, respondendo ao clamor dos pobres e da
terra. Toda dor é um chamado a promover a dignidade com criatividade e audácia24. Das convicções, forças e recursos que temos,
para sair às periferias onde estão os mais desfavorecidos: jovens e
crianças, mulheres, migrantes e refugiados, e povos indígenas25. A
saída só será real se identificarmos as periferias do nosso ambiente26.
Isso exige um sério esforço para passar de dinâmicas de assistencialismo a uma verdadeira promoção da pessoa27, envolvendo-nos
em uma mudança sistêmica que ajuda a erradicar as causas da exclusão e de um novo estilo de vida, que no Manifesto da Eco-Consolação nos comprometemos em assumir.

•

Promover o bem comum, com maior impacto político. Envolvernos na participação cidadã e com outros movimentos que denunciam a injustiça e a violência, que lutam pela erradicação da
pobreza, pelo cuidado com o meio ambiente e por uma ecologia
integral. O desenvolvimento sustentável requer esforços conjuntos para construir um futuro inclusivo e sustentável para a humanidade e para o planeta, de acordo com a Agenda 2030 da ONU
para o Desenvolvimento Sustentável.

24. Cf. Quadro Estratégico 2017-2023, 3ª Estratégia.
25. São os quatro grupos que definem a ONU, excluídos em razão de seus traços de identidade.
Em cada contexto é necessário identificar quem são os grupos mais excluídos.
26. Mapa das “periferias” dos contextos onde estamos: quais “não-lugares” existem em nossas
cidades, país, província, congregação...
27. Quadro Estratégico 2017-2023, Visão.
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6. Critérios esenciais
Para transitar esses caminhos com audácia e dinamismo, sem desorientarnos, são necessários uns CRITÉRIOS que configurem a ação e a orientem
para a conversão ecológica integral.
•

Favorecer dinâmicas de processo. Passar de ações pontuais a privilegiar aquelas que geram dinamismos novos em nosso contexto,
implicando a outros, até que frutifiquem em transformação socia28.
A vida que o processo gera já é uma conquista.

•

Sinodalidade: Crescer juntos, caminhar juntos, o modo de ser Igreja
“hoje”. É a cooperação de todos na Missão da Igreja. Exige a prática
de discernir juntos29.

•

Celebrar a vida e a fé como dom. Desenvolver a capacidade de admiração e contemplação nos leva ao agradecimento e a gratidão, a
cultivar o sentido de festa. Junto a Maria colaboramos para que a
festa não se acabe30. Ao celebrar expressamos que estamos apostando na vida.

•

Trabalhar em rede, buscar sinergias, estabelecer alianças com
outras congregações, movimentos leigos, associações... O sopro
do Espírito é unânime e está gerando vida nova, na Igreja e mais
além. Somos parte dessa corrente vital, em comunhão com a humanidade e a terra.

•

Pensar em global e atuar em local. Trabalhar no pequeno, no mais
próximo, mas com uma perspectiva mais ampla31, um olhar global.

28. Cf. EG 223
29. Quadro Estratégico, 2017-2023, 2ª Estratégia.
30. Cf. Jn. 2, 1-11
31. EG 235
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7. Propostas para concretizar
em nossas obras e presenças

Vivemos em um mundo interconectado, com um futuro incerto, que
nos compromete a cuidar nossa casa comum. Um dos maiores desafios
é a desigualdade que geram os sistemas econômicos que governam o
mundo e se empenham em tornar invisíveis aos mais pobres32, somando
a 2/3 da humanidade em situação de exclusão.
Isso exige de nós abertura a mudança, espírito crítico, flexibilidade e
busca permanente de resposta a novos desafios. As obras e presenças
de Consolação são plataformas de evangelização e devem posicionarse nesta história que é a nossa. Não podemos ser neutros, necessitamos superar a cultura da indiferença e da auto-referencialidade.
Queremos fortalecer a dimensão sócio ecológica do Carisma para
contribuir à construção de uma sociedade mais justa e fraterna. É
imprescindível a sensibilidade e o compromisso de cada um, de todos,
porque as obras e presenças são o que nós somos. É também imprescindível
que este processo esteja animado por uma liderança vivida como serviço.
O que nos move por dentro é nossa condição de crentes no Deus de
Jesus, Ele é o Caminho. É o Humano-Deus, que escuta os clamores da
humanidade e da terra, que sempre está ao lado do mais frágil, que
ama a todos e nos faz filhos e irmãos.

32. Cf. LÓPEZ VILLANUEVA, Mariola “El cuidado de la vida, contextos y rostros que nos desafían”.

15

A conversão ecológica integral deve se fazer visível entre nós. Como?
Propomos algumas concreções que não isentam da necessidade de
aterrissar em cada lugar os caminhos desse processo.
Uma conversão pastoral33 que nos compromete com o clamor
dos pobres. Uma animação pastoral que:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Conecta com os clamores da humanidade e do entorno.
Leva a conhecer rostos e nomes de pessoas em situação de
risco (jovens, crianças, migrantes, mulheres...).
Dá prioridade aos mais desfavorecidos em nossas obras e
presenças, percorrendo com isso um caminho de libertação.
Compromete a estar ao lado das vítimas, sem julgá-las, sem
prejuízos...
Promove voluntariados sociais e ecológicos.
Implica na elaboração e acompanhamento de projetos de
promoção aos mais desfavorecidos.
Educa a capacidade de fazer silêncio e crescer em interioridade.
Abre à hospitalidade, flexibilizando as estruturas e deixando
que os pobres nos evangelizem com sua alegria, simplicidade e capacidade de compartilhar.
Transmite e contagia gratidão e esperança.

33. EG 25

16

Uma formação socio-ecológica que:
•
•
•
•
•

Desperta e fortalece a sensibilidade e o compromisso.
Promove agentes transformadores da sociedade.
Faz incidência política.
Desenvolve uma consciência cívica responsável em promover o bem comum por cima dos interesses particulares.
Educa para uma economia sustentável, mais justa e inclusiva que a atual, que coloque a pessoa no centro e contribua
a responder aos desafios mais radicais aos que se enfrentam
a humanidade e o planeta34.

Alguns meios:
•
•

•
•
•

Elaboração de projetos formativos integrais.
Estudo e aprofundamento de: a Doutrina Social da Igreja, a
Declaração Universal dos DDHH, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável...
Campanhas e jornadas de sensibilização.
Aprofundamento no testemunho da Madre e as primeiras
irmãs em chave sócio ecológica.
Implementação na Pastoral com jovens do itinerário
ecológico ‘A terra clama consolo’.

34. LS 194 y “Um sistema econômico sem preocupações éticas não conduzem a uma ordem social
mais justa, senão a uma cultura “usa e descarta” dos consumos e dos resíduos. Pelo contrário, quando reconhecemos a dimensão moral da vida econômica, que é um dos muitos aspectos da doutrina
social da Igreja que deve ser plenamente respeitada, somos capazes de atuar com caridade fraterna,
desejando, buscando e protegendo o bem dos demais e seu desenvolvimento integral”. (Papa Francisco na Audiência ao Conselho para um capitalismo inclusivo, 11-11-2019)
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Uma ética do cuidado que:
•
•
•

•
•
•

Favorece um clima de família, ambiente de acolhida e respeito.
Fortalece vínculos, restaurando e cuidando os tecidos relacionais.
Respeita e cuida a casa comum dando passos concretos para um
uso responsável dos recursos naturais e uma gestão ecológica
dos resíduos.
Cria espaços belos (jardim, casa, rua, pátio, muros, bairro,
corredor...).
Acolhe e integra a diversidade como riqueza.
Faz que a multiculturalidade, causada pela crescente mobilidade humana, se vai transformando em interculturalidade.

Estas propostas de possível concreção não se fecham, ficam abertas para
que em cada lugar se elaborem projetos ou planos de modo contextualizado, com a criatividade e ousadia de seguir enriquecendo-os, com
novas abordagens que nos ajudem a crescer na convicção de que tudo
contribuí ao cuidado da casa comum e que outro mundo é possível.
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8. Manifesto ecológico da
Familia Consolação

Conscientes de que:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Todos os seres da Criação têm uma origem comum e estamos interconectados.
Recebemos tudo como dom gratuito e devemos cuida-lo.
Formamos parte de uma humanidade desafiada pelo cuidado da casa comum que se concretiza no que está mais
próximo: nossos espaços cotidianos, comunidade, casa, lugar de trabalho, bairro...
O que nos sobra pertence aos pobres35.
Nosso estado de bem estar está sustentado pelo sofrimento
de muitos36.
Necessitamos despertar a uma maior consciência ecológica
e para isso devemos nos formar.
A educação é a chave para a mudança.
A dimensão social do Carisma exige restaurar e cuidar o
tecido relacional.
É urgente uma mudança em nossos estilos de vida.

35. ”O pão que você guarda pertence aos famintos; o manto que tu guardas em seus armários
pertence ao que vai desnudo, o calçado que apodrece em sua casa é do que anda descalço. Em
resumo, és injusto com aqueles a quem podendo socorrer não socorre.” (San Basilio, s. IV).
36. Enquanto temos um «super desenvolvimento consumista, que contrasta de modo inaceitável
com situações persistentes de miséria desumanizante», e não se elaboram rápido o suficiente instituições econômicas e razões sociais que permitam aos mais pobres aceder de maneira regular aos
recursos básicos. (LS 109).
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Comprometemo-nos a:
•

Assumir um estilo de vida mais simples e solidário. Revisaremos periodicamente, a nível pessoal, comunitário, familiar, institucional e
nas obras apostólicas, as coisas de uso pessoal e comum que utilizamos diariamente (roupa, livros, dispositivos eletrônicos, utensílios domésticos, material em geral...) se realmente as necessitamos..

•

Avaliar a pegada ecológica37 da dinâmica da vida cotidiana a nível
pessoal, comunitário, familiar e institucional, onde revisaremos as
mudanças necessárias em nossas práticas de consumo (energia,
agua, transporte, materiais e resíduos). Tomaremos decisões para
ir mudando nosso estilo de vida.

•

Buscar com interesse, como grupo, comunidade, família, equipe
de trabalho... os recursos (presenciais e virtuais) que nos oferece
o contexto social onde vivemos para implicarmos ativamente em
estar informados e formar-nos no cuidado da casa comum.

•

Abrir-nos a participar a apoiar as iniciativas meio ambientais ao
nosso redor (plantar arvores, comércio justo, uso do transporte
público...).

•

Restaurar e cuidar o tecido relacional para que este dinamismo
de comunhão seja sinal, farol, parábola em meio de tanta contradição. Garantiremos, ao menos uma vez ao mês, espaços de
encontro familiar, comunitário e grupal, onde “compartilhar-nos”:
nossas histórias de vida, experiências de fé, crises, alegrias. Esperanças... uma comunicação existencial.

37. A pegada ecológica é um indicador do impacto ambiental gerador pela demanda humana
que se faz dos recursos existentes nos ecossistemas do planeta, relacionando-a com a capacidade ecológica da Terra de gerar seus recursos. (Em internet se pode encontrar modelos de
teste para calcular a pegada ecológica).
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Atuar em rede dentro e fora da Família Consolação para estender
nossa fraternidade, para contribuir a ‘despertar ao mundo’, para
dinamizar nossa identidade e sentido de pertença a esta terra
-mãe de todos/as- a esta humanidade, nossa única família. E assim,
louvor a Deus e fazer em tudo sua vontade desde uma nova conduta
ética e sem perder nunca a capacidade de assombro e contemplação.

9. Oração por nossa terra
Deus onipotente, que está
presente em todo o universo
e na menor de tuas criaturas.
Tu, que rodeia com tua ternura tudo o que existe, derrama
em nós a força de teu amor
para que cuidemos a vida e a
beleza.
Inunda-nos de paz, para que
vivamos como irmãos e irmãs
sem prejudicar a ninguém.
Deus dos pobres ajuda-nos
a resgatar os abandonados
e esquecidos desta terra que
tanto valem a teus olhos.

38

Cura nossas vidas, para que sejamos protetores do mundo e não
depredadores, para que semeemos beleza e não contaminação e
destruição.
Toca os corações dos que buscam
só benefícios à custa dos pobres e
da terra.
Ensina-nos a descobrir o valor de
cada coisa, a contemplar admirados, a reconhecer que estamos
profundamente unidos com todas
as criaturas em nosso caminho
para tua luz infinita.
Obrigado/a porque estás conosco
todos os dias.
Anima-nos, por favor, em nossa
luta pela justiça, o amor e a paz.

38. LS 246
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