III ASSEMBLEIA INTERNACIONAL
“Família ACI em saída:
Cuidando da Casa Comum.
Atendendo os mais desfavorecidos.”
Madrid, 24 fevereiro - 2 março, 2019

Família ACI, Dom do Espírito…
Família para o mundo.

26 de fevereiro de 2019

ORAÇÃO DA MANHÃ

A nossa casa comum é como uma
irmã com quem partilhamos as nossas
vidas, e uma bela mãe que abre os
seus braços para nos abraçar.

Esta irmã clama agora pelos danos que lhe
infligimos com nosso uso irresponsável e
abuso dos bens com que Deus a dotou.

CUIDEMOS DA NOSSA
CASA COMUM

1. Pensemos nas generações futuras
"Que tipo de mundo
queremos deixar àqueles
que vêm depois de nós,
às crianças que agora
estão a crescer?”

3. Consideremos o efeito da
contaminação nos pobres
“Toquemos os corações
daqueles que só
buscam lucro à custa
dos pobres e da terra.”

DEUS QUER QUE ABRACEMOS, COM O SEU
AMOR, O MUNDO E TUDO O QUE ELE CONTÉM

2. Adotemos fontes alternativas de energia
"Sabemos que a tecnologia
assente no uso de combustíveis
fósseis, altamente poluentes especialmente o carvão, mas
também o petróleo e, em menor
escala, o gás - deve ser
substituída progressivamente
sem demora.”

4. Utilizemos os transportes públicos
"Muitos especialistas
concordam com a
necessidade de priorizar
o transporte público."

5. Sejamos humildes
“Não somos Deus.
A Terra estava aqui
antes de nós
e foi-nos dada.”

7. Não troquemos relações reais por
relações online
"Os relacionamentos reais
tendem a ser substituídos
por um tipo de
comunicação pela internet
que nos permite escolher
ou eliminar os
relacionamentos à
vontade.”

9. Eduquemo-nos
"Há nobreza no dever de
cuidar da criação através
de pequenas ações
cotidianas, e é maravilhoso
como a educação pode
produzir mudanças reais
no estilo de vida.”

6. Não sejamos escravos dos telemóveis
"A verdadeira sabedoria
não é adquirida por um
mero acumular de dados,
que leva eventualmente à
sobrecarga e confusão,
uma espécie de poluição
mental.”

8. Apaguemos as luzes, reciclemos e não
desperdicemos comida
"A responsabilidade ambiental pode
afetar significativamente o mundo à
nossa volta, evitando o uso de
plástico e papel, reduzindo o
consumo de água, separando
resíduos, cozinhando apenas o que
pode razoavelmente ser
consumido... plantando árvores,
desligando luzes desnecessárias .”

10. Acreditamos que podemos fazer a diferença
"Devemos recuperar a convicção
de que precisamos uns dos
outros, que temos uma
responsabilidade partilhada com
os outros e o mundo, e vale a
pena ser bom e decente.”

OREMOS… NO ESPÍRITO DE SANTA RAFAELA MARIA E SÃO FRANCISCO
Deus trino, maravilhosa comunidade de amor infinito, ensina-nos a contemplar-Te na beleza do
universo, porque todas as coisas falam de Ti. Desperta o nosso louvor e a nossa gratidão por cada
ser que criaste. Dá-nos a graça de nos sentirmos profundamente unidos a toda a criação.
Deus de amor, mostra-nos a nossa missão neste mundo como uma torrente do Teu amor por todas
as criaturas deste mundo, porque nenhuma delas é esquecida aos Teus olhos.
Ilumina aqueles que têm poder e dinheiro, para que evitem o pecado da indiferença,
para que possam amar o bem comum, promover os fracos e cuidar deste mundo em que vivemos.
Os pobres e a terra clamam.
Senhor, socorre-nos com o Teu poder e Tua luz
ajuda-nos a proteger a vida, a prepararmo-nos para um futuro melhor,
para a vinda do Teu reino de justiça, paz, amor e beleza.
Louvado sejas, Senhor!
Ámen.

