Porque somos indiferentes frente à íntima relação entre o abuso
egoísta das suas riquezas e a exclusão dos que cada dia estão mais
empobrecidos.
Porque não arriscamos assumir uma conversão ecológica global com a
consequente mudança de estilo de vida.
Porque temos medo de eliminar as estruturas disfuncionais da
economia global.
Porque não fazemos nada eficaz para corrigir os modelos e paradigmas
de crescimentos que impedem “suspeitar” que existam “outros” aos
quais também pertence a Terra.

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

ADORAÇÃO

Meditação
Oração “Cuidado da Casa Comum”
Pai de todos, criador e governador do universo, Tu nos confiaste o teu
mundo como um presente.
Ajuda-nos a cuidar dele e de todas as pessoas, para que vivamos num
relacionamento correto: contigo, connosco próprios, uns com os outros e
com a criação.
Cristo nosso Senhor, tanto divino como humano, viveste entre nós e
morreste pelos nossos pecados. Ajuda-nos a imitar o teu amor pela família
humana, reconhecendo que estamos todos conectados aos nossos irmãos
e irmãs de todo o mundo, aqueles que vivem na pobreza, impactados pela
devastação ambiental e também às gerações futuras.
Espírito Santo, dador de sabedoria e amor, Tu infundes a vida em nós e nos
guias. Ajuda-nos a viver de acordo com a tua visão, movendo os corações à
ação, indivíduos e famílias, comunidades de fé e líderes civis e políticos.
Deus Uno e Trino, ajuda-nos a escutar o clamor daqueles que vivem na
pobreza e o clamor da terra, para que juntos cuidemos da nossa casa
comum.
Ámen

Cântico final: amar, adorar e servir

Introdução:
Perante a situação de deterioração ambiental na qual nos encontramos, o
Papa Francisco convida todos os que vivem neste planeta a entrar em
diálogo sobre a nossa Casa Comum. Por isso, convidamo-vos neste dia a
fazer a oração da aliança, que consiste em dar graças a Deus pela criação
que recebemos da Sua bondade, e, ao mesmo tempo, a ver a nossa
cumplicidade em tudo o que a nossa Casa Comum está a sofrer.
Humildemente pediremos ao Senhor que nos ajude a construir a nossa
Casa Comum.
Convite
“Omnipotente, altíssimo, bondoso Senhor, é teu o louvor, a glória e a
honra; somente Tu és digno de toda bênção, e nunca o homem é digno de
te mencionar.”

Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis
Altíssimo, Omnipotente, Bom Senhor,
teus são o louvor, a glória e a honra e toda bênção.
A ti somente, Altíssimo, são devidos
e homem algum é digno de te mencionar.
Louvado sejas, meu Senhor, em todas as tuas criaturas,
Especialmente no senhor irmão sol que,
nos dá o dia e nos ilumina.
E é belo e radiante com grande esplendor:
de ti, Altíssimo, ganha significado.
Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas,
no céu as formaste claras, preciosas e belas.
Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento
e pelo ar e as nuvens e o céu sereno e todo o tempo
pelo qual dás sustento às tuas criaturas.
Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo
pelo qual iluminas a noite, e é belo, alegre virtuoso e forte.
Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã nossa mãe terra, que nos sustenta
e governa e produz diversos frutos com coloridas flores e ervas.
Louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que perdoam pelo teu amor
e suportam enfermidades e tribulações;
Bem-aventurados aqueles que sofrem em paz,
porque por ti, Altíssimo, serão coroados.
Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã morte corporal,
da qual nenhum homem vivo pode escapar.
Infelizes aqueles que morrem em pecado mortal.
Bem-aventurados aqueles a quem encontrará
em tua santíssima vontade
porque a morte segunda não lhes fará mal.
Louvai e bendizei o meu Senhor
e agradecei e servi-O com grande humildade.

Cântico

ORAÇÃO SÁLMICA: A partir da LAUDATO SI
Obrigado, Senhor, pela beleza e a riqueza da nossa Casa Comum.
Obrigado pelo livro da Natureza que nos fala de Ti...
Nesse livro Te encontramos, encontramos o teu rosto no reflexo que
de Ti há em todas as criaturas.
Obrigado, porque nele está escrito o teu amor, a tua beleza, a tua
bondade.
Obrigado porque sendo “criaturas pequenas”, torna-se-nos fácil a
“comunhão com todas elas” para mostrar o teu rosto misericordioso e
trabalhar pelo bem comum.
Obrigado porque dotaste o ser humano de capacidade de reflexão e de
intervenção positiva para conseguir uma ecologia integral.
Obrigado porque, mesmo no meio dos nossos limites, surgem gestos
de generosidade, solidariedade e cuidado da nossa Casa Comum.
(LS. 1-59)

Silêncio
Oração do pobre...
Cântico
Leitura…
Com um coração humildemente agradecido, sentindo-nos membros
da humanidade pecadora, reconhecemos o nosso pecado contra a
Casa Comum.
Perdoa-nos porque abusamos irresponsavelmente dos bens que
puseste nela.
Porque não escutamos a sua devastação nem os seus gritos como nas
dores de parto.

