CELEBRAÇÃO ECOLÓGICA
(Para a celebração é importante convidar toda a comunidade, os pais e padrinhos de batismo de cada
catequizando)
Preparando o ambiente: No centro do espaço celebrativo, uma grande colcha de retalhos ou uma toalha estendida
no chão com recipientes com terra, frutas, verduras e legumes, bacia com água, flores, e baldes de materiais
recicláveis para ornamentar o espaço e criar um clima alegre e festivo. Saquinhos com água benta, botões de rosas,
mudas de árvores ou sementes para serem distribuídas no final.
Distribuindo funções: Seria importante também distribuir algumas funções com antecedência:
*Animador: para orientar as pessoas durante a celebração;
* Presidente: de preferência o próprio catequista;
* Pessoa para proclamar a leitura bíblica;
* Pessoa para cantar o salmo;
* Pessoa para fazer a oração da assembleia;
* Cantores (deverão escolher com antecedência os cantos);
* Ministros para acolhida (os próprios catequistas ou membros da comunidade).
Animador: Sejam todos Bem-vindos a esta celebração que tem como objetivo refletir sobre a grande importância de
se preservar a criação e reconhecer que Deus nos deixou a natureza para que dela cuidássemos. Ainda, deseja-se
promover uma integração entre catequese e comunidade, bem como inserir os pais e padrinhos de batismo na vida
da comunidade. Responsáveis que somos por toda a criação, cantemos…
Canto Inicial
Hino CF2011 https://youtu.be/QvOurrwZJDc
1. Olha, meu povo, este planeta terra:
Das criaturas todas, a mais linda!
Eu a plasmei com todo amor materno,
Pra ser um berço de aconchego e vida. (Gn 1)
Nossa mãe terra, Senhor,
Geme de dor noite e dia.
Será de parto essa dor?
Ou simplesmente agonia?!
Vai depender só de nós!
Vai depender só de nós!
2. A terra é mãe, é criatura viva;
Também respira, se alimenta e sofre.
É de respeito que ela mais precisa!
Sem teu cuidado ela agoniza e morre.
3. Vê, nesta terra, os teus irmãos. São tantos...

Que a fome mata e a miséria humilha.
Eu sonho ver um mundo mais humano,
Sem tanto lucro e muito mais partilha!
4. Olha as florestas: pulmão verde e forte!
Sente esse ar que te entreguei tão puro...
Agora, gases disseminam morte;
O aquecimento queima o teu futuro.
5. Contempla os rios que agonizam tristes.
Não te incomoda poluir assim?!
Vê: tanta espécie já não mais existe!
Por mais cuidado implora esse jardim!
6. A humanidade anseia nova terra. (2Pd 3,13)
De dores geme toda a criação. (Rm 8,22)
Transforma em Páscoa as dores dessa espera,
Quero essa terra em plena gestação!

Saudação inicial: Que a graça e a Paz de nosso Deus Criador, de Jesus Cristo nosso Senhor e do Espírito Santo
nosso santificador, esteja convosco.
R: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Presidente: Com esta celebração ecológica queremos refletir que Deus nosso Pai, criou o céu e a terra e a deu ao

homem para que dela cuidasse. Somos responsáveis em cuidar da criação, da mãe terra, casa comum de todos nós,
homens e mulheres.
Momento penitencial: Humildemente peçamos perdão a Deus por todas as vezes que não cuidamos da criação:
- Muitas vezes deixamos de te louvar e agradecer pelo presente precioso da mãe natureza.
Todos: Perdão, Senhor! Perdão! Perdão!
- Muitas vezes, desperdiçamos a água, fonte da vida.
- Muitas vezes, contribuímos para a poluição da terra, jogando lixo nas vias publicas.
- Pelas vezes que deixamos de reciclar.
- Pelas vezes que não testemunhamos Jesus Cristo e não fomos exemplo de Cristão.
Presidente: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém.
LITURGIA DA PALAVRA
1º. Leitura: Gn 2,4b-9.15
Leitura do livro do Genesis - 4bQuando o Senhor Deus fez a terra e o céu, 5 ainda não havia nenhum arbusto do
campo sobre a terra e ainda não tinha brotado a vegetação, porque o Senhor Deus ainda não tinha enviado chuva
sobre a terra, e não havia ninguém para cultivar o solo. 6 Mas brotava da terra uma fonte, que lhe regava toda a
superfície. 7 Então o Senhor Deus formou o ser humano com o pó do solo, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e
ele tornou-se um ser vivente. 8 Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, a oriente, e pôs ali o homem que
havia formado. 9 E o Senhor Deus fez brotar do solo toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso, e,
no meio do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. 15 O Senhor Deus tomou o homem
e o colocou no jardim de Éden, para o cultivar e guardar. _ Palavra do Senhor.
Cântico de Daniel : Louvor das criaturas ao Senhor (Dn 3,57-88.56)
https://youtu.be/_uYetIWUViY
Ref. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim!
Obras do Senhor, bendizei o Senhor,
louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim!
Céus do Senhor; bendizei o Senhor!
Anjos do Senhor, bendizei ó, Senhor!
R.
Águas do alto céu, bendizei o Senhor!
Potências do Senhor, bendizei o Senhor!
Lua e sol, bendizei o Senhor!
Astros e estrelas, bendizei o Senhor!
R.
Chuvas e orvalhos, bendizei Senhor!
Brisas e ventos, bendizei o Senhor!
Fogo e calor, bendizei o Senhor!
Frio e ardor, bendizei p Senhor!

R.
Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor!
Geada e frio, bendizei o Senhor!
Gelos e neves, bendizei o Senhor!
Noites e dias, bendizei o Senhor!
R.
Luzes e trevas, bendizei o Senhor!
Raios e nuvens, bendizei o Senhor!
Ilhas e terra, bendizei o Senhor!
Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim!
R.
Montes e colinas, bendizei o Senhor!
Plantas da terra, bendizei o Senhor!
Mares e rios, bendizei o Senhor!

Fontes e nascentes, bendizei o Senhor!
R.
Baleias e peixes, bendizei o Senhor!
Pássaros do céu, bendizei o Senhor!
Feras e rebanhos, bendizei o Senhor!
Filhos dos homens, bendizei o Senhor!
R.
Filhos de Israel, bendizei o Senhor!
Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim!
Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor!
Servos do Senhor, bendizei o Senhor!

R.
Almas dos justos, bendizei o Senhor!
Santos e humildes, bendizei o Senhor!
Jovens Misael, Ananias e Azarias,
R.
Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem. fim!
louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim!
Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus!
Sois digno de louvor e de glória eternamente!
(CNBB. Oração das Horas. Petrópolis: Vozes, 2004)

Canto de Aclamação ao Evangelho
Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça / E tudo o mais vos será acrescentado / Aleluia, aleluia / 2. Não só de pão
o homem viverá /Mas de toda palavra / Em Que procede da boca de Deus / Aleluia, aleluia

Evangelho: Mt 6,25-34
25 “Por isso, eu vos digo: não vivais preocupados com o que comer ou beber, quanto à vossa vida; nem com o que
vestir, quanto ao vosso corpo. Afinal, a vida não é mais que o alimento, e o corpo, mais que a roupa? 26 Olhai os
pássaros do céu: não semeiam, não colhem, nem guardam em celeiros. No entanto, o vosso Pai celeste os alimenta.
Será que vós não valeis mais do que eles? 27 Quem de vós pode, com sua preocupação, acrescentar um só dia à
duração de sua vida? 28 E por que ficar tão preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Não
trabalham, nem fiam. 29 No entanto, eu vos digo, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um só
dentre eles. 30 Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aí e amanhã é lançada ao forno, não fará ele
muito mais por vós, gente fraca de fé? 31 Portanto, não vivais preocupados, dizendo: ‘Que vamos comer? Que vamos
beber? Como nos vamos vestir?’ 32 Os pagãos é que vivem procurando todas essas coisas. Vosso Pai que está nos
céus sabe que precisais de tudo isso. 33 Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas
coisas vos serão dadas por acréscimo. 34 Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã
terá sua própria preocupação! A cada dia basta o seu mal.- Palavra da Salvação.
REFLEXÃO
Em poucas palavras, mostrar a necessidade de como bons cristãos devem cuidar da criação, como dom precioso de
Deus, que merece ser cuidado com responsabilidade e senso fraterno. Destacar a beleza da criação e o ser humano
como defensor da vida e das coisas criadas. Tudo existe para trazer alegria ao ser humano, criatura privilegiada e
amada por Deus.
Opcional
Apresentação: Neste momento também, ou no final da celebração os catequizandos podem apresentar aos pais e a
comunidade o trabalho de campo que fizeram, mostrando o “mapa verde” que confeccionaram, identificando pontos
de poluição e desperdício, bem como pontos de preservação. Poderá ser sugerido um gesto concreto a todos.
Logo após, o presidente convida a todos a ficarem de pé e elevar a Deus preces e louvores.
Preces
Presidente: Elevemos a Deus nossos louvores e pedidos comunitários:
R: Louvado seja nosso Deus, por toda Criação!
- Senhor, nós te louvamos pela mãe natureza, e por toda obra da criação.
- Senhor, dá-nos a coragem de não cruzar os braços diante da destruição de nosso planeta.

- Senhor, nós te louvamos pela vida e porque nos dás forças para levarmos a alegria a tantos amigos e irmãos
nossos.
- Senhor, nós te louvamos por cuidares de nós com tanto carinho, como cuidas das aves do céu e das flores do
campo.
Presidente: Cantemos o cântico das criaturas de São Francisco de Assis (ou outro canto de louvor).
Presidente: Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou: Pai nosso...
Presidente conclui com a Oração: Deus, nosso Pai e Criador, sacie nossa sede de amor e de paz. Que,
conscientes da nossa responsabilidade de cuidar da criação, sejamos cada vez mais comprometidos com o cuidado e
a defesa da vida. Amém.
Bênção final: Que Deus, nosso Pai criador, sempre nos abençoe e nos guarde! Amém!
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!
R: Para sempre seja louvado!
Concluir com um canto e distribuir a água benta, botões de rosa, mudas de arvores ou semente de plantas
aos participantes para que levem para casa.
Canto final:
O Senhor é Rei, o Senhor é meu Pastor e Rei, (2x)
O Senhor está no céu, o Senhor está no mar,/ na extensão do infinito. (2x)
Está no céu, está no mar, /na extensão do infinito.(2x)
Quando eu vacilar, eu não temerei, /pois o Senhor está comigo.(2x)
Está no céu, está no mar,/na extensão do infinito.(2x)

