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Cultivar e  
guardar a criação  

Gn 2, 15



Escolho um texto bíblico. Defino a duração 
da oração. Busco um LUGAR tranquilo e 

agradável que ajude a me concentrar.
Encontro uma boa POSIÇÃO corporal.

Faço SILÊNCIO interior e exterior. 
RESPIRO lentamente, suavemente. Tomo 

CONSCIÊNCIA de que estou na PRESENÇA 
de DEUS. Faço com devoção o sinal da cruz.

PEÇO a DEUS Nosso Senhor para que todos 
os meus desejos, pensamentos e sentimentos 

estejam voltados unicamente para o seu louvor 
e serviço. Peço a GRAÇA que verdadeiramente 

DESEJO receber de DEUS.

LEIO o texto devagar, saboreando as palavras que mais 
me “tocam”. REFLITO por que esta frase, palavra, ideia 

me chama a atenção. CONVERSO com Deus como  
um amigo: falo, escuto, peço, louvo, pergunto, silencio,  

seguindo os sentimentos experimentados na oração.

Recordo o meu ENCONTRO com DEUS. Anoto o que 
foi mais importante na oração: o texto mais significativo 

(palavras, frases e imagens); os pensamentos predominantes; 
os questionamentos; os sentimentos de consolação ou 

desolação; se houve apelos e como me senti diante deles.
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O mês de março é marcado por dois importantes temas que vêm inspirar 
nossa caminhada de oração: o tempo quaresmal e a Campanha da Fraternidade. 
A Quaresma é um momento propício para reconciliação com Deus, com os outros 
e com o mundo em que vivemos. Através da oração e das obras de misericórdia, 
somos convidados a caminhar junto com Jesus, conhecendo-o intimamente, para 
colaborar na construção do Reino de Deus. Neste ano, nossa oração e nossas práticas 
de caridade são inspiradas pelo tema da Campanha da Fraternidade: “Biomas 
Brasileiros e Defesa da Vida”. Que nossa oração nos ajude a contemplar a beleza da 
criação, que nossa penitência perpasse pela conscientização sobre a importância do 
uso responsável dos recursos naturais, que nossas obras de caridade sejam o cuidado 
dessa Casa Comum, cultivando a criação e ajudando o próximo.

Oração preparatória para todos os dias 
Senhor, que todos os meus pensamentos, ações e afetos  
sejam puramente ordenados ao seu serviço e louvor.
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Primeira Semana
Nossa Casa Comum e os biomas brasileiros

A Campanha da Fraternidade de 2017 dá continuidade à proposta do 
Papa Francisco sobre o cuidado da Casa Comum. Somos convidados, de forma 
especial, a olhar, tomar consciência, cultivar e guardar a criação de Deus que existe 
em nosso país. O texto-base da Campanha da Fraternidade destaca os seis biomas 
brasileiros: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Em 
nossas orações dessa semana, ao contemplar Jesus em suas ações e suas relações com 
os outros e com o mundo, reflitamos sobre a visão que temos de nossa realidade, 
sobre o bioma em que vivemos, sobre as relações que temos traçado com o próximo e 
com toda a criação que nos circunda. Tomemos consciência de nossa realidade, dos 
desafios políticos e eclesiais que estão relacionados aos vários biomas e, sobretudo,  
de nossa presença em meio à criação.

Pedido para todos os dias da semana: 
Senhor, que nossas relações com a criação sejam inspiradas pela vida 

 e pelo modo de ser de Jesus.

Sábado
Sexta

Quinta
Quarta

Terça
Segunda

Domingo

11 de março de 2017

6 de março de 2017

5 de março de 2017

Mt 7, 7-12 – Todo aquele que pede, recebe.

Lc 11, 29-32 – Nenhum sinal será dado a esta geração  
a não ser o sinal de Jonas.

Mt 5, 20-26 – Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão.

Mt 5, 43-48 – Sede perfeitos  
como o vosso Pai celeste é perfeito.

7 de março de 2017

8 de março de 2017

9 de março de 2017

10 de março de 2017

1º Domingo da Quaresma 
Mt 4, 1-11 – Jesus jejuou durante quarenta dias  
e foi tentado.

Mt 25, 31-46 – Assentar-se-á em seu trono glorioso e 
separará uns dos outros.

Mt 6, 7-15 – Vós deveis rezar assim.
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Ao rezar e refletir sobre os biomas brasileiros, não podemos nos esquecer de um 
elemento fundamental dessas realidades: a vida humana. Somos convidados a conhecer e 
respeitar a diversidade cultural que existe em nosso país, as várias maneiras como o povo 
brasileiro se relaciona com o mundo e com o Senhor. De maneira especial, olhemos para 
os povos e comunidades tradicionais que habitam nosso país, os “grupos culturalmente 
diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização 
social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua 
reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, 
inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição” (Lei 6.040/2007). Em nossas 
orações, reflitamos sobre a diversidade cultural dos povos tradicionais, como povos 
indígenas, ribeirinhos, pescadores, quilombolas, e tomemos consciência dos desafios e 
desigualdades que tantos povos enfrentam em nosso país.

Pedido para todos os dias da semana: 
Senhor, que o seguimento ao teu Filho nos ajude a conhecer,  

respeitar e colaborar com os outros.

Segunda Semana
Povos tradicionais e defesa da vida

Sábado
Sexta

Quinta
Quarta

Terça
Segunda

Domingo

15 de março de 2017

16 de março de 2017

17 de março de 2017

18 de março de 2017

Mt 20, 17-28 – Eles o condenarão à morte.

Lc 16, 19-31 – Se não escutam a Moisés,  
nem aos Profetas, eles não acreditarão,  
mesmo que alguém ressuscite dos mortos.

Mt 21, 33-46 – Este é o herdeiro.

Lc 15, 11-32 – Este teu irmão estava morto e tornou a viver.

12 de março de 2017

13 de março de 2017

14 de março de 2017

2º Domingo da Quaresma 
Mt 17, 1-9 – O seu rosto brilhou como o sol.

Lc 6, 36-38 – Perdoai e sereis perdoados.

Mt 23, 1-12 – Eles falam mas não praticam.
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“A ecologia envolve também o cuidado das riquezas culturais da 
humanidade, no sentido mais amplo. Mais diretamente, pede que se preste atenção 
às culturais locais, quando se analisam questões relacionadas com o meio ambiente” 
(CF 2017). Nossa caminhada de oração, que realizamos com Jesus, contemplando 
sua ação em tantos lugares e junto a diversas pessoas, nos inspira a também olhar 
para nossa caminhada, como povo brasileiro, refletindo sobre a diversidade cultural 
que existe em nosso país. Somos provocados a pensar em nossa responsabilidade, 
como seres humanos e colaboradores da missão de Cristo, diante dessa ecologia 
cultural, preservando os recursos naturais e respeitando as diversas expressões e 
particularidades de nosso povo. Tomemos consciência dos desafios com relação aos 
recursos culturais do nosso país, mas também reflitamos sobre as dificuldades das 
expressões culturais populares que existem nas diversas regiões brasileiras.

Pedido para todos os dias da semana: 
Senhor, que nosso seguimento a ti seja uma caminhada consciente  

e responsável para com a criação e com o próximo.

Terceira Semana
Ecologia cultural é responsabilidade humana

Sábado
Sexta

Quinta
Quarta

Terça
Segunda

Domingo

22 de março de 2017

23 de março de 2017

24 de março de 2017

25 de março de 2017

Mt 5, 17-19 – Quem praticar e ensinar os mandamentos  
será considerado grande no Reino dos Céus.

Lc 11, 14-23 – Quem não recolhe comigo, dispersa.

Mc 12, 28-34 – Qual é o primeiro  
de todos os mandamentos?

Solenidade da Anunciação do Senhor
Lc 1, 26-38 – Eis que conceberás e darás à luz um filho.

19 de março de 2017

20 de março de 2017

21 de março de 2017

3º Domingo da Quaresma
Jo 4, 5-42 – Uma fonte de água que jorra para a vida eterna.

Solenidade de São José
Mt 1, 18-24 – José fez conforme o anjo do Senhor  
havia mandado.

Mt 18, 21-35 – Não te digo perdoar até sete vezes,  
mas até setenta vezes sete.
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“A crise ecológica é um apelo a uma profunda conversão interior” (Laudato Si, 
217). Quando refletimos sobre a realidade brasileira, as belezas da criação e os problemas 
que existem em nossos biomas, somos impelidos a pensar como podemos colaborar com a 
preservação da natureza, com o respeito às comunidades tradicionais, com o cuidado da 
Casa Comum. A caminhada de oração que realizamos, durante esse mês de março, nos 
convida a uma atitude de reconciliação com Deus, através do cuidado para com a criação, 
especialmente em se tratando das realidades mais vulneráveis e dos povos mais excluídos. 
Que nossa oração, ao contemplar o modo como Jesus age e se relaciona com as pessoas 
e com o mundo, seja inspiração para uma conversão ecológica integral de nossas vidas, 
aprendendo com Ele para transformar nossas ações e nossas relações com toda a criação.

Pedido para todos os dias da semana: 
Senhor, ajuda-nos a reconciliar contigo, para melhor cuidar de tua criação.
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Quarta Semana
Caminhos para uma conversão ecológica integral

Sábado
Sexta

Quinta
Quarta

Terça
Segunda

Domingo

29 de março de 2017

30 de março de 2017

31 de março de 2017

1º  de abril de 2017

Jo 5, 17-30 – Meu Pai trabalha sempre.

Jo 5, 31-47 – Falo assim para a vossa salvação.

Jo 7, 25-30 – Vós me conheceis e sabeis de onde sou.

Jo 7, 40-53 – Porventura o Messias virá da Galileia?

26 de março de 2017

27 de março de 2017

28 de março de 2017

4º Domingo da Quaresma
Jo 9, 1-41 – O cego foi, lavou-se e voltou enxergando.

Jo 4, 43-54 – Vai, teu filho está vivo.

Jo 5, 1-16 – No mesmo instante o homem ficou curado.






