
Temporada da Criação - Recursos Litúrgicos

Rev. Luiz Coelho, Igreja Episcopal 
Anglicana do Brasil, 2018

A proposta deste Recursos foi feita por Anglican Alliance e carinhosmente oferecido pelo Reverendo Luiz Coelho, 
doutorando em Ministério Litúrgido, Sewanee: University of the South, Estados Unidos da América. 

Uma coleta para o Tempo da Criação

Fonte de vida plena, damos-te graças por tua 
maravilhosa criação, manifesta no meio ambiente 
que nos cerca; fortalece-nos na missão de 
mordomia e cuidado para com a natureza, fruto 
de tuas mãos, encorajando-nos a preservar a vida 
em todas as suas preciosas formas. Tudo isso te 
pedimos mediante Jesus Cristo, que vive e reina 
contigo, na unidade do Espírito Santo, um só 
Deus, agora e sempre. Amém.

Intercessões para o Tempo da Criação

O mandamento de Cristo é este: que nos amemos 
mutuamente, assim como ele nos amou.  Com 
espírito de contrição e respeito por toda a 
humanidade, oremos a Deus para que nos ensine 
a cuidar não somente de nossos irmãos e irmãs, 
mas também de toda a sua criação, expressa na 
maravilha da natureza que nos provê sustento de 
vida.

Inspira-nos a amar a toda a criação.

Tem compaixão das pessoas que estão sofrendo 
com dificuldades e dor (assim como N), 
sobretudo as vítimas de desastres ambientais 
causados por nossa própria ganância e 
negligência.  Dá-lhes o socorro de que precisam, 
enviando teus filhos e filhas a elas, para que 
possam auxiliá-las no seu dia a dia. 

Inspira-nos a amar a toda a criação.

Aquece o coração das nossas lideranças na Igreja, 
como nosso(a) bispo(a) N, nosso(a) pároco(a) N 
e demais ministros e ministras (N).  Torna-as 
mais semelhantes a Cristo: um exemplo de 
respeito e cuidado com a plenitude da criação de 
Deus. 

Inspira-nos a amar a toda a criação.

Alcança as autoridades da sociedade civil, 
convencendo-as a dedicarem seus recursos e 

esforços na construção de um mundo mais 
solidário para toda a humanidade, em respeito e 
equilíbrio para com a natureza, mediante a 
implementação de políticas públicas que visem a 
reverter a calamidade ambiental em que vivemos. 

Inspira-nos a amar a toda a criação.

Tem misericórdia de nossos irmãos e irmãs 
(sobretudo N) que se encontram doentes neste 
momento, provendo-lhes cura e conforto de seus 
males.  Capacita-nos para que saibamos servir 
àquelas pessoas que se encontram enfermas, 
como se Cristo fossem. 

Inspira-nos a amar a toda a criação.

Leva à tua gloriosa presença a todos os fiéis 
(como N) que partiram deste mundo com a fé 
em Jesus Cristo, dando-lhes descanso eterno na 
companhia da Virgem Maria, dos Apóstolos, 
Apóstolas, Mártires e de todos os santos e santas. 

Inspira-nos a amar a toda a criação.

Recebe agora a oração que te entregamos como 
sinal de nossa imensa gratidão (por N e) por 
tantas bênçãos com que nos presenteaste, 
sobretudo os sinais de vida na natureza, que 
insistem em permanecer a despeito de nossa falta 
de cuidado.  Permite-nos retribuir o teu amor em 
atos de caridade e compaixão para com este 
mundo que criaste, com todas as suas criaturas. 

Inspira-nos a amar a toda a criação.

A pessoa que preside conclui com a seguinte coleta:

Criador de tudo, cujo Filho veio a nós reconciliar 
toda a criação contigo, inspira-nos a respeitar a 
todas as criaturas que puseste neste mundo e 
aceita estas orações que agora fazemos, mediante 
Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

Oração eucarística para o Tempo da Criação

Após o diálogo inicial, a pessoa que preside continua:
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É justo e correto agradecer-te, ó Deus, a todo 
tempo, pois és fonte de vida. Através do meio 
ambiente que plantaste, proveste-nos sustento 
desde o início dos tempos. Reges o universo com 
equilíbrio e generosidade e toda a tua criação te 
louva incessantemente. Em união com a multidão 
celestial e com todas criaturas dos céus, da terra e 
mares, alegremente adoramos o teu nome, 
cantando (dizendo):

Sanctus

A pessoa que preside continua

Quando nos puseste neste mundo, não nos 
deixastes sós. Cercaste-nos com tua maravilhosa 
criação para que pudéssemos viver em harmonia 
com ela, extraindo tão somente o necessário para 
nossa preservação de vida. Fizeste do mundo um 
jardim para nosso próprio benefício. Contudo, 
nos afastamos dos teus caminhos. Julgamo-nos 
poderosos e semeamos destruição entre a 
humanidade e a natureza. Criamos um mundo de 
desigualdade, desequilíbrio e desamor.

Inúmeras vezes enviaste-nos profetas e profetisas 
para conduzir teu povo ao arrependimento e 
manutenção da vida, mas escolhemos trilhar 
caminhos diversos e persistir no erro do egoísmo.

Entretanto, por tua infinita misericórdia, na 
plenitude dos tempos nos mandaste teu filho 
Jesus Cristo, nossa fonte de vida. Ele ensinou-nos 
a viver em harmonia contigo, abrindo as portas 
para adentrarmos numa nova criação, reconciliada 
contigo e sustentada em amor.

Na noite em que foi traído, Jesus tomou o Pão e, 
tendo dado graças a ti, o partiu e deu àquelas 
pessoas que o cercavam, dizendo:

“Tomem e comam, este é o meu Corpo, que é 

dado por amor a vocês. Façam isto em memória 
minha.”

E depois da ceia, tomou o Cálice, e, tendo dado 
graças a ti, entregou-o dizendo:

“Tomem e bebam. Este é o Sangue da Nova e 
Eterna Aliança, que é derramado para que os 
pecados sejam perdoados. Façam isto em 
memória minha.”

Em uma só voz, proclamamos este maravilhoso 
mistério:

Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo virá novamente.

E em gratidão por nos teres conduzido ao 
caminho do teu Reino, apresentamos-te estes 
dons do pão e do vinho, frutos da terra e da tua 
criação. Rogamos-te que envies o teu Espírito 
Santo e os santifiques, a fim de que sejam para 
nós o Corpo e o Sangue de teu Filho Jesus Cristo. 
Santifica-nos também para que, em união com 
Cristo, possamos encher o mundo do teu amor, 
renovando-o  com a mensagem do Evangelho.

Encoraja-nos na reconstrução do mundo que nos 
cerca, a fim de restaurar o equilíbrio da natureza. 
Permite-nos enxergar tua criação como um belo 
jardim, digno de respeito e cuidado. Fortalece a 
tua Igreja a todo tempo, na luta pela preservação 
do meio ambiente, da vida e da diversidade. E 
conduze-nos, ao fim, ao teu celeste Reino, onde, 
na companhia (de N e) de todos os teus santos e 
santas, possamos glorificar-te junto à nova criação 
de Jesus Cristo, a todo tempo e sem cessar. 

Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do 
Espírito Santo, toda a glória e louvor te sejam 
dadas, ó Deus Onipotente, agora e sempre. 
Amém.


