
Convite para entrar no 
Tempo da Criação 2022
O Tempo da Criação é a celebração cristã anual para ouvir e atender juntos ao grito da 
Criação: a família ecumênica ao redor do mundo se une para rezar e proteger nossa casa 
comum, o Oikos de Deus.

A “Celebração” deste Tempo começa em 1° de setembro, Dia Mundial de Oração pelo 
Cuidado da Criação, e termina em 4 de outubro, Festa de São Francisco de Assis, o santo 
padroeiro da ecologia amado por muitas denominações cristãs.

Após a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, celebrada no Hemisfério Norte, 
iniciamos a “Preparação” do Tempo da Criação para alcançar as lideranças locais e 
chamar nossas comunidades para participar ativamente, conscientizando-nos do tema, e 
para atender ao grito da criação onde o Senhor nos chama em nossos diversos contextos.

Tema 2022 
Este ano vamos nos unir em torno do tema: “Escutar a Voz  da criação”.
Durante a pandemia da COVID-19, muitos se familiarizaram com o conceito de ficarem 
silenciados em conversas. Muitas vozes são silenciadas no discurso público sobre as 
mudanças climáticas e a ética da manutenção da Terra. Estas são as vozes daqueles que 
sofrem os impactos da mudança climática. Estas são as vozes de pessoas que possuem 
sabedoria ancestral sobre como viver com gratidão dentro dos limites da terra. Estas são 
as vozes de uma diversidade cada vez menor de espécies para além da espécie humana. 
É a voz da Terra. O tema do Tempo da Criação de 2022 desperta a consciência de nossa 
necessidade de Escutar a Voz  da criação. 

O salmista declara: “Os céus declaram a glória de Deus; o firmamento proclama a 
obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia; uma noite o revela a outra noite 
não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras, até 
os confins do mundo.” (19: 1-4) A criação nunca cessa de proclamar, mas será que 
ouvimos?

Durante o Tempo da Criação, nossa oração e ação comum podem nos ajudar a ouvir 
as vozes daqueles que são silenciados. Na oração, lamentamos pelos indivíduos, 
comunidades, espécies e ecossistemas que perdemos, e aqueles cujo sustento está 
ameaçado pela perda de habitats e pela mudança climática. Na oração, centralizamos 
o grito da Terra e o grito dos pobres. 

Escutar a Voz  da criação oferece aos membros da família cristã um rico ponto de 
entrada para o diálogo e a prática inter-religiosa e interdisciplinar. Ouvindo a voz de 
toda a criação, humanos de todas as culturas e setores da vida podem se unir em 
nossa vocação de cuidar de nossa casa comum (oikos).

Que este Tempo da Criação de 2022 possa renovar nossa unidade ecumênica!  E que 
este tmepo de oração e ação seja um tempo para ouvir a Voz da Criação, para que 
nossas vidas em palavras e atos proclamem boas novas para toda a Terra!



O Símbolo 2022:
 
“Eu ouvi os seus clamores...Eu conheço seus sofrimentos...Vai, eu te 
envio! Eu os enviarei...eu estarei contigo” (Ex 3: 1-12)

Junte-se ao Tempo da Criação:  
 
Esperamos que este Tempo da Criação nos renove e nos una pelo único Batismo e chamado a 
cuidar de nossa casa comum.
Convidamos você a programar sua própria participação no Tempo da Criação. Como primeiro 
passo, vá para seasonofcreation.org/pt/ Você encontrará a Carta dos Líderes Religiosos 
convidando-nos a participar deste Tempo, a apresentação do Tema e, mais tarde em maio, 
o Guia de Celebração Oficial do Tempo da Criação com uma ampla gama de recursos (a ser 
traduzido para vários idiomas).
Os indivíduos e comunidades são convidados a participar através de orações, projetos de 
sustentabilidade e mobilização:

Oração:  Organize um momento de oração ecumênica que reúna todos os cristãos para 
cuidar de nossa casa comum, jornada conjunta na Criação ou em lugares afetados pela 
mudança climática e perda de biodiversidade, momentos litúrgicos para ouvir o Livro do 
Senhor e o Livro da Criação
Sustentabilidade:  Conduza um evento de conscientização pública atingindo um público 
mais amplo com a boa nova de que cada um de nós pode trazer sua contribuição.
Mobilização: Levante sua voz para a justiça climática participando ou juntando-se a uma 
campanha em andamento, como o movimento de desinvestimento em combustíveis 
fósseis.

Veja AQUI propostas concretas para participar através de orações, projetos de sustentabilidade, 
mobilização.

Como uma onda imparável, cristãos de todo o mundo testemunharão, escutar e atender juntos 
ao grito de criação e, como cuidamos de nossa casa comum (oikos). Cada iniciativa será uma 
peça essencial do mosaico que só juntos poderemos criar.

O arbusto em chamas é o Símbolo do Tempo da Criação 2022.
Nós convidamos você a usar o símbolo de um arbusto em chamas 
durante seus eventos. Hoje, a prevalência de incêndios não naturais é 
um sinal dos efeitos devastadores que a mudança climática tem sobre os 
mais vulneráveis de nosso planeta. A criação grita enquanto as florestas 
crepitam, os animais fogem, e as pessoas são forçadas a migrar devido aos 
incêndios de injustiça que causamos.  Pelo contrário, o fogo que chamou 
Moisés enquanto ele cuidava do rebanho no Monte Horeb não consumiu ou 
destruiu o mato. Esta chama do Espírito revelou a presença de Deus. Este 
fogo sagrado afirmou que Deus ouviu os gritos de todos os que sofreram, 
e prometeu estar conosco enquanto seguimos com fé até nossa libertação 
da injustiça. Neste Tempo da Criação, este símbolo do Espírito de Deus nos 
chama a ouvir a voz da criação e responder fielmente através da adoração, 
arrependimento e ação. Ao celebrar este Tempo da Criação, acenda as velas, 
acenda o fogo da Páscoa, enfeite um arbusto em seu lugar de adoração ou 
de ação. E que este símbolo nos lembre de tirar as sandálias, contemplar 
nossa conexão com o solo sagrado, escutar a voz da criação e encher-nos 
de esperança para apagar o fogo da injustiça com a luz do amor curativo de 
Deus que sustenta nossa casa comum.

https://seasonofcreation.org/pt/home-landing-pt/
https://docs.google.com/document/d/1P2xkywBJD7VNi7izHOPW1aIgUW49DICe/edit
https://seasonofcreation.org/pt/home-landing-pt/
https://docs.google.com/document/d/1OHfjrUJOFjjZNFQCwpo4P45OOKfTi4sNCGZfJYm82EY/edit

