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Introdução

Os católicos têm uma razão espiritual muito sig-
nificativa para serem profundamente sensíveis ao 
cuidado pela nossa casa comum que é a Terra. É um 
reflexo de Deus. É sagrada. Os elementos que usamos 
nos sacramentos são afetados pela forma como trata-
mos a Terra. Pensem na água do Batismo, no Pão e no 
Vinho da Eucaristia, nos óleos usados no Batismo, na 
Confirmação, na Unção dos Enfermos e na Consagração. 
Queremos que todos estes elementos estejam livres de 
poluição. E que legado estaremos a deixar aos nossos 
filhos e netos? Será que eles poderão dizer que fizemos 
tudo o que estava ao nosso alcance para que a nossa 
Terra seja um lugar saudável para eles?

Neste conjunto de trinta sessões, iremos explorar  
a encíclica do Papa Francisco Laudato Si’, sobre o cui-
dado da Casa Comum (LS), que nos encoraja a rezar,  
a refletir e a agir pela Terra.

A nossa casa já não é um lugar seguro e próspero. 
Deus, através do Papa Francisco, exorta-nos a que faça-
mos algo antes que seja demasiado tarde.

Espero que as sugestões incluídas neste livro sejam 
úteis aos catequistas quando preparam as sessões. 
Poderão reservar dois minutos no início de cada encon-
tro para explicarem um ponto-chave da Criação de 
Deus. Poderão até escolher uma oração e adotá-la no 
grupo como um momento de união. Em cada lição estão 
incluídas ideias adicionais para as crianças partilharem 
com as suas famílias.
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1
O cuidado pela  

nossa casa comum
«Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe 
Terra, que nos sustenta e governa.» (LS, 1)

Reflexão para os catequistas
O Papa Francisco diz «que São Francisco é o exem-

plo por excelência do cuidado pelo que é frágil e por 
uma ecologia integral, vivida com alegria e autenti-
cidade» (LS, 10). São Francisco intuía a unicidade de 
todos os seres vivos. Hoje, os avanços científicos aju-
dam-nos a ver que somos todos parte do mesmo e úni-
co Universo, e que somos feitos dos mesmos elementos 
que as estrelas. É preciso que meditemos sobre esta 
realidade e a guardemos nos nossos corações. O nosso 
Deus é um Deus acima de tudo isto. Façamos um pou-
co de silêncio para que escutemos Deus a falar-nos ao 
coração.

O Papa Francisco compara o nosso amor pela casa 
comum ao amor que duas pessoas sentem quando se 
apaixonam e fazem tudo o que podem para agradar  
à outra. São Francisco via cada criatura como um irmão 
ou uma irmã unidos entre si por laços de afeto. É por 
isto que nos sentimos chamados a cuidar de tudo o que 
existe. Como nos podemos “apaixonar” pela nossa casa 
comum?
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Sugestões para a formação da fé
• O Papa Francisco escolheu o seu nome para honrar 
São Francisco de Assis. São Francisco amava todas as 
criaturas, e em especial os pobres. Contem a história de 
São Francisco e peçam às crianças que façam um dese-
nho da sua parte favorita da história.
• Deixem que as crianças escolham o nome do ani-
mal de estimação da família. Depois, tirem-lhe fotos e 
afixem-nas.
• Mostrem uma fotografia da natureza. Peçam às crian-
ças que digam o que veem. Perguntem-lhes três vezes 
se veem algo novo na fotografia.

Sugestões para as famílias
• Em família, deem um passeio pela natureza. 
Conversem sobre como cada um vê o reflexo de Deus 
na natureza.
• Quais são as vossas criaturas preferidas na natureza? 
Falem em família sobre isto.
• Planeiem um passeio a um sítio onde possam desfru-
tar dos dons da Criação de Deus. À vez, partilhem aqui-
lo de que mais gostaram quando estavam a passear.
• Na vossa sala de estar, arranjem um espaço para cons-
truir um pequeno “altar” que vos recorde da importân-
cia de cuidar da nossa casa comum. Juntem-lhe coisas 
especiais, como símbolos, fotografias ou desenhos que 
vos ajudem a manter o olhar sobre a beleza e a maravi-
lha da Criação.
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Oração

Querido Deus, 
agradecemos-Te e louvamos-Te pela 

beleza de toda a Criação, mas em 
especial por…………  

(cada um diz o que mais gosta  
na natureza).  

Obrigado pela beleza  
da nossa casa comum. 

Ámen.
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