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24 de Maio de 2020
Caros irmãos e irmãs em Cristo,
Saudações Pascais de Roma. Durante o Ano Especial da Laudato si', o Dicastério para o Serviço de
Desenvolvimento Humano Integral do Vaticano tem o prazer de vos convidar a juntarem-se à
família ecuménica para celebrar o Tempo da Criação, uma temporada que se realiza todos os
anos de 1 de Setembro, Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, até 4 de Outubro,
Jornada Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, festa de São Francisco de Assis.
No ano passado, o Santo Padre, o Papa Francisco, convidou oficialmente os fiéis a
participarem neste "período de oração e acção mais intensa em benefício da casa comum".
Como disse o Santo Padre, "Este é o momento de nos habituarmos de novo a rezar ", um tempo
"para reflectir sobre o nosso modo de vida" e um tempo "para tomar medidas proféticas... pedindo
decisões corajosas... que guiem o planeta para a vida, em vez de o levarem à morte".
A mensagem do Papa Francisco, que nos chama a enfrentar as duras provações "dos mais
vulneráveis de entre nós", é particularmente relevante tendo em conta a pandemia do
Coronavírus. Num momento em que o mundo está a viver uma profunda incerteza e sofrimento no
meio de uma emergência global, somos chamados a reconhecer que uma recuperação
verdadeiramente saudável significa ver que "tudo está interligado" e recuperar os laços que
quebrámos. Cada vez mais, descobrimos que devemos crescer mais em solidariedade e cuidar
uns dos outros em fraternidade.
Inspirados na Exortação Apostólica Querida Amazónia, encorajamos o povo de Deus a acelerar
os seus passos em direcção a novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral através do
planeamento de actividades para O Tempo da Criação. Entre estas poderiam incluir-se
actividades como uma Missa Memorial ou uma caminhada de peregrinação, práticas de
sustentabilidade ou iniciativas de apoio que serão levadas a cabo, durante esta temporada
especial, para responder ao "grito da terra e ao grito dos pobres".
Encorajamos também os Bispos e os organismos eclesiais a manifestarem-se para gerar
consciência sobre o Tempo da Criação, ajudando os fiéis a perceber que "viver a vocação para
ser protectores da obra de Deus é uma parte essencial de uma existência virtuosa, e não consiste em
algo opcional ou num aspecto secundário da experiência cristã" (Laudato Si' 217).
Este tempo tão especial oferece-nos a oportunidade de trabalhar para a renovação da nossa
Terra e das preciosas relações que partilhamos, e gostaria de vos convidar cordialmente a
juntarem-se à vossa celebração. Rezo por vós, e peço-vos que rezeis por mim.
Em Cristo,
Monsenhor Bruno-Marie Duffé
Secretário do Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral do Vaticano
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