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LOPES MORGADO 
 

“Louvai e Bendizei...” 
 
___________________________________________________________________ 
 

 

MOTIVAÇÃO: Nesta Celebração damos todo o relevo ao tema da Criação e da Ecolo-
gia, em contraste com todas as des/criações que o ser humano tem feito na obra do 
Criador. Pensámos na nova sensibilidade relativamente à Paz e ao respeito pela in-
tegridade da Criação, bem como na atenção franciscana à Irmã Terra, fruto de um 
encontro com Deus Pai-Criador, que gera nas pessoas um coração grato e contem-
plativo – e não possessivo – face às outras criaturas. 
 

Toda a Celebração está construída para ser feita num clima sereno, predominante-
mente contemplativo, donde possa surgir melhor um compromisso…  
 

1. RITO INICIAL 
 
CÂNTICO de acolhimento/ entrada? 

 

PRESIDENTE: Em nome do Pai, e do Filho + e do Espírito Santo.  
Todos: Ámen. 

O Senhor esteja convosco. 
Ele está no meio de nós! 

 

ANIMADOR: O autor sacerdotal do livro bíblico do Génesis, no primeiro capítulo 
diz que, após ter criado todas as coisas e o ser humano, «Deus, vendo toda a sua 
obra, considerou-a muito boa». 

Nesta celebração da Palavra e da Vida, queremos contemplar a beleza da Cri-
ação, louvar o Criador, tomar consciência da nossa responsabilidade pelo mundo 
e pelas pessoas e comprometer-nos com as causas da ecologia, da justiça, da 
paz, da integridade da criação e da vida. Sentemo-nos. 

 
2. ESCUTA DA PALAVRA 

 

LEITOR proclama  
 

Leitura do Livro de Ben Sira: [39,12-35] 
 

Falarei das minhas reflexões, 
porque estou repleto como a Lua-cheia. 
Escutai-me, filhos piedosos, 
e florescei, como uma roseira que cresce à beira das águas; 
como o incenso, espalhai um aroma suave, 
desabrochai em flores como o lírio, 
difundi perfume e entoai cânticos, 
bendizei o Senhor por todas as suas obras. 
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Proclamai a grandeza do seu nome, 
dai a conhecer os seus louvores, 
com os cânticos da vossa boca e com as vossas cítaras. 
Direis assim, em seu louvor: 
 “Todas as obras do Senhor são excelentes, 
tudo quanto Ele determinou será executado a seu tempo.” 
 

Ninguém pode dizer: “O que é isto? Porquê aquilo?”, 
pois tudo será estudado a seu tempo. 
À sua palavra, a água para e junta-se; 
a um imperativo da sua voz, 
as águas contêm-se em reservatórios. 
A uma ordem sua, realiza-se tudo o que Ele quer 
e ninguém pode impedir o seu auxílio. 
Estão à sua vista todas as ações dos homens, 
nada é oculto aos seus olhos. 
O seu olhar estende-se de século em século, 
e nada é maravilhoso para Ele. 
 

Não se deve dizer: “O que é isto? Para que serve aquilo?” 
Porque todas as coisas foram criadas para os seus fins. 
A sua bênção é como um rio que transborda, 
e como o dilúvio inunda a terra inteira. 
A ira do Senhor será a sorte dos povos que o não buscarem, 
tal como Ele converteu as águas em sal. 
Os seus caminhos são planos para os santos, 
mas para os ímpios são escabrosos. 
 

As coisas boas, desde o princípio, foram criadas para os bons; 
e as más, para os pecadores. 
As coisas mais necessárias à vida do homem são: 
a água, o fogo, o ferro, o sal, a farinha de trigo, 
o leite e o mel, o sumo da uva, o azeite e o vestuário. 
Todas estas coisas são um bem para os bons, 
enquanto que para os ímpios se tornam nocivas. 
 

Há ventos que foram criados para a vingança 
e aumentaram os seus tormentos pelo furor. 
No tempo do extermínio, empregarão a sua força, 
e apaziguarão o furor daquele que os criou. 
O fogo, o granizo, a fome e a morte, 
todas estas coisas foram criadas para castigo. 
Os dentes das feras, os escorpiões, as serpentes, 
e a espada vingadora para a ruína dos ímpios. 
 

Todas estas coisas se regozijam com as ordens do Senhor, 
e estarão prontas sobre a terra, 
para servir no momento necessário e, chegando o tempo, 
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executarão pontualmente as suas ordens. 
Por isso, desde o princípio, 
estou firme nas minhas ideias, que meditei e escrevi. 

 

Todas as obras do Senhor são boas; 
chegada a hora, todas cumprirão o seu destino. 
Não há razão para dizer: 
“Isto é pior do que aquilo”, 
porque as coisas serão achadas boas a seu tempo. 
E agora, de todo o coração e com a boca, 
louvai e bendizei o nome do Senhor.» 

 

Palavra do Senhor. 
 

TODOS: Graças a Deus. 
 

CÂNTICO: “Todo o mundo é um hino de glória 
    à grandeza de Deus nosso  Rei. 
    Cada Homem é imagem sagrada 
    do amor de Deus nosso Pai. 

 

    Aleluia, Deus Pai e Senhor! 
    Aleluia pelo teu grande amor. (bis) 

 
2. CONTEMPLAÇÃO DA CRIAÇÃO 

 
PROJEÇÃO do ppt LOUVAR A DEUS NAS CORES DO ARCO-ÍRIS. 
  
CÂNTICO: Repetir: “Todo Mundo é um hino de glória…” 
 

POEMA/SALMO de paráfrase de Lopes Morgado  
                               ao “Cântico das Criaturas”, de S. Francisco. 

Com este refrão após cada estrofe, se souberem: 
♫ R/ Louvado sejas, meu Senhor. 

                   Louvado sejas! 
 

As duas quadras de cada estrofe podem ser alternadas, com vantagem, 
por um rapaz e uma rapariga: 

 
 

1. Nós Te louvamos, Pai Santo,  
pelo SOL ao fim da tarde 
reacendendo a tua imagem  
na lareira que em nós arde.  

Nós Te louvamos pela NEVE 
que alimenta os altos montes  
e Te cantamos pela CHUVA  
que dá de beber às fontes.     ♫ R/ Laudato si’… 

 

3. Nós Te louvamos  pelo VENTO  
que Te aplaude nas giestas  
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e Te adora com as nuvens  
e Te grita nas florestas.  

Nós Te louvamos pelo FOGO  
que tempera e alumia,  
cura, aquece e purifica  
as noites do nosso dia.    ♫ R/ Laudato si’… 

 

4. Nós Te louvamos pelos RIOS 

que, descendo pela serra, 
vão cantando nas quebradas 
e regando a nossa terra. 

Nós Te louvamos pela BRISA  

que abre o espírito da gente  
e prepara para a escuta 
da Palavra e do Silêncio.    ♫ R/ Laudato si’… 

 

5. Nós Te louvamos pelas FLORES  

variadas do canteiro,  
que nos fazem conhecer-Te  
Bom e Belo e Verdadeiro.  

Nós Te louvamos pelos FRUTOS,  
selo doce de ternura                             

com que vais autenticando                
tua vida na criatura.     ♫ R/ Laudato si’… 

 

6. Nós Te louvamos pelos MARES  
abraçando os Continentes,  
fecundando e preservando  
mil tesouros tão diferentes.  

Nós Te louvamos, Pai Santo,  
por TI mesmo e pelo MUNDO,  
pela PAZ e pela VIDA,  
pelo teu AMOR fecundo. ♫ R/ Laudato si’… 

 

 SILÊNCIO (escutar música de fundo, para interiorizar a mensagem  
                      do texto proclamado) 
 

POEMORAÇÃO 
 

TANTO EU QUERIA COMO TU, FRANCISCO, 
 

ouvir a voz de Deus na cotovia 
ler os passos de Deus nas flores da terra 
ver-me aos olhos de Deus na gota de água 
sentir o coração de Deus na brisa 
saber a que horas passa Deus na vida 
cantar o Deus de fogo no irmão sol 

 

PARA 
 

responder à voz de Deus 
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seguir os passos de Deus 
aceitar o desafio dos olhos de Deus 
assumir o coração de Deus 
ganhar as horas de Deus 
moldar-me ao calor de Deus 
beber a luz de Deus 

 

E SENTIR-ME 
 

liberto como as aves 
jovem como as flores 
confiante como os olhos 
solidário como o coração 
atento como a vida 
forte como o fogo 
transparente como o sol 

 

DEIXA-ME APRENDER CONTIGO, 
IRMÃO FRANCISCO DE ASSIS.  
                                            (Lopes Morgado, in de raiz – poemas [1983], p. 60) 

 
PARTILHA sobre as várias destruições ou des/criações praticadas pelo ser humano 
na Criação de Deus, quer entre nós, quer no mundo inteiro… Sem entrar em troca 
de opiniões nem, muito menos, discussão de um tema. 

 
3. RITO PENITENCIAL * 

 

Louvado sejas, meu Senhor, pelo Irmão VENTO, 
e pelo ar e nuvens e sereno e todo o tempo,  
por quem dás às tuas criaturas o sustento. 
 

1. PERDÃO, SENHOR, porque contaminámos o ar,  
     o vento e as nuvens,  
     e a própria atmosfera que nos envolve e protege. 

 

2. PERDÃO, porque não respeitamos os contentores do lixo 
     e por comodismo transformamos as ruas e cantos em lixeiras.  

 

Louvado sejas, meu Senhor, pela Irmã ÁGUA, 
que é tão útil e humilde e preciosa e casta. 
 

1. PERDÃO, SENHOR, porque poluímos a água  
     com a nossa negligência e egoísmo, 
     e nem as pessoas nem os animais a podem beber sem perigo. 
 

2. PERDÃO, porque por nossa culpa os peixes morrem no mar 
     e os rios estão sujos e inabitáveis. 

 

Louvado sejas, meu Senhor, pelo Irmão FOGO, 
pelo qual iluminas a noite,  
e ele é belo e jucundo e robusto e forte. 
 

1. PERDÃO, SENHOR, porque a energia nuclear  
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    nos foge das mãos devido à nossa loucura e inconsciência,     
tornando-se ameaça mundial; 
e apesar disso continuamos a fazer experiências nucleares 
e a descuidar o armazenamento dos resíduos. 

 

2. PERDÃO pelos mortos de todas as guerras, 
 sobretudo as provocadas pelo nosso país. 

 

Louvado sejas, meu Senhor,  
pela nossa irmã a mãe TERRA, 
que nos sustenta e governa e produz variados frutos 
com coloridas flores e verduras. 
 

1. PERDÃO, SENHOR, pela desertificação da nossa Terra. 
Explorámo-la, saqueámo-la, 
e tornámo-la estéril para as gerações futuras. 
Em nome do progresso,  
deixámos que fosse envenenada e devastada. 

 

2. PERDÃO, porque não prestámos atenção 
     aos clamores da nossa irmã e mãe Terra. 

 
Louvado sejas, meu Senhor,  
por aqueles que PERDOAM por teu amor 
e suportam enfermidades e tribulações. 
 

1. PERDÃO, SENHOR, pelos nossos juízos e preconceitos, 
que nos levam a fechar as portas, as fronteiras e os corações. 
 

2. PERDÃO, pela nossa falta de solidariedade  
com os pobres e oprimidos do nosso país e do mundo inteiro. 

 

Louvado sejas, meu Senhor,  
pela nossa irmã a MORTE corporal. 
Bem-aventurados aqueles que cumpriram  
tua santíssima vontade, 
porque a segunda morte não lhes fará mal. 
 

1. PERDÃO, SENHOR, porque rejeitamos a morte,  
a nossa e a dos outros, 
e com frequência abandonamos na sua solidão  
os enfermos e moribundos. 

 

2. PERDÃO, porque atraiçoamos a vida na sua fase terminal, 
 quando não a vemos à luz da tua Ressurreição. 

 

PRESIDENTE: Senhor Deus, nosso Pai, purifica o nosso olhar e o nosso coração. 

Concede-nos descobrir o teu alento na Natureza animada e inanimada, a tua pre-
sença na História, a tua imagem em cada Homem e Mulher. Ensina-nos a reconhe-
cer-te melhor em tudo e em todos. Por Cristo, na unidade do Espírito Santo.   

 

R/ ÁMEN. 
 

*FREI HERMAN SCHALUCK, ofm, com base no Cântico das Criaturas  de São Francisco de Assis 
Tradução/Adaptação: Lopes Morgado 
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4. AÇÃO DO ESPÍRITO CRIADOR 

 
ANIMADOR: O Espírito de Deus Criador, que no início pairou sobre a criação 
como ave materna acolhendo e fecundando a Vida, continua comprometido 
connosco na salvaguarda da Criação. Evoquemos a sua ação, para a sabermos 
também acolher e potenciar. 
 

Cada quadra vai ser alternada por um Leitor e por todos nós. 
Nós proclamamos o verso que está mais recolhido, e em letra mais escura. 
E Todos proclamaremos os três últimos versos. 
 

Onde houver vazio, 
o Espírito é plenitude.  

Onde houver miséria, 
o Espirito é riqueza. 

 

Onde houver sofrimento, 
o Espírito é consolação.  

Onde houver tristeza, 
o Espírito é alegria. 
 

Onde houver debilidade,  
o Espírito é força.  

Onde houver orfandade,  
o Espírito é mãe. 
 

Onde houver ignorância, 
o Espírito é sabedoria.  

 

 
Onde houver exclusão, 

o Espírito é acolhimento. 
 

Onde houver opressão, 
o Espírito é liberdade.  

Onde houver exploração,  
o Espírito é partilha. 
 

Onde houver solidão, 
o Espírito é companhia.  

Onde houver esquecimento,  
o Espírito é memória. 
 

Onde houver desamor, 
o Espírito é carinho. 

Onde houver morte, 
o Espírito é vida. 

 

TODOS: Pai dos pobres, / defendei e enriquecei /os vossos filhos! 
 
SILÊNCIO (uns 5 minutos) 
 
NOVA CRIAÇÃO (Herman Schaluk; trad. Lopes Morgado)  
 

Um Leitor proclama o texto,  
outro proclama o refrão/texto a bold no fim de cada estrofe 
e todos repetem essa estrofe (para dispensar que tenham texto na mão) 
e Todos dizem as linhas a negro, conclusivas de cada dia da Criação,  
podendo em vez da repetição, cantar-se apenas o Refrão cantado acima:  

“Aleluia, Deus Pai e Senhor! 
Aleluia, pelo teu grande amor! (sem repetição). 

 

Deus viu que os seres humanos de toda a Terra,  

do Este e do Oeste, do Norte e do Sul,  
sem distinção de raça nem sexo, 
se puseram a tecer laços de amizade entre eles. 
Os povos escolheram os seus melhores homens e mulheres 
e enviaram-nos ao famoso palácio de vidro na ilha de Manhattan,  
aberto a todas as Nações da Terra. 
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Ali, ouviram-se uns aos outros, entretiveram-se mutuamente,  
compreenderam-se e elaboraram projetos comuns. 

E Deus disse: É bom que assim seja! 
E foi o primeiro dia duma nova era. R/ 

 

Deus viu que os soldados da paz separaram os exércitos  

das nações ainda em guerra; 
que as divergências se compunham pela sensatez e a negociação,  
e não pelas armas; 
que os dirigentes das Nações se puseram a ouvir a voz dos povos,  
e que todos juntos começaram a preferir o bem de todo o Universo  
e a paz num Mundo unido, aos interesses pessoais. 

E Deus disse: É bom que assim seja! 
E foi o segundo dia do novo planeta. R/ 
 

Deus viu que os seres humanos começaram a amar  

e a proteger a criação em vez de a explorarem: 
o ar e a camada de ozono, a água dos rios e dos oceanos,  
a terra e as suas matérias-primas, 
bem como tudo quanto vive e germina. 
E Deus viu, também, que os seres humanos  
começaram a não se dominarem mais uns aos outros,  
nem a explorar-se mutuamente, 
mas a considerar-se como filhos de um único Pai  
e a tratar-se como iguais. 

E Deus disse: É bom que assim seja! 
E foi o terceiro dia da era do pensamento novo. R/ 
 

Deus viu que os seres humanos de toda a Terra 

começaram a procurar e a eliminar as causas que provocam 
a fome, a doença, a ignorância, o sofrimento e a pobreza humilhante;  
puseram-se a partilhar o que pertence a todos; 
pelo bem comum, e a pensar na vida do Mundo inteiro,  
dedicaram-se a ver os aspetos positivos  
e os pontos de convergência de todas as raças e religiões. 

E Deus disse: É bom que assim seja!  
E foi o quarto dia da nova criação. R/ 
 

Deus viu que os seres humanos começaram a utilizar, 

com grande sentido de responsabilidade e sem ânsia de poder,  
os recursos naturais, que lhes haviam sido confiados, 
particularmente os combustíveis arrancados ao subsolo e a energia atómica;  
que a sua consciência, sempre lúcida, os levava a interrogarem-se 
se todos os novos projetos de investigação estavam de acordo  
com o serviço de Deus e dos homens; 
que trocaram a arrogância pela delicadeza, a cobiça pelo desinteresse,  
o egoísmo individualista e nacionalista pelo espírito de solidariedade. 
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E Deus disse: É bom que assim seja! 
E foi o quinto dia dum mundo mais humano. R/ 

 

Deus viu que os seres humanos de todos os Continentes,  

se puseram a desmantelar e destruir 
as suas rampas de lançamento de mísseis, 
os arsenais de bombas, munições, armas químicas e biológicas,  
bem como os satélites espiões e os sistemas de deteção; 
que suprimiram os seus exércitos e, em consequência, 
cultivaram em todas as escolas e em todos os sistemas de educação  
uma pedagogia da paz tão evidente e tão consequente 
que os conflitos puderam ser resolvidos por meios pacíficos. 

E Deus disse: É bom que assim seja!  
E foi o sexto dia dum novo céu. R/ 
 

Deus viu que os seres humanos começaram novamente  

a reconhecê-Lo, como o Deus amoroso da vida: 
consideraram a luta pela vida, pela dignidade 
e pelo reconhecimento dos direitos de cada ser humano,  
como um culto rendido a Deus; 
cada vez que uma das suas ideologias se desmoronava,  
ao fazerem uma nova Constituição escreviam:  

«Nunca perderás de vista que Deus  
é a origem e o fim dum mundo justo e humano»;  

reconheceram que o ser humano vivo e livre 
é um sinal de Deus na História. 

E Deus disse: Agora tudo está bem.  
Era o sétimo dia da criação do Universo,  
 que daí em diante pertencia totalmente  
 à nova Humanidade e a Deus! R/ 

 
 

5. O NOSSO COMPROMISSO COM A CRIAÇÃO E A VIDA 
 

 

SILÊNCIO para pensar num compromisso pessoal a assumir  
                   em relação com o texto anterior.  
 

PARTILHA da reflexão em ordem a um compromisso pessoal.  
                  Assumir, também, um compromisso comunitário? 

 
6. CONCLUSÃO 

 
CÂNTICO (com recitação do Pai-Nosso): 
 

Todo o Mundo é um hino de glória 
à grandeza de Deus nosso Rei. 
Cada Homem é imagem sagrada 
do amor de Deus nosso Pai. 
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Aleluia, Deus Pai e Senhor, 
Aleluia, pelo teu grande amor. (bis) 

   

PRESIDENTE reza o “Pai-Nosso”, enquanto o povo canta a boca fechada… 
 

 
ORAÇÃO (Presidente): Senhor Deus, nosso Pai,  
purifica o nosso olhar e o nosso coração.  
Concede-nos descobrir o teu alento na Natureza animada e inanimada,  
a tua presença na História,  
a tua imagem em cada Homem e Mulher.  
Ensina-nos a reconhecer-te melhor em tudo e em todos.  
Por Cristo, na unidade do Espírito Santo.   
 

R/ Ámen. 
 

Presidente: O Senhor esteja convosco. 
R/ Ele está no meio de nós. 

 

O Senhor vos abençoe e vos guarde. 
R/ Ámen. 

Vos mostre o seu rosto e tenha misericórdia de vós. 
R/ Ámen. 

Volte para vós o seu olhar e vos conceda a sua paz. 
R/ Ámen. 

 

Abençoe-vos Deus, todo-poderoso, 
Pai, Filho + e Espírito Santo. 

R/ Ámen. 
 

 
 


