
 

A mensagem do Papa Francisco no Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação é um                
evento de abertura do Tempo da Criação, uma celebração ecumênica anual de oração e ação               
pela nossa casa comum. Em 2019, o Papa Francisco lançou sua primeira mensagem papal              
sobre este tempo. 
 
Este ano, Mons. Bruno-Marie Duffé, secretário do Dicastério para o Serviço do            
Desenvolvimento Humano Integral, publicou uma carta convidando toda a comunidade          
católica, em especial os bispos, a fazerem parte deste tempo como parte do Ano Especial de                
Aniversário da Laudato Si’. Dez conferências episcopais, incluindo as da África, Ásia,            
Europa, Irlanda, Itália, e Filipinas, já apoiaram o tempo, e mais declarações estão por vir.  
 
O tema sugerido para a celebração deste ano é “Jubileu pela nossa Terra,” e os cristãos são                 
incentivados a desenvolver maneiras radicalmente novas de viver com a criação. Centenas de             
eventos presenciais ocorrerão durante este tempo, que vai do dia 1 de setembro a 4 de                
outubro, Festa de São Francisco de Assis. Além dos eventos presenciais, eventos online             
ajudarão os católicos a refletirem sobre os temas centrais deste tempo e sobre como se               
relacionam com as crises atuais. Mais informação sobre os eventos online se encontram             
abaixo.  
 
A intenção de oração do Papa Francisco para o mês de setembro e o Tempo da Criação é que                   
“os recursos do planeta não sejam saqueados, mas compartilhados de maneira justa e             
respeitosa.” Está disponível aqui um vídeo para acompanhar este intenção de oração,            
distribuído pela Rede Mundial de Oração do Papa.  
 
Para informações adicionais sobre o Tempo da Criação, favor entrar em contato com Reba              
Elliott em reba@catholicclimatemovement.global 
 
1 de setembro: Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação 
Este momento de oração ecumênico online será guiado por jovens. Com sua posição profética              
por maneiras radicalmente novas de viver, os jovens estão exortando os adultos a agirem              
agora, enquanto ainda temos a opção de agir.  

● 9:00 Quito / 10:00 Nova Iorque / 11:00 São Paulo / 15:00 Reino Unido / 16:00 Roma                 
/ 17:00 Nairobi  

● Inscreva-se aqui para participar em inglês.  
● Assista a transmissão ao vivo aqui em inglês. 

 
2 de setembro: Uma Transição Justa para a Ásia-Pacífico e a Oceania 
Este webinário discutirá como a crise do coronavírus e a crise ambiental estão relacionadas              
na Ásia-Pacífico e na Oceania, e como abordagens regionais para uma transição justa para a               
ecologia integral podem ser desenvolvidas. Os palestrantes são Pe. Joshtrom Isaac           
Kureethadam, Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral do Vaticano,           
Arcebispo Peter Loy Chong, Presidente da Federação de Conferências Episcopais da           

http://seasonofcreation.org/pt
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20190901_messaggio-giornata-cura-creato.html
http://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/news/PT%20-%20Lettera%20Duff%C3%A9%20Season%20of%20Creation.pdf
http://amecea.blogspot.com/2020/08/kenya-season-of-creation-to-kick-off.html
https://drive.google.com/file/d/1jgXKYNky9Vct4CdHTPWZ7qvQXRUMOhI_/view?usp=sharing
https://www.ccee.eu/season-of-creation-2019-the-network-of-life/?lang=en
https://www.catholicbishops.ie/2020/07/15/season-of-creation-2020/
https://lavoro.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/27/2020/06/08/Messaggio-dei-Vescovi.pdf
https://m.facebook.com/gccm.pilipinas/photos/gm.580220282649611/3271117376265062/?type=3&source=48&__tn__=EHH-R
https://seasonofcreation.org/pt/events-pt/
https://thepopevideo.org/
https://gccm.controlshift.app/events/season-of-creation-global-ecumenical-online-prayer-service
https://www.youtube.com/c/GlobalCatholicClimateMovement


 

Oceania e Arcebispo de Suva, Fiji, Bispo Allwyn D'Silva, Bispo Auxiliar da Arquidiocese             
de Bombaim, Índia e membro da Federação de Conferências Episcopais da Ásia, Pe. Edwin              
Gariguez, Ex-Secretário Executivo do Secretariado Nacional de Ação Social / Caritas           
Filipinas e ganhador do Prêmio Ambiental Goldman 2012  

● 9:00 Roma / 12:30 Mumbai / 15:00 Manila / 17:00 Sydney / 19:00 Fiji 
● Inscreva-se aqui para participar em inglês ou com tradução simultânea em espanhol,            

italiano, francês ou polonês.  
● Assista a transmissão ao vivo aqui apenas em inglês. 

 
10 de setembro: Reabastecendo a África através do Investimento Ético 
Com o crescente apetite por investimentos em carvão, petróleo e gás na África, é necessário               
definir o verdadeiro preço dos investimentos em energia e a moralidade de investir na              
indústria de combustíveis fósseis. Este webinário irá explorar caminhos de energia para a             
África, com um foco especial no projeto EACOP 

● 8:00 Quito / 9:00 Nova Iorque / 10:00 São Paulo / 14:00 Reino Unido / 15:00 Roma /                  
16:00 Nairobi  

● Inscreva-se aqui para participar em inglês ou com tradução simultânea em espanhol,            
italiano, português, francês ou polonês.  

● Assista a transmissão ao vivo aqui apenas em inglês. 
 
17 e 18 de setembro: Transição Justa para a América Latina, o Continente da              
Esperança 
Este webinário discutirá como a crise do coronavírus e a crise ambiental estão relacionadas e               
como abordagens regionais para uma transição justa podem ser desenvolvidas.  

● Espanhol 17 de setembro: 9:00 Quito / 10:00 Nova Iorque / 11:00 São Paulo / 15:00                
Reino Unido / 16:00 Roma / 17:00 Nairobi  

● Português 18 de setembro: 10:30 Quito / 11:30 Nova Iorque / 12:30 São Paulo / 17:30                
Reino Unido / 18:30 Roma / 19:30 Nairobi  

● Inscreva-se aqui para participar em espanhol no dia 17 de setembro e em português no               
dia 18 de setembro, com tradução simultânea em ambos dias em espanhol, português,             
inglês, italiano, francês e polonês.  

● Assista a transmissão ao vivo aqui apenas em espanhol. 
 
24 de setembro. Uma Transição Justa: A Responsabilidade das Nações Europeias para            
com seus Povos e o Mundo 
Este webinário vai informar, conectar e mobilizar as pessoas sobre uma transição justa na              
Europa e explorar as responsabilidades da Europa para uma transição justa globalmente. No             
contexto da oração e ação global para o Tempo da Criação, este webinário vai desenvolver               
uma compreensão do envolvimento em assuntos públicos e políticas públicas como uma            
forma de testemunho da nossa fé, enraizada na oração. Os palestrantes são Ir. Alessandra              
Smerilli, economista, coordenadora da força-tarefa econômica da Comissão do Vaticano para           
a COVID-19, integrante do Comitê Científico e organizadora das Semanas Sociais Católicas            

https://gccm.controlshift.app/events/season-of-creation-webinar-a-just-recovery-for-asia-pacific-and-oceania
https://www.youtube.com/c/GlobalCatholicClimateMovement
https://gccm.controlshift.app/events/soc-webinar-refuelling-africa-through-ethical-investment
https://www.youtube.com/c/GlobalCatholicClimateMovement
https://gccm.controlshift.app/events/recuperacion-justa-para-america-latina-el-continente-de-la-esperanza
https://www.youtube.com/c/GlobalCatholicClimateMovement


 

da Itália; Marcin Kędzierski do Jagiellonian Club na Polônia; Lydia Lehlogonolo           
Machaka, Oficial de Justiça Climática e Energia da CIDSE; e Cliona Sharkey, GCCM             
Diretora de Advocacy e Programas Europeus. 

● 8:00 Quito / 9:00 Nova Iorque / 10:00 São Paulo / 14:00 Reino Unido / 15:00 Roma /                  
16:00 Nairobi  

● Inscreva-se aqui para participar em inglês ou com tradução simultânea em espanhol,            
português, italiano, francês ou polonês. 

● Assista a transmissão ao vivo aqui apenas em inglês. 

https://gccm.controlshift.app/events/season-of-creation-webinar-a-just-recovery-for-europe
https://www.youtube.com/c/GlobalCatholicClimateMovement

