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1) Deus de amor e de ternura, contemplamos
este mundo tão bonito que nos deste. (Cf. Gn 1,2-15; 2,125)
Desse Dom, fonte da vida, recordamos: (Cf. SI 36,10)
Cuidadores, guardiões tu nos fizeste. (Cf. Gn 2,15)
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Peregrinos, aprendemos nesta estrada
o que o “bom samaritano” ensinou:
Ao passar por uma vida ameaçada,
Ele a viu, compadeceu e cuidou. (Cf. Lc 10,33-34)
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2) Toda vida é um presente e é sagrada,
seja humana, vegetal ou animal. (Cf. LS, esp. Cap. IV)
É pra sempre ser cuidada e respeitada,
desde o início até seu termo natural.
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3) Tua glória é o homem vivo, Deus da Vida; (Cf. Santo
Irineu)
ver felizes os teus filhos, tuas filhas;
é a justiça para todos, sem medida; (Cf. Am 5,24)
É formarmos, no amor, bela Família.
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4) Mata a vida o vírus torpe da ganância,
da violência, da mentira e da ambição.
Mas também o preconceito, a intolerância.
O caminho é a justiça e conversão. (Cf. 2Tm 2,22-26)
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Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem
viver, criastes o ser humano e lhe confiastes o mundo
como um jardim a ser cultivado com amor.
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Dai-nos um coração acolhedor para assumir
a vida como dom e compromisso.

Dai-nos um coração acolhedor para assumir
a vida como dom e compromisso.

Abri nossos olhos para ver as necessidades dos nossos
irmãos e irmãs,
sobretudo dos mais pobres e marginalizados.
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Ensinai-nos a sentir verdadeira compaixão
expressa no cuidado fraterno, próprio de quem
reconhece no próximo o rosto do vosso Filho.
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Inspirai-nos palavras e ações para sermos
construtores de uma nova sociedade,
reconciliada no amor.
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Dai-nos a graça de vivermos em comunidades
eclesiais missionárias, que, compadecidas,
vejam, se aproximem e cuidem daqueles que sofrem,
a exemplo de Maria, a Senhora da Conceição
Aparecida, e de Santa Dulce dos Pobres, Anjo Bom do
Brasil.
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Por Jesus, o Filho amado, no Espírito, Senhor que dá a
vida. Amém!
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