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✠ BARTOLOMEU 
PELA MISERICÓRDIA DE DEUS 

ARCEBISPO DE CONSTANTINOPLA-NOVA ROMA 
E PATRIARCA ECUMÊNICO 

A TODO A PLENITUDE DA IGREJA  
GRAÇA E PAZ DO CRIADOR 

E SUSTENTADOR DE TODA A CRIAÇÃO,  
NOSSO SENHOR, DEUS E SALVADOR JESUS CRISTO. 

 

Amados irmãos e filhos no Senhor,  

osso Deus, que criou o universo e formou a terra como a morada 
perfeita para o homem, nos concedeu o mandamento e a 
possibilidade de aumentar, multiplicar e cultivar a criação, com 
domínio sobre todos os animais e plantas.  

Assim, o mundo que nos rodeia nos foi confiado como dom do nosso 
Criador, como campo de atividade social, mas também de santificação 
espiritual, para herdarmos a criação a ser renovada no tempo futuro. Essa 
sempre foi a posição teológica da Santa Grande Igreja de Cristo, razão pela 
qual fomos pioneiros em um esforço ecológico em nome do santo Trono 
Ecumênico para a proteção de nosso planeta, que há muito sofre os efeitos 
de nossas ações, consciente e inconscientemente.  

É claro que a biodiversidade é obra da sabedoria divina e não foi 
concedida ao homem para seu controle desregrado. Da mesma forma, o 
domínio sobre a terra e seu entorno implica o seu uso racional e o 
desfrute de seus benefícios, e não a aquisição destrutiva de seus recursos 
por um sentimento de ganância. No entanto, especialmente em nossos 
tempos, observamos um abuso excessivo dos recursos naturais, 
resultando na destruição do equilíbrio ambiental dos ecossistemas do 
planeta e, em geral, das condições ecológicas, de modo que o 
ordenamento divino para a existência humana na terra é cada vez mais 

N 



transgredido. Por exemplo, todos nós – cientistas, bem como líderes 
religiosos e políticos, na verdade, todas as pessoas – estamos 
testemunhando um aumento na temperatura da atmosfera, condições 
climáticas extremas, poluição dos ecossistemas terrestres e marítimos e 
uma perturbação geral – às vezes até a destruição total – do potencial de 
vida em algumas regiões do mundo.  

Na medida em que a Mãe Igreja percebe e avalia os perigos 
decorrentes de tais condições ecológicas para a humanidade, já desde o 
tempo de nosso abençoado predecessor, o Patriarca Ecumênico 
Dimitrios, estabeleceu o dia 1º de setembro de cada ano como um Dia de 
Oração pelo Ambiente Natural. No entanto, somos obrigados a admitir que 
as causas das mudanças ecológicas acima mencionadas não são 
inspiradas por Deus, mas por iniciativas dos homens. Assim, a invocação 
e súplica da Igreja e de todos nós a Deus como o Senhor dos senhores e 
Governante de todos para a restauração da criação são essencialmente 
uma petição de arrependimento por nossa pecaminosidade em destruir 
o mundo em vez de trabalhar para preservar e sustentar sua integridade 
através do uso equilibrado dos seus recursos, de forma razoável e 
cuidadosa.  

Quando oramos suplicando a Deus pela preservação do meio 
ambiente natural, estamos, em última análise, implorando a Deus para 
que transforme a mentalidade dos poderosos do mundo, iluminando-os 
para não destruir o ecossistema do planeta por motivos de lucro 
financeiro e interesses efêmeros. Isso, por sua vez, porém, também diz 
respeito a cada um de nós, na medida em que todos geramos pequenos 
danos ecológicos em nossa competência individual e ignorância. 
Portanto, ao orar pelo ambiente natural, estamos orando por 
arrependimento pessoal porque contribuímos  

– em menor ou maior medida– para a desfiguração e destruição da 
criação, cujos efeitos experimentamos coletiva e regionalmente e, 
ocasionalmente, através de terríveis fenômenos de nosso tempo.  

Ao dirigir este apelo - pedido e exortação -, deste sagrado Centro 
da Ortodoxia a todas as pessoas em todo o mundo, oramos para que nosso 
bondoso Senhor, que concedeu este paraíso terrestre a todas as pessoas 
que habitam em nosso planeta, fale aos corações de todos para que 
respeitemos o equilíbrio ecológico que Ele ofereceu em Sua sabedoria e 
bondade, para que nós e as gerações futuras desfrutemos de Suas dádivas 
com ações de graças e glorificação.  



Que esta divina sabedoria, paz e poder, que criou, sustenta e guia 
toda a criação em sua esperança de salvação no Reino, mantenha sempre 
a beleza do mundo e o bem-estar da humanidade, levando todas as 
pessoas de boa vontade a produzir bons frutos para este propósito. E 
invocamos Sua graça e misericórdia sobre todos vós, particularmente 
sobre aqueles que respeitam e protegem a criação. Amém.  

 

1º de setembro de 2012. 

✠ Bartolomeu de Constantinopla 
Vosso fervoroso intercessor diante de Deus 
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