
 

Guião - Campanha Quaresma 2022 
«Água, um presente de Deus» - Missão familiar de 

Conversão Ecológica 
 
A presente proposta de vivência dos tempos litúrgicos da 
Quaresma e Páscoa tem como referência a Carta Encíclica 
Laudato Si’ Sobre o Cuidado da Casa Comum, do Papa 
Francisco, publicada em 2015. Nela, o Santo Padre alerta-
nos para o que está a acontecer à terra, nossa casa comum, 
na sequência de uma utilização abusiva por parte do ser 
humano e convida todas as pessoas a fazerem um caminho 
de conversão e correção de comportamentos e opções que 
conduzam a um equilibrado uso dos recursos naturais, de 
modo a que todos os seres vivos deles possam usufruir.  
A nossa proposta vai ao encontro deste convite, ajudando-
nos a caminhar juntos rumo à comprometida e responsável 
conversão ecológica dos nossos comportamentos no que 
respeita à água. Destina-se a todas as famílias da nossa 
comunidade. 
 
Objetivos: 
1. Responder ao clamor da Terra, assumindo 
comportamentos de poupança de água, na própria família; 
2. Reconhecer a água como dom de Deus para todos; 
3. Dar graças pelo dom da água. 
 
Para concretização destes objetivos é solicitado às famílias 
que: 
 
1. Realizar uma oração diária às refeições: 
 
Oração no início da refeição 
Leitor 1: Louvado sejas, Senhor, pela bondade da tua 
criação, pelo sol que nos aquece e pela terra que produz as 
plantas, pela água que nos dá vida e pelo vento, sinal do 
teu Espírito. 
Todos: Louvado sejas, Senhor. 
Leitor 2: Louvado sejas, Senhor, pelo trabalho dos homens 
e mulheres que cuidam da criação. Louvado sejas pelos 
alimentos que nos dás e por quem os preparou para que 
chegassem à nossa mesa. 
Todos: Louvado sejas, Senhor. 

 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo,  
como era no princípio, agora e sempre. Ámen. 
 

Oração no final da refeição 
Senhor, Deus da doçura e da mansidão, 
obrigado pelo pão que restaura as nossas forças, 
e pela água que refresca e mata a nossa sede, 
abençoa a nossa refeição, para que,  
fortalecidos por este alimento, 
reconheçamos a força do teu amor que nos salva 
da nova criação, inaugurada da Páscoa de Jesus 
e do Espírito que nos anima a salvar o planeta. 
 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, 
como era no princípio, agora e sempre. Ámen. 
 
2. Missão familiar de conversão ecológica 
 
A missão familiar de conversão ecológica tem como 
objetivo reduzir o consumo de água, pela alteração de 
comportamentos diários no uso de água por parte dos 
membros da família. 
Como fazer?  
➢ Rodar a roleta para identificar um aspeto a melhorar 

no uso da água. 
➢ Decidir qual(quais) o(s) comportamento(s) a tomar 

em família. 
➢ Realizar o(s) comportamento(s), tornando-o(s) um 

hábito. 
➢ Iniciar os comportamentos ao Domingo e fazer o 

registo dos mesmos no Sábado seguinte (colocando 
um X na coluna correspondente). 

➢ Consoante o número de dias em que foram realizados 
os comportamentos escolhidos, deverão depositar o 
número de tampas de plástico correspondente (ver 
ponto 6) no ponto de recolha de tampas, que se 
encontra no interior da nossa Igreja, até ao dia 24 de 
abril de 2022. 

 

3. Roleta dos aspetos a melhorar no uso da água 
A roleta, com os aspetos a melhorar, está disponível no 
seguinte link: 
 

https://wordwall.net/resource/27927500. 

 
4. Comportamentos a adotar (escolher consoante o 
aspeto a melhorar) 
 
A. Não contaminar a água que utilizamos 

➢ A.1 - Não deitar lixo para o chão, irá chegar aos rios 
e aos mares e contaminá-los - o plástico leva até 600 
anos a degradar-se. 

➢ A.2 - Não deitar óleo no esgoto, depositá-lo sempre 
num contentor próprio - 1L de óleo contamina até 25 
mil L de água. 

➢ A.3 - Não deitar restos de medicamentos no esgoto, 
entregá-los na farmácia para serem reciclados -100g 
de medicamentos contamina até 45 mil L de água. 

➢ A.4 - Optar por produtos de limpeza biodegradáveis 
e não utilizar detergentes em pastilhas com 
cobertura em plástico pois este vai parar aos cursos 
de água - os microplásticos levam mais de 100 anos 
a degradar-se e poluem todos os rios e oceanos. 

 

B. Reutilizar e reciclar a água 

➢ B.1 - Recolher a água fria do início do banho e utilizá-
la por ex. para descargas da sanita - poupa 15L de 
água. 

➢ B.2 - Lavar frutas e legumes num recipiente e usar a 
água para regar as plantas ou lavar o chão - poupa 
mais de 10L de água. 

➢ B.3 - Reaproveitar a água de cozer alimentos para 
sopas ou regas - poupa até 4/5L de água.  

➢ B.4 - Se conseguir, captar água da chuva e utilizá-la 
para a rega de plantas. 

 

https://wordwall.net/resource/27927500


C. Reduzir a água nas lavagens 

➢ C.1 - Tomar banho de chuveiro em 5 min. e fechar a 
torneira ao usar sabão e/ou champô - poupa 40L de 
água a cada 2mim a menos no chuveiro. 

➢ C.2 - Lavar a roupa ou loiça na máquina só quando esta 
estiver cheia - cerca 150L ou 60L/ciclo, respetivamente. 

➢ C.3 - Lavar a loiça à mão, em alguidares e não manter a 
torneira aberta - poupa até 97L/lavagem. 

➢ C.4 - Lavar o carro com recurso a um balde e não com 
mangueira - poupa até 400L/lavagem. 

D. Evitar o desperdício de água 

➢ D.1 - Utilizar um copo quando se lava os dentes - poupa 
12L/vez.  

➢ D.2 - Não deixe as torneiras a pingar - gasto até 30L/dia. 
➢ D.3 - Encher o lavatório para fazer a barba - poupa até 

40L/vez. 
E. Racionalização do consumo da água 

➢ E.1 - Abrir a torneira apenas quando necessita de água 
- gasto até 15L/min. 

➢ E.2 - Reduzir o consumo de água no autoclismo, 
colocando uma garrafa de terra/areia no seu interior ou 
usar a descarga menor - poupa 1,5L a 7L /descarga. 

➢ E.3 - Usar apenas a água necessária para cozinhar. 
F. Não deitar comida fora 

Para a produção de alimentos é necessário gastar água. 

➢ F.1 - Planear as refeições de acordo com as nossas 
necessidades; ex.: 1Kg de carne de vaca representa 
gasto de 16 mil L de água. 

➢ F.2 - Comprar apenas os produtos frescos necessários 
para que não se estraguem antes de os consumirmos; 
ex.: 1 alface gasta 240L água. 

➢ F.3 - Aproveitar as sobras de comida para fazer novos 
pratos; ex.: produzir 1Kg de arroz gasta 2500L água. 

5. Tabela de registos dos comportamentos escolhidos 

6. Tabela de Nº de Dias VS Nº de Tampas a depositar 

 

7. Oração para pedir a chuva 

Deus, nosso Pai, Senhor do Céu e da terra 
Tu és para nós existência, energia e vida 
criaste o homem à Tua imagem 
a fim de que com o seu trabalho ele faça frutificar  
as riquezas da terra 
colaborando assim na Tua criação. 
Temos consciência da nossa miséria e fraqueza: 
nada podemos fazer sem Ti. 
Tu, Pai bondoso, que sobre todos fazes brilhar o sol 
e fazes cair a chuva, 
tem compaixão de todos os que sofrem duramente 
pela seca que nos ameaça nestes dias. 
Escuta com bondade as orações que Te são dirigidas 
com confiança pela Tua Igreja, 
como satisfizeste súplicas do profeta Elias 
que intercedia em favor do Teu povo. 
Faz cair do céu sobre a terra árida 
a chuva desejada 
a fim de que renasçam os frutos 
e sejam salvos homens e animais. 
Que a chuva seja para nós o sinal 
da Tua graça e da Tua bênção: 
assim, reconfortados pela Tua misericórdia, 
dar-te-emos graças por todos os dons da terra e do céu, 
com os quais o Teu Espírito satisfaz a nossa sede. 
Por Jesus Cristo Teu Filho, 
que nos revelou o Teu amor, 
 fonte de água viva, que brota para a vida eterna. 
Ámen. 
Papa Paulo VI (Angelus de 04/07/l976, in: L´Osservatore Romano, 11/07/1976) 
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Paróquia de Nª. Sª. da Conceição  
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Nº de Dias vs Nº de Tampas a depositar 

 1 a 2 dias 3 a 4 dias 5 a 7 dias 

Nº Tampas  1 2 3 
NOTA: Estes valores correspondem a APENAS um 
comportamento registado.  Caso tenham realizado mais do 
que um comportamento, devem multiplicar o nº de tampas 
pelo nº de comportamentos realizados. 
Ex.: Foram realizados os comportamentos A.1 e A.3 durante 3 dias, 
logo devem ser depositadas 4 tampas. 


