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"Louvado sejas, Senhor,
por nossa Irma e Mae Terra,
que nos sustenta e governa
e produz jrutos diversos
e coloridas flares e ervas."
Louvado sejas pelo sol,
que nos aquece e ilumina,
pelo verde dos campos
que ele sustenta e fecunda.
Louvado sejas pelas plantas e animais,
por Teus recursos e dlidivas,
que esperam por nossa ciencia
e confiaste a nossas miios.
Louvado sejas
por Teus cantores - os passarinhos,
que nos despertam cantando
e dizem que 0 mundo e belo,
que a vida e boa
e que a existencia e amor.

Louvado sejas pela Lua,
que ilumina
os nossos sonhos romanticos
neste chao de espinhos,
e pelos outros astros e estrelas,
que bordam _
o infinito azul .
do Teu jardim suspenso,
sobre as nossas cabe~as,
liberto da dor.

Louvado sejas
pelas maos calosas
.
dos humildes trabalhadores
que dilaceram a terra
para nutrir as cidades,
ate que lhes chegue
a nos sa tecnologi a . . .
ate que a nossa ciencia
e as mciquinas
seguindo a Tua Ciencia
libertem o homem,
substituindo musculos humanos
por musculos de ferro e de a~o,
multipli cadores e distribuidores
de flores e de frutos! .. .

Louvado sejas
por estas paredes
e tetos e bancos
e livros e instrumentos
e campos ·e caminhos
dos fraternais encontros
e empreendimentos
de que ressoam li~oes
e mensagens de esperan~a.

Louvado sejas por este Dia
em que daqui partimos
para a Tua messe,
enquanto doira o Sol
as nossas mentes e bra~os,
e o Sonho estremece
e a Vida encarna a Tua harmonia!

Louvado sejas, Senhor,
pelo pao da Sabedoria
que nos deste,
por Teus mestres e guias,
por nossos Pais, Irmaos e Amigos,
por nossos amores, esperan~as e alegrias! . ..

