
DIA MUNDIAL DA ÁGUA  

22 DE MARÇO 

 

INTRODUÇÃO E MOTIVAÇÃO 

 O Dia Mundial da Água foi instituído pela Organização das Nações 

Unidas, determinando que o dia 22 de março seja a data oficial para comemorar e 

realizar atividades de reflexão sobre o significado da água para a vida na Terra. O 

objetivo é alertar a população internacional sobre a importância da preservação da água 

para a sobrevivência de todos os ecossistemas do planeta.  

Para essa data é escolhido cada ano um tema específico para ressaltar a extrema 

e absoluta importância da água para a existência da vida. A ONU em parceria com 

vários organismos propõe o objetivo de que todas as pessoas tenham acesso à água 

limpa e segura até 2030, sem danificar o ambiente. A água limpa e potável é um direito 

humano garantido pela própria ONU, a qual lançou também os Direitos da Água:    

• A água faz parte do patrimônio do planeta e é sua seiva; 

• Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, 

frágeis e muito limitados; 

• O equilíbrio e o futuro de nosso planeta dependem da preservação da água e de 

seus ciclos; 

• A água não deve ser desperdiçada nem poluída, nem envenenada; 

• O planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o 

consenso em razão de sua distribuição desigual sobre a Terra. 
 

Também o Papa Francisco relata a importância da preservação deste bem precioso para 

toda a humanidade “Na realidade, o acesso à água potável e segura é um direito 

essencial, fundamental e universal, porque determina a sobrevivência das pessoas e, 

portanto, é condição para o exercício dos outros direitos humanos” (Laudato Si’, n. 29). 

 

Atitudes diante da ÁGUA: 

A água é vida, geradora de vida e um dos símbolos mais poderosos da natureza. Sem a 

água não viveríamos. Francisco de Assis, como ninguém, contemplou e captou o 

mistério mais profundo presente na água. Ele entendeu que todas as criaturas de Deus 

têm uma origem em comum conosco. Nós e todas as criaturas somos irmãos e irmãs. 

Em tudo podemos ver traços e sinais de Deus. Não podem ser possuídos. Criaturas 

podem atender a necessidade de todos os seres humanos e pelos humanos devem ser 

cuidados e servidos. Segundo S. Francisco de Assis, a água é “irmã água, útil e humilde 

e preciosa e casta.” (Cântico das Criaturas) 

 

A Palavra de Deus nos lembra: “No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava 

deserta e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as 

águas.” (Gn 1, 1) Em cada criatura habita esse Espírito vivificante. 

 

O dia mundial da água pode reforçar em nós a consciência e, ao mesmo tempo, a 

criatividade em realizarmos atividades em prol do cuidado e da preservação da água, 

envolvendo nossas fraternidades, entidades, obras sociais e comunidades paroquiais. 

 

 



MOMENTO DE PRECES 

Prece 1: Louvado sejas, meu Senhor, pelo Irmão vento, pelo ar, ou 

nublado ou sereno, e todo o tempo, pelo qual às tuas criaturas dás sustento. 

Louvado sejas, meu Senhor, pela Irmã Água, que é mui útil e humilde e 

preciosa e casta. Que diante destas palavras de São Francisco possamos ser 

instrumentos do cuidado de toda a criação. Rezemos ao Senhor: 

Todos: Senhor, escutai a nossa prece! 

Prece 2: Senhor Deus Pai e Mãe criador de tudo o que existe, 

especialmente da Irmã Água, que é “útil, humilde, preciosa e casta”, enviai 

vosso Santo Espírito para que nós sejamos exemplos de cuidado e respeito 

pela Irmã Água e toda a Casa Comum. Rezemos ao Senhor: 

Todos: Senhor, escutai a nossa prece! 

Prece 3: Senhor Deus Pai e Mãe criador de tudo o que existe, 

especialmente da Irmã Água, fazei que cada um de nós enquanto pessoa 

humana, enquanto cristão e cristã, em nossa vida cotidiana, em nossas 

comunidades e nossos serviços, inspirados pelo Dia Mundial da Água, sejamos 

cuidadores/as e promotores/as da defesa deste elemento da natureza de vital 

importância para a vida na nossa Casa Comum. Rezemos ao Senhor. 

Todos: Senhor, escutai a nossa prece! 

Prece 4: Senhor Deus Pai e Mãe criador de tudo o que existe, que 

possamos com os jovens e as novas gerações, buscar um engajamento para 

sermos guardiões e responsáveis no cuidado de toda casa comum, 

especialmente da irmã água. Rezemos ao Senhor. 

Todos: Senhor, escutai a nossa prece! 

OUTRAS SUGESTÕES: 

Se houver oportunidade e possibilidade de ampliar a oração e/ou reflexão sobre esse 

tema na comunidade ou com grupos de pessoas, podem ser utilizadas orações do 

Cântico das Criaturas, do Papa no final dos documentos “Laudato Sì” e “Querida 

Amazônia”. Para reflexão vem bem os números 27 a 31 da LS.  


