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     Projeto Transformação Moral 

 

SEMANA DEDICADA AOS ANIMAIS 

 

 

“Recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais [...]” 
 

                                                                                                     Emmanuel  
 

AMIGOS 

      

Os animais estão caminhando na sua trajetória evolutiva assim como todos 
nós seres humanos, afinal somos todos criaturas de Deus. 
 

“O amor aos animais demonstra uma grande conquista pela sociedade, em 
razão do respeito à vida em todas as suas expressões. 
 

Quando domesticados, tornam-se excelentes companheiros de pessoas 
enfermas, solitárias, portadoras de conflitos, inclusive depressão, autismo, 
síndrome de Down e outros problemas.  
 

A solidão também requer muito o amor dos animais, tornando-os verdadeiros 
amigos e companheiros. 
 

É compreensível que, através do amor, que deve viger entre as criaturas, 
este se expanda aos animais, aos vegetais, à natureza que nos mantém 
vivos...”  
 

(Texto Amor aos Animais de Divaldo Franco, extraído do artigo publicado no jornal A Tarde, coluna 
Opinião, de 29 de novembro de 2018). 
 
Roguemos ao nosso Mestre Jesus, que dilatada a nossa percepção, 
enxerguemos os animais também como nossos irmãos. 
  
      
 

Texto do Evangelho para a semana: cap. XVII – item 7 – O dever 

 



OS ANIMAIS  
 
Casimiro Cunha 

Na casa da natureza,  
O Pai espalhou com arte 
As bênçãos de luz da vida 
Que brilham em toda parte. 
 

Essas bênçãos generosas,  
Tão ricas, tão naturais,  
São notas de amor divino 
Na esfera dos animais. 
 

Não te esqueças: no caminho,  
Praticando o bem que adores, 
Busca ver em todos eles 
Os nossos irmãos menores. 
 

A Providência dos céus 
Jamais esquece a ninguém; 
Deus que é Pai dos homens sábios,  
É Pai do animal também. 
 

A única diferença, 
Em nossa situação, 
É que o animal não chegou  
Às vitórias da Razão. 
 

Entretanto, observamos 
Em toda a sua existência  
Os princípios sacrossantos 
De amor e de inteligência. 
 

Vejamos a abelha amiga 
No grande armazém do mel, 
A galinha afetuosa, 
O esforço do cão fiel. 
 

O boi tão útil a todos,  
É bondade e temperança; 
O muar de força hercúlea 
Obedece a uma criança. 
 

Ampara-os, sempre que possas,  
Nas horas de tua lida. 
O animal de tua casa 
Tem laços com tua vida. 
 

A lei é conjunto eterno 
De deveres fraternais: 
Os anjos cuidam dos homens, 
Os homens, dos animais. 


