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A interdependência entre todos os seres vivos requer que tenhamos um senso com-
partilhado de responsabilidade pela sobrevivência e pelo bem estar dos membros desse 
planeta. Para conseguirmos isso, é necessária uma aspiração compassiva, que pode ser 
compartilhada entre todos os que valorizam a alegria e a diversidade da vida:

Que possamos reconhecer o valor de todas as formas de vida, afirmando a dignidade 
e a interdependência inerente a todos os seres vivos, assim como o potencial inte-
lectual, artístico, ético e espiritual da humanidade.

Que possamos cuidar dessa comunidade de vidas com amor e compaixão, compre-
endendo a responsabilidade universal de prevenir danos ao meio ambiente, prote-
ger os direitos de todos os seres, e promover o bem comum.

Que possamos assegurar que os direitos humanos, a liberdade fundamental e a jus-
tiça social e econômica sejam supridas a toda a comunidade da humanidade.

Que possamos considerar cuidadosamente as conseqüências de nossas ações, com-
preendendo o profundo efeito que terão em gerações futuras, e nos esforçar para 
deixar um legado de generosidade e abundância, para apoiar o florescimento a lon-
go prazo dos recursos naturais da Terra e das comunidades humanas e ecológicas.

Que possamos manifestar nossa crença no valor de todas as vidas ao assumir nossa 
responsabilidade como cidadãos do mundo.

Que possamos proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da Terra.

Que possamos evitar danos ao meio ambiente dando apoio a ecossistemas sustentá-
veis e à diversidade biológica, adotando métodos de produção e consumo que mini-
mizem a degradação ambiental.

Que possamos encorajar a aplicação tanto do conhecimento científico atual como 
da sabedoria antiga em favor da sustentabilidade ecológica.

Que possamos capacitar e apoiar os menos privilegiados, assegurando-lhes equani-
midade econômica e social, eliminando qualquer forma de discriminação.

Que possamos eliminar a corrupção e encorajar as instituições a serem ambiental-
mente responsáveis.

Que possamos tratar todos os seres vivos com respeito e consideração, promovendo 
a cultura de tolerância, não-violência, paz e compreensão.

Prece de aspiração para todos os seres vivos


