


QUERIDA AMAZÔNIA 

40 dias navegando rumo à conversão 
 

DIA 29 - 25 de março (Anunciação do Senhor) 

Maria, então, perguntou ao anjo: “Como acontecerá is-
so, se eu não conheço homem?” O anjo respondeu: “O 
Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te 
cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nas-
cer será chamado santo, Filho de Deus. Também Isabel, 
tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o 
sexto mês daquela que era chamada estéril, pois para 
Deus nada é impossível”.  Maria disse: “Eis aqui a serva 
do Senhor! Faça-se em mim segundo a tua palavra”. E o 
anjo retirou-se de junto dela (Lucas 1,26-38). 

 

REFLEXÃO  NA  PERSPECTIVA  DO  

PROCESSO  SINODAL  AMAZÔNICO 
 

Uma promessa de vida, a partir de alguém que vivia 
na periferia. Um novo projeto que toma forma a partir 
do pequeno. Deus sempre tem seus caminhos de 
tornar realidade sua proposta de renovação para toda 
a humanidade. Maria é o melhor exemplo de que 
aqueles que não contam para a sociedade são os que 
Deus escolhe para continuar avançando. 

O Sínodo para a Amazônia é um exemplo dessa 
renovação que nasce da periferia, a partir de pessoas 
que, quando o anúncio foi feito, não sabiam o porquê. 
Deus surpreendeu alguns povos e uma Igreja que se 
perguntava como isso poderia ser. A resposta de Deus 
é sempre a mesma: confiança e as dificuldades serão 
superadas, confiança e meu plano se realizará, 
confiança e a vida nova se tornará realidade. 
Assumamos que somos servos e estamos a serviço de 
um Deus que conta conosco. A partir da fé, não 
hesitemos em afirmar e assumir que o que o Senhor 
nos anunciou se cumprirá. 

 

CONTEMPLAÇÃO 
 

Vamos contemplar a imagem deste dia e dedicar um mo-

mento para reconhecer nossa própria vida e experiência na 

Igreja e no serviço à Amazônia para pedir luz nesta Palavra 

de Deus e, assim, trazer de volta tudo o que vivemos. Escre-

va seus pedidos particulares e permaneça neles durante 

esse dia. Convidamos você a manter um registro de tudo o 

que o Espírito lhe provoca como uma preparação interna 

para assimilar melhor o processo sinodal. 

MEDITAÇÃO FINAL (Querida Amazônia, 111) 
 

Mãe da vida, no vosso seio materno formou-Se Jesus, que é o Senhor de tudo o que existe. Ressuscitado, Ele 
transformou-Vos com a sua luz e fez-Vos Rainha de toda a criação. Por isso Vos pedimos que reineis, Maria, 
no coração palpitante da Amazônia. Mostrai-Vos como mãe de todas as criaturas, na beleza das flores, dos 
rios, do grande rio que a atravessa e de tudo o que vibra nas suas florestas. Protegei, com o vosso carinho, 

aquela explosão de beleza. Pedi a Jesus que derrame todo o seu amor nos homens e mulheres que moram lá, 
para que saibam admirá-la e cuidar dela. Fazei nascer vosso Filho nos seus corações para que Ele brilhe na 

Amazônia, nos seus povos e nas suas culturas, com a luz da sua Palavra, com o conforto do seu amor, com a 
sua mensagem de fraternidade e justiça. 

Maria: aqueles que não contam são escolhidos por Deus para continuar avançando 

PETIÇÃO PERMANENTE PARA A CONVER-

SÃO SINODAL NO INICIO DE CADA DIA 
 

Que o Deus Trino, exemplo de vida em comunhão, 

nos ajude a sonhar com uma Igreja sinodal, onde 

saibamos descobrir os sinais dos tempos e a pre-

sença de um Deus encarnado de diferentes manei-

ras e em diferentes lugares. Um Deus que nos ajude 

a discernir sua presença e a anunciá-lo em todos os 

cantos, também entre os que se encontram mais 

distantes; a ser uma Igreja em saída, que vai ao en-

contro, escuta e dialoga com todos. Que busquemos 

o bem para todos aqueles com quem nos encontra-

mos todos os dias e que saibamos trazer de volta, 

para a Amazônia e para todos os lugares onde esta-

mos, tudo o que vivemos no processo sinodal e, as-

sim, tornar realidade o que Deus espera de nós.  
 

Medite por alguns instantes esta petição inicial, buscar 

a calma interior para entrar neste momento de conversão 

da Amazônia pelas águas da sinodalidade, a serviço do 

Povo de Deus e seus povos e comunidades, e escutar o 

chamado de Deus através da sua Palavra Viva. 

 

FRAGMENTO DE UMA LEITURA DO DIA 
(cada um é convidado a aprofundar as leituras completas 

de acordo com sua própria necessidade e critérios) 
 

Quando Isabel estava no sexto mês, o anjo Gabriel foi 
enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Na-
zaré, a uma virgem prometida em casamento a um ho-
mem de nome José, da casa de Davi. A virgem se cha-
mava Maria.  

O anjo entrou onde ela estava e disse: “Alegrate, cheia de 
graça! O Senhor está contigo”. Ela perturbou-se com estas 
palavras e começou a pensar qual seria o significado da sau-
dação. O anjo, então, disse: “Não tenhas medo, Maria! En-
contraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um 
filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande; será 
chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o 
trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a des-
cendência de Jacó, e o seu reino não terá fim”.  


