
RED ECLESIAL  PANAMAZÓNICA

fuente de vida en el corazón de la Iglesia 

 40 dias Navegando com a 
LAUDATO SI' 

na Querida Amazônia 

A conversão leva ao cuidado da criação 



A criação é, na tradição bíblica, algo tão importante, que ao concluí-la Deus quis santificar e abençoar um dia da 
semana para indicar com quanto amor e perfeição tudo o que existe foi feito por Ele. Neste tempo quaresmal, 
Laudato Si’ nos ajuda a reconhecer os pecados contra a criação, contra os quais devemos lutar: “Quando os 
seres humanos destroem a biodiversidade na criação de Deus; quando os seres humanos comprometem a 
integridade da terra e contribuem para a mudança climática, desnudando a terra das suas florestas naturais ou 
destruindo as suas zonas úmidas; quando os seres humanos contaminam as águas, o solo, o ar... tudo isso é 
pecado” (LS 8).

Necessitamos todos e todas de “uma conversão pessoal e comunitária que nos compromete a relacionar-se 
harmoniosamente com a obra criativa de Deus, que é a ‘casa comum’; uma conversão que promove a criação 
de estruturas em harmonia com o cuidado da criação” (DF, 18). 

À luz do texto bíblico e das palavras do Papa Francisco, busco aprofundar minha experiência de encontro com 
o Senhor, trazendo para a minha oração a realidade concreta na qual estou envolvido, a situação pela qual 
passa o mundo, a região pan-amazônica, a minha cidade ou comunidade, a Igreja etc.
Procuro perceber os apelos de mudança que Deus me faz e peço forças para concretizá-los, a fim de que o meu 
louvor a Ele se manifeste em obras concretas de compromisso pela vida, na defesa da nossa Querida 
Amazônia, dos seus povos e dos pobres da Terra.

A sabedoria dos povos nativos da Amazônia inspira o cuidado e o respeito pela criação. 
(Querida Amazônia, 42) 

Frase para me ajudar a continuar meditando neste dia

No início de cada dia, busco entrar em clima de oração e 
rezo:

Senhor, neste  tempo favorável a voltarmos o nosso 
coração para os teus sonhos para a humanidade e para 
toda as tuas criaturas, te pedimos luz para refletirmos 
sobre como estamos vivendo as nossas relações contigo, 
com as pessoas, com o mundo que é a nossa casa comum 
e conosco mesmo. Ajuda-nos a reencontrar o sentido da 
vida no louvor e na contemplação agradecida da Criação, 
na saída de nós mesmos em direção aos que mais sofrem 
e se sentem sós, especialmente nestes tempos de 
pandemia, e na construção do teu reino de justiça e paz, 
tecendo redes de solidariedade e fraternidade entre todos 
os povos e culturas desta imensa região pan-amazônica e 
pelo mundo inteiro.
Em especial hoje te peço ... (apresente o seu pedido 
particular). Amém.

Lembra-te de santificar o dia de sábado. 
Trabalharás durante seis dias 
e farás todos os teus trabalhos, 
mas o sétimo dia é sábado 
dedicado ao Senhor teu Deus. 
Não farás trabalho algum, 
nem tu, nem teu filho, nem tua filha, 
nem teu escravo, nem tua escrava, 
nem teu gado, 
nem o estrangeiro que vive 
em tuas cidades. 
Porque o Senhor fez 
em seis dias o céu e a terra, 
o mar e tudo o que eles contêm; 
mas no sétimo dia descansou. 
Por isso o Senhor abençoou 
o dia do sábado e o santificou. 
(Ex 20, 8-11) 

Concluo com um Pai-Nosso e uma Ave-Maria

Após um momento de silêncio....

07 de março:  3º Domingo da Quaresma 
A conversão leva ao cuidado da criação 


