
RED ECLESIAL  PANAMAZÓNICA

fuente de vida en el corazón de la Iglesia 

 40 dias Navegando com a 
LAUDATO SI' 

na Querida Amazônia 

Buscando uma vida 
em harmonia com a criação 



Falando do santo que sempre o inspirou e do qual tomou o mesmo nome, o Papa Francisco recorda que 
Francisco de Assis “manifestou uma atenção particular pela criação de Deus e pelos mais pobres e 
abandonados. Amava e era amado pela sua alegria, a sua dedicação generosa, o seu coração universal. Era 
um místico e um peregrino que vivia com simplicidade e numa maravilhosa harmonia com Deus, com os outros, 
com a natureza e consigo mesmo” (LS 10).  

A Quaresma é um tempo propício para que, também nós, nos perguntemos como vai a nossa relação com 
Deus, com os outros, com a natureza e conosco mesmo. Que o exemplo do “pobre irmão de Assis” também nos 
contagie a buscar viver em harmonia com toda a criação. 

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.

�Queremos abraçar uma espiritualidade de ecologia integral, a �m de 
promover o cuidado da criação�. 

(Documento Final do Sínodo para a Amazônia, 81) 

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.

Senhor, estamos hoje  reduzidos ao menor de todos os 
povos,  somos hoje o mais humilde em toda a terra, por 
causa de nossos pecados; 
neste tempo estamos  sem chefes, sem profetas, sem 
guia,  não há holocausto nem sacrifício, 
não há oblação nem incenso,  não há um lugar para 
oferecermos em tua presença as primícias, 
e encontrarmos benevolência;  mas, de alma contrita e 
em espírito de humildade, ejamos acolhidos,  e como nos 
holocaustos de carneiros e touros  e como nos sacrifícios 
de milhares de cordeiros gordos, assim se efetue hoje  
nosso sacrifício em tua presença, e tu faças que nós te 
sigamos até ao fim; não se sentirá frustrado 
quem põe em ti sua confiança. 

De agora em diante, queremos, de todo o coração, 
seguir-te, temer-te, buscar tua face;  não nos deixes 
confundidos, mas trata-nos segundo a tua clemência e 
segundo a tua imensa misericórdia; 
liberta-nos com o poder de tuas maravilhas e torna teu 
nome glorificado, Senhor'. 
(Dn 3,37-43) 

Concluo com um Pai-Nosso e uma Ave-Maria

Após um momento de silêncio....

09 de março:  Terça-feira da 3ª Semana da Quaresma  
Buscando uma vida em harmonia com a criação 


