
RED ECLESIAL  PANAMAZÓNICA

fuente de vida en el corazón de la Iglesia 

 40 dias Navegando com a 
LAUDATO SI' 

na Querida Amazônia 

Na Ecologia Integral, 
o caminho indicado por Deus

 pela voz profética de Francisco 



Como sempre aconteceu na história da salvação, aqueles que mais precisam de conversão são os que mais 
resistem a seguir a voz de Deus, transmitida pelos profetas. Hoje também vemos o Papa Francisco ser atacado 
dentro e fora da Igreja, acusado de ser um papa ecologista, por querer defender a vida de cada criatura e, em 
última análise, a sobrevivência de todos nós e da nossa “casa comum”.  

Ignoram os que criticam o Papa, que a sua concepção é de uma “Ecologia Integral”, que “não se dá por satisfeita 
com ajustar questões técnicas ou com decisões políticas, jurídicas e sociais”, mas recorda a necessidade de 
uma conversão também integral, que implique na mudança pessoal de cada um e cada uma, sob as bases da 
nova relação que Jesus vem estabelecer com o mundo. Pois, “não haverá uma ecologia sã e sustentável, capaz 
de transformar seja o que for, se não mudarem as pessoas, se não forem incentivadas a adotar outro estilo de 
vida, menos voraz, mais sereno, mais respeitador, menos ansioso, mais fraterno” (QA, 58). 

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.

Uma Ecologia Integral é feita também de simples gestos cotidianos, pelos quais quebramos a 
lógica da violência, da exploração, do egoísmo. 

(Laudato Si�, 230) 

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.

Assim fala o Senhor: 
Dei esta ordem ao povo dizendo: 
Ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, 
e vós sereis o meu povo; e segui adiante por 
todo o caminho que eu vos indicar para serdes 
felizes. 
Mas eles não ouviram e não prestaram atenção; 
ao contrário, seguindo as más inclinações do 
coração, 
andaram para trás e não para a frente, 
desde o dia em que seus pais saíram do Egito 
até ao dia de hoje. 
A todos enviei meus servos, os profetas, 
e enviei-os cada dia, começando bem cedo; 
mas não ouviram e não prestaram atenção; 
ao contrário, obstinaram-se no erro, 
procedendo ainda pior que seus pais. 
(Jr 7,23-26) 

Concluo com um Pai-Nosso e uma Ave-Maria

Após um momento de silêncio....

11 de março:  Quinta-feira da 3ª Semana da Quaresma 
Na Ecologia Integral, o caminho indicado por Deus pela voz profética de Francisco
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