
RED ECLESIAL  PANAMAZÓNICA

fuente de vida en el corazón de la Iglesia 

 40 dias Navegando com a 
LAUDATO SI' 

na Querida Amazônia 

Em Cristo fomos criados para viver 
uma nova Ecologia Integral 



Falar de Ecologia Integral em nada contradiz a nossa fé, nos tornando mais “pagãos” que cristãos. Ao contrário, 
o nosso compromisso pelo cuidado da casa comum parte da certeza de que Jesus é “o Ressuscitado que 
penetra todas as coisas” (QA 74), por quem fomos criados para a prática de boas obras, como diz o apóstolo 
Paulo.  

Na Exortação Apostólica Querida Amazônia, o Papa Francisco, de fato, retoma o seu ensinamento cristológico 
da Laudato Si’, recordando que “segundo a experiência cristã, ‘todas as criaturas do universo material 
encontram o seu verdadeiro sentido no Verbo encarnado, porque o Filho de Deus incorporou na sua pessoa 
parte do universo material, onde introduziu um gérmen de transformação definitiva’. Ele está, gloriosa e 
misteriosamente, presente no rio, nas árvores, nos peixes, no vento, enquanto é o Senhor que reina sobre a 
Criação” (QA 74). 

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.

O destino da Criação inteira passa pelo mistério de Cristo, 
que nela está presente desde a origem. 

(Laudato Si�, 99) 

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.

Irmãos: Deus é rico em misericórdia. 
Por causa do grande amor com que nos amou, 
quando estávamos mortos 
por causa das nossas faltas, 
ele nos deu a vida com Cristo. 
É por graça que vós sois salvos! 
Deus nos ressuscitou com Cristo 
e nos fez sentar nos céus 
em virtude de nossa união com Jesus Cristo. 
Assim, pela bondade, 
que nos demonstrou em Jesus Cristo 
Deus quis mostrar, através dos séculos futuros, 
a incomparável riqueza da sua graça. 
Com efeito, é pela graça que sois salvos,
mediante a fé. 
E isso não vem de vós; é dom de Deus! 
Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. 
Pois é ele quem nos fez; 
nós fomos criados em Jesus Cristo 
para as obras boas, que Deus preparou de antemão 
para que nós as praticássemos. 
(Ef 2,4-10) 

Concluo com um Pai-Nosso e uma Ave-Maria

Após um momento de silêncio....

14 de março:  4º Domingo da Quaresma 
Em Cristo fomos criados para viver uma nova Ecologia Integral 
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