
RED ECLESIAL  PANAMAZÓNICA

fuente de vida en el corazón de la Iglesia 

 40 dias Navegando com a 
LAUDATO SI' 

na Querida Amazônia 

Converter-se é voltar ao projeto de Deus 
para a Criação 



Na Laudato Si’, o Papa Francisco nos recorda que “somos chamados a tornar-nos os instrumentos de Deus Pai 
para que o nosso planeta seja o que Ele sonhou ao criá-lo e corres- ponda ao seu projeto de paz, beleza e 
plenitude” (LS, 53). Infelizmente, assim como o primero povo da Aliança, também o ser humano de hoje é um “povo 
de cabeça dura”, indo contra o projeto de Deus para a sua criação. 

Eis por que é preciso falar da necessidade de uma conversão que seja também “ecológica”, uma vez que “a 
destruição do ambiente humano é um fato muito grave, porque, por um lado, Deus confiou o mundo ao ser humano 
e, por outro, a própria vida humana é um dom que deve ser protegido de várias formas de degradação” (LS, 5). 

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.

Cada criatura é objeto da ternura do Pai que lhe atribui um lugar no mundo. 
(Laudato Si�, 77) 

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 
jus t iça  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.

Naqueles dias, o Senhor falou a Moisés:  
“Vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo, que tiraste da terra 
do Egito. Bem depressa desviaram-se do caminho que lhes 
prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, 
inclinaram-se em adoração diante dele e ofereceram-lhe 
sacrifícios, dizendo: 'Estes são os teus deuses, Israel, que te 
fizeram sair do Egito!'”  
E o Senhor disse ainda a Moisés:  
“Vejo que este é um povo de cabeça dura. Deixa que minha 
cólera se inflame contra eles e que eu os extermine. Mas de ti 
farei uma grande nação”. Moisés, porém, suplicava ao Senhor 
seu Deus, dizendo:  
“Por que, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra o teu povo, 
que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte?  Não 
permitas, te peço, que os egípcios digam:  
'Foi com má intenção que ele os tirou, para fazê-los perecer 
nas montanhas e exterminá-los da face da terra'. Aplaque-se a 
tua ira e perdoa a iniquidade do teu povo. 
Lembra-te de teus servos Abraão, Isaac e Israel, com os quais 
te comprometeste por juramento, dizendo:  'Tornarei os vossos 
descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu; e 
toda esta terra de que vos falei, eu a darei aos vossos 
descendentes como herança para sempre”'. E o Senhor 
desistiu do mal que havia ameaçado fazer a seu povo. 
(Êx 32,7-14) 

Concluo com um Pai-Nosso e uma Ave-Maria

Após um momento de silêncio....

18 de março:  Quinta-feira da 4ª Semana da Quaresma 
Converter-se é voltar ao projeto de Deus para a Criação 


