
RED ECLESIAL  PANAMAZÓNICA

fuente de vida en el corazón de la Iglesia 

 40 dias Navegando com a 
LAUDATO SI' 

na Querida Amazônia 

Em busca da verdade que liberta e 
pensa nas futuras gerações   



Caminhado para o final da quaresma, tempo forte de conversão, não podemos esquecer que esta deve se 
refletir nas estruturas políticas, econômicas e sociais do nosso mundo, se queremos realmente assegurar 
uma nova civilização de justiça e dignidade para as futuras gerações. Em Laudato Si’, o Papa Francisco 
alerta para não nos deixarmos enganar por “uma concepção mágica do mercado, que tende a pensar que os 
problemas se resolvem apenas com o crescimento dos lucros das empresas ou dos indivíduos” (LS, 190).  

Na mesma linha evangélica da busca pela verdade que liberta, o Papa se pergunta: “Será realista esperar 
que quem está obcecado com a maximização dos lucros se detenha a considerar os efeitos ambientais que 
deixará às próximas gerações?” (LS, 190). 

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 verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social, que 
deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente, para ouvir tanto o 

clamor da terra como o clamor dos pobres. 
(Laudato Si�, 49) 

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.

Naquele tempo: 
Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: 
'Se permanecerdes na minha palavra, 
sereis verdadeiramente meus discípulos, 
e conhecereis a verdade, 
e a verdade vos libertará.' 
Responderam eles: 
Somos descendentes de Abraão, 
e nunca fomos escravos de ninguém. 
Como podes dizer: Vós vos tornareis livres'?' 
Jesus respondeu: 
Em verdade, em verdade vos digo, 
todo aquele que comete pecado é escravo do 
pecado. O escravo não permanece para sempre 
numa família, mas o filho permanece nela para 
sempre. 
Se, pois, o Filho vos libertar, 
sereis verdadeiramente livres. 
(Jo 8,31-36) 

Concluo com um Pai-Nosso e uma Ave-Maria

Após um momento de silêncio....

24 de março:  Quarta-feira da 5ª Semana da Quaresma 
Em busca da verdade que liberta e pensa nas futuras gerações 


