
RED ECLESIAL  PANAMAZÓNICA

fuente de vida en el corazón de la Iglesia 

 40 dias Navegando com a 
LAUDATO SI' 

na Querida Amazônia 

O Senhor livra 
o pobre e a Amazônia 

das mãos dos maus 



O profeta Jeremias não esconde o contexto de perseguição e de injustiça presente na missão do Messias, 
como também é presente na vida de tantos irmãos e irmãs que se colocam ao lado dos mais fracos na 
imensa pan-amazônia. Contudo, o profeta reafirma que não estamos sozinhos nesta luta, pois está conosco 
o Senhor, que nos salva das mãos dos maus. 

Da mesma forma, nos recorda o Papa Francisco que “no coração deste mundo, permanece presente o 
Senhor da vida que tanto nos ama. Não nos abandona, não nos deixa sozinhos, porque Se uniu 
definitivamente à nossa terra e o seu amor sempre nos leva a encontrar novos caminhos. Que Ele seja 
louvado!” (LS, 245). 

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 Senhor, que primeiro cuida de nós, nos ensina a cuidar dos nossos irmãos e 
irmãs e do ambiente que Ele nos dá de presente a cada dia. 

(Querida Amazônia, 41) 

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.

Jeremias disse: 
Eu ouvi as injúrias de tantos homens 
e os vi espalhando o medo em redor: 
'Denunciai-o, denunciemo-lo.' 
Todos os amigos observavam minhas falhas: 
'Talvez ele cometa um engano e nós poderemos 
apanhá-lo 
e desforrar-nos dele.' 
Mas o Senhor está ao meu lado, como forte 
guerreiro; por isso, os que me perseguem cairão 
vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão 
de vergonha. 
Eterna infâmia, que nunca se apaga! 
O Senhor dos exércitos, que provas o homem justo 
e vês os sentimentos do coração, 
rogo-te me faças ver tua vingança sobre eles; 
pois eu te declarei a minha causa. 
Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, 
pois ele salvou a vida de um pobre homem 
das mãos dos maus. 
(Jr 20,10-13) 

Concluo com um Pai-Nosso e uma Ave-Maria

Após um momento de silêncio....

26 de março:  Sexta-feira da 5ª Semana da Quaresma   
O Senhor livra o pobre e a Amazônia das mãos dos maus  


