
RED ECLESIAL  PANAMAZÓNICA

fuente de vida en el corazón de la Iglesia 

 40 dias Navegando com a 
LAUDATO SI' 

na Querida Amazônia 

O Senhor guarda o seu rebanho e 
nos chama a sermos guardiões 

da Amazônia 



Percorremos juntos durante a Quaresma um caminho de “conversão ecológica”, que nas palavras do Papa 
Francisco significa “deixar emergir, nas relações com o mundo que os rodeia, todas as consequências do 
encontro com Jesus. Viver a vocação de guardiões da obra de Deus não é algo de opcional nem um aspecto 
secundário da experiência cristã, mas parte essencial duma existência virtuosa” (LS, 217). O fruto desta 
conversão deve ser, portanto, o de nos tornarmos defensores e guardiões da vida que pulsa na 
biodiversidade amazônica e nos seus povos.  

Percorrer com Cristo o caminho da Cruz alimenta a nossa fé e o nosso compromisso, pois Ele é para nós 
“fonte de luz e motivação para as nossas preocupações pelo meio ambiente, e leva-nos a ser guardiões da 
criação inteira” (LS, 236).  

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.

Tal conversão interior é que nos permitirá chorar pela Amazónia e 
gritar com ela diante do Senhor.

(Querida�Amazônia, 56)

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.

Ouvi, nações, a palavra do Senhor   
e anunciai-a nas ilhas mais distantes:  
'Quem dispersou Israel, vai congregá-lo,  
e o guardará qual pastor a seu rebanho!'.  
Pois, na verdade, o Senhor remiu Jacó  
e o libertou do poder do prepotente.  
Voltarão para o monte de Sião,  
entre brados e cantos de alegria   
afluirão para as bênçãos do Senhor.  
Então a virgem dançará alegremente,  
também o jovem e o velho exultarão;  
mudarei em alegria o seu luto,   
serei consolo e conforto após a guerra.  
(Jr 31, 10. 11-12ab. 13)  

Concluo com um Pai-Nosso e uma Ave-Maria

Após um momento de silêncio....

27 de março: Sábado da 5ª Semana da Quaresma   
O Senhor guarda o seu rebanho e nos chama a sermos guardiões da Amazônia


