
RED ECLESIAL  PANAMAZÓNICA

fuente de vida en el corazón de la Iglesia 

 40 dias Navegando com a 
LAUDATO SI' 

na Querida Amazônia 

O Reino de Deus está próximo, 
é tempo de conversão ecológica 



Durante o processo dinâmico de escuta e discernimento de preparação ao Sínodo para a Amazônia, foi ficando 
claro a necessidade de três tipos de conversões a que todos nós, como Igreja na pan-amazônia, deveríamos 
experimentar, segundo o Papa Francisco: “a conversão pastoral, a qual nos chama através da Exortação Apostólica 
Evangelii Gaudium (ver-escutar); a conversão ecológica, mediante a Encíclica Laudato Si’, que orienta o rumo 
(julgar-atuar); e a conversão à sinodalidade eclesial, através da Constituição Apostólica Episcopalis Communio, 
que estrutura o caminhar juntos (julgar-atuar)” (IL 5). 

 Em relação à conversão ecológica, o Papa explica na Laudato Si’ que este termo foi utilizado antes por São João 
Paulo II e que tanto a conversão, como a espiritualidade ecológica “nascem das convicções da nossa fé, pois aquilo 
que o Evangelho nos ensina tem consequências no nosso modo de pensar, sentir e viver” (LS 216). E, ao mesmo 
tempo, Francisco recorda que toda “crise ecológica é um apelo a uma profunda conversão interior” (LS 217). 
Louvemos a Deus que nunca desiste de nós, mas nos oferece sempre a oportunidade de reorientar a nossa vida na 
direção do Reino.   

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, 

Devemos examinar as nossas vidas e reconhecer de que modo ofendemos a criação de Deus 
com as nossas ações e com a nossa incapacidade de agir. Devemos fazer a experiência de uma 

conversão, de uma mudança do coração. 
 (Laudato Si�, 218)  

Frase para me ajudar a continuar meditando neste dia 
Concluo com um Pai-Nosso e uma Ave-Maria

Após um momento de silêncio....

 21 de Fevereiro: 1º Domingo da Quaresma 
O Reino de Deus está próximo, é tempo de conversão ecológica    

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: 
O Espírito levou Jesus para o deserto. 
E ele ficou no deserto durante quarenta dias, 
e ali foi tentado por Satanás. 
Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. 
Depois que João Batista foi preso, 
Jesus foi para a Galiléia, 
pregando o Evangelho de Deus e dizendo: 
‘O tempo já se completou 
e o Reino de Deus está próximo. 
Convertei-vos e crede no Evangelho!'. 
(Mc 1, 12-15) 
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