
No começo de deste dia, busco entrar em um 
ambiente de oração e sintonia com Deus: 

Ilumina-nos para que essa escuta 
provoque em nós atitudes de conversão 
que avaliem os nossos modos de ser e 
estar na Casa Comum. 

Que o tempo quaresmal seja como um rio 
que nos convida a remar juntos, na busca 
de um sonho comum de cuidado e 
solidariedade para todos.  

Amém. 

Senhor Jesus, te pedimos que esta 
Quaresma nos inquietemos pelas 
realidades da Amazônia e de seus povos.  

Que as Tuas experiências, registradas nos 
Evangelhos, nos motivem a escutar com 
honestidade a voz dos nossos irmãos e 
irmãs que vivem na Amazônia. 

JESUS SE TRANSFIGURA - TAMBÉM NA AMAZÔNIA

REMANDO JUNTOS PELA VIDA NA AMAZÔNIA 



Na Amazônia, constatamos que “a vida é inserida, ligada e integrada ao território, que, como 
espaço físico vital e nutritivo, é a possibilidade, o sustento e o limite da vida”(Documento Final 
do Sínodo para a Amazônia, 6). Encontra-se ali uma vasta realidade multiétnica e 
multicultural. A água e a terra da região nutrem e sustentam a natureza, a vida e as 
comunidades que delas dependem.

Na Amazônia encontramos o brilho de Deus que se expressa na grandiosidade e singeleza da 
sua Criação, manifestada através de inúmeros seres que vão nutrindo e sustentando a vida. 
Sigamos remando juntos/as nas águas da Amazônia, contemplando as belezas e 
denunciando as ameaças. 

Mesmo diante de tamanha vastidão e beleza, a Amazônia também se apresenta como “um 
lugar de dor e violência” (Documento Final do Sínodo para a Amazônia, 10).  Estamos envoltos 
de “uma única e complexa crise socioambiental” que requer “uma abordagem integral para 
combater a pobreza, devolver a dignidade aos excluídos e, simultaneamente, cuidar da 
natureza” (Laudato Si’, 139). 

Tudo isso pressupõe uma educação ecológica que compreenda ações em vários níveis, desde 
as governamentais até as ações diárias individuais, que contribua para mudanças estruturais 
em nossos hábitos cotidianos de consumo, produção, convivência e existência.

O Papa Francisco, ao propor um Pacto Educativo Global, nos insere na compreensão de um 
mundo fraterno no qual a educação é a experiência pela qual se pode criar a verdadeira 
fraternidade.

PARA REFLEXIONAR 
Como o convite que Jesus lhes fez aos discípulos no dia 
da Transfiguração se atualiza na nossa relação atual 
com a vida na Amazônia? 

Que ações somos chamados a testemunhar?

PARA LIGAR-SE

“E foi transfigurado diante deles: seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas 
como a luz” (Mt 17, 2) 

A Amazônia possui o brilho de Deus. O sopro vital está nela, mas aparece ofuscado pelos 
olhares individualistas que não conseguem considerar seu brilho em sua forma original, e 
buscam apropriar-se, alterá-la e destruí-la em busca de um olhar egoísta que se esgota neles 
mesmos. Na sociobiodiversidade da Amazônia somos convidados a ver, admirar e acolher o 
rosto de Deus.  

GUIADOS PELA PALAVRA (MT 17, 1-19) 

“Sonho com uma Amazônia que preserve a riqueza cultural que a caracteriza e na qual brilha 
de maneira tão variada a beleza humana” (Querida Amazônia, 7). 

ESCUTAR A AMAZÔNIA, ESCUTAR OS POVOS

ILUMINANDO O CAMINHO

R E D E  E C L E S I A L  PA N - A M A Z Ô N I C A  

fonte de vida no coração da Igreja


