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Recordo o meu ENCONTRO  
com DEUS. Anoto o que foi  
mais importante na oração:  

o texto mais significativo  
(palavras, frases e imagens);  

os pensamentos predominantes; 
os questionamentos; os sentimentos de consolação  

ou desolação; se houve apelos e como me  
senti diante deles.

Escolho um texto bíblico. Defino a 
duração da oração. Busco um LUGAR 

tranquilo e agradável que ajude a 
me concentrar. Encontro uma boa 

POSIÇÃO corporal.

Faço SILÊNCIO interior e exterior. 
RESPIRO lentamente, suavemente.  
Tomo CONSCIÊNCIA de que estou 
na PRESENÇA de DEUS. Faço com 

devoção o sinal da cruz.

PEÇO a DEUS Nosso Senhor 
para que todos os meus desejos, 

pensamentos e sentimentos 
estejam voltados unicamente 

para o seu louvor e serviço. Peço 
a GRAÇA que verdadeiramente 

DESEJO receber de DEUS.

LEIO o texto devagar, 
saboreando as palavras que 

mais me “tocam”. REFLITO por 
que esta frase, palavra, ideia me 
chama a atenção. CONVERSO 

com Deus como um amigo: 
falo, escuto, peço, louvo, 

pergunto, silencio, seguindo os 
sentimentos experimentados  

na oração.

I n s p i r a d o 
pela Campanha do 

Programa MAGIS Brasil 
para o ano de 2020, o roteiro 

de oração deste mês traz o tema 
Ser mais Amazônia. Muito estimada pela 

Companhia de Jesus, a Amazônia é uma das 
preferências apostólicas dos Jesuítas da Província 

do Brasil. Em sintonia, o cuidado com a Casa Comum, 
uma preferência da Companhia Universal, também 
perpassará de modo especial as ações do MAGIS 
Brasil neste ano e este roteiro de fevereiro. Igualmente 
motivados pelo kairós que foi o Sínodo Especial para 
a Amazônia, convocado pelo Papa Francisco para 
2019, reconhecemos que esse momento de graça nos  
convoca a nos voltarmos para a realidade amazônica, 
como uma oportunidade de viver uma conversão 
ecológica integral (Laudato si’, 216-221). 

Assim, queremos, como jovens e com jovens,  
“aprender, dialogar e responder com esperança e  
alegria aos sinais dos tempos junto aos povos da 
Amazônia” (Instrumentum Laboris, 34). Por isso, 
somos convidadas e convidados a rezar a Amazônia, 
conhecê-la, assumir compromissos na defesa de seus 
povos e territórios, repensar modos de vida sociais e 
individuais para que possamos construir relações mais 
justas de comunhão e de cuidado com as pessoas e  
com a natureza. Que o Deus da Vida derrame em  
nós a força de Seu amor para cuidarmos da vida e da  
beleza da Amazônia.

Oração preparatória  
para todos os dias:

Senhor, que todos os meus  
pensamentos, ações e afetos  
sejam puramente ordenados  

ao seu serviço e louvor.

Ser Mais 
Amazônia



Oração preparatória  
para todos os dias:

Senhor, nos ajude a viver em comunhão 
com os jovens para, juntos, vivermos e 

testemunharmos o Reino de amor e justiça.

O Papa Francisco, 

desde o início do seu 

pontificado, sempre foi muito 

atento aos apelos das juventudes e da 

nossa Casa Comum. Na encíclica Laudato si’, 

ele nos deixa claro que “os jovens exigem de nós uma 

mudança; interrogam-se como se pode pretender 

construir um futuro melhor, sem pensar na crise do 

meio ambiente e nos sofrimentos dos excluídos”  

(LS 13), ideia que é reforçada também no documento 

final do Sínodo Os Jovens, a Fé e o Discernimento 

Vocacional, quando aponta que entre os jovens “é 

vigorosa e generalizada a sensibilidade pelos temas 

ecológicos e da sustentabilidade” (DF 46). Reflexo de 

Cristo em nosso meio, muitas vezes são os jovens o 

“sinal de contradição” (Lc 2, 34) de nosso tempo, que 

escancaram as injustiças socioambientais e movem 

as estruturas de nossa sociedade, desagradando 

aos interesses que atacam a vida dos preferidos 

de Deus. Peçamos a Ele a graça de escutarmos e 

acompanharmos os jovens em suas lutas, sonhos e 

resistências, sobretudo as juventudes amazônidas, 

em sua imensa diversidade de raça, classe, gênero, 

etnias, local de residência, para que juntos possamos 

construir um futuro repleto de esperança para todas 

as gerações.

Jovens e a 
 Amazônia

Primeira  
Semana

Festa da Apresentação do 
Senhor
Lc 2, 22-40  
“Meus olhos viram 
a tua salvação.”

Sl 3, 2-7 
“O Senhor é meu sustento.”

Mc 5, 21-43 
“Filha, a tua fé te curou.”

Mc 6, 1-6 
“Um profeta só não é 
estimado em sua pátria.”

Mc 6, 7-13 
“Começou a enviá-
los dois a dois.”

Eclo 47, 2-13 
“Em todas as suas 
obras dava graças.”

1Rs 3, 4-13 
“Dá, pois, ao teu servo, um 
coração compreensivo.”
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D
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Qui

Sex
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02
Fev

03
Fev

04
Fev

05
Fev
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Fev

07
Fev
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Fev



Oração preparatória  
para todos os dias:
Senhor, tomai-nos sob a vossa luz, para que 
defendamos a vida e denunciemos tudo que 
gera destruição, poluição e morte.

  Tendo reza-

do de modo especial 

a vida dos jovens, voltemos 

nosso olhar essa semana, ainda mais 

profundamente, para a Amazônia destes 

jovens. Que é também a Amazônia dos adultos, 

das crianças, dos migrantes, dos povos indíge-

nas, das comunidades tradicionais, das matas, dos 

rios, dos bichos, das cidades e grandes metrópoles, 

das áreas rurais, de tantos rostos, histórias, cultu-

ras, tradições, crenças. São muitas Amazônias em  

uma única Amazônia. Diversidade na unidade.  

O maior bioma do Brasil, com sua fauna e flora,  

sua realidade multiétnica, multicultural e mul-

tirreligiosa, foi e segue sendo cuidadosamente 

sonhado e criado por Deus. Porém, essa terra e  

seus povos, tão diversos, vêm sendo feridos inten-

samente. Em meio a tanta riqueza natural, social e 

cultural, convivem desigualdades, desmatamentos, 

contaminação de águas e ares, crescimento urbano 

não planejado, exclusão social, conflitos agrários. 

Que tais barreiras não nos impeçam de nos maravi-

lharmos com a criação de Deus e de sermos fieis ao 

seu chamado de sermos sal da terra e luz do mundo, 

onde quer que estejamos, assumindo o compromis-

so de defender as tantas vidas que se manifestam na 

Amazônia.

Amazônias na AmazôniaSegunda 
Semana

Mt 5, 13-16  
“Vós sois o sal da terra [...]. 
Vós sois a luz do mundo.”

Mc 6, 53-56  
“Todos quantos o tocavam 
ficavam curados.”

1Rs 8, 22-30  
“Ouve as súplicas de teu 
servo e de teu povo Israel.”

Mc 7, 14-23  
“Será que nem vós 
compreendeis?”

Mc 7, 24-30  
“Foi até ele e caiu 
a seus pés.”

Mc 7, 31-37 
“Ele tem feito bem todas 
as coisas: Aos surdos faz 
ouvir e aos mudos falar.”

Mc 8, 1-10  
“Comeram e ficaram 
satisfeitos.”
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Oração preparatória  
para todos os dias:

Senhor, dai-nos a graça de nos sentirmos 
intimamente unidos a tudo o que existe.

Geograficamente, 

a Amazônia corresponde 

a uma área específica do nosso 

planeta. Porém, sabemos que sua 

importância ultrapassa tais limites e se 

estende para o conjunto da humanidade e da Casa 

Comum que partilhamos. Como o Papa Francisco 

tantas vezes enfatiza na encíclica Laudato si’, 

tudo está interligado! “Todos nós, seres humanos, 

caminhamos juntos como irmãos e irmãs numa 

peregrinação maravilhosa, entrelaçados pelo amor 

que Deus tem a cada uma das suas criaturas e 

que nos une também, com terna afeição, ao irmão 

sol, à irmã lua, ao irmão rio e à mãe terra” (LS 

92). Desse modo, cabe a quem não está inserido 

na realidade amazônida se perguntar: “Qual é a 

Amazônia presente em outras partes do Brasil?”, 

“Como identifico a Amazônia no meu cotidiano?”, 

“Quais desafios comuns são partilhados por mim 

e por quem vive no contexto da Amazônia?”, “De 

que maneira o que acontece em minha realidade 

influencia a realidade da Amazônia e de seus povos  

e vice-versa?”. Que diante de tais reflexões, possamos 

nos sensibilizar e perceber que o cuidado com a 

Amazônia não pode se separar da fraternidade, da 

justiça e da fidelidade aos irmãos e irmãs também 

nos lugares onde vivemos.

Tudo está  
interligado

Terceira  
Semana

Mt 5, 17-37   
“Deixa a tua oferta ali 
diante do altar, e vai 
primeiro reconciliar-
te com o teu irmão.”

Tg 1, 1-11 
“A comprovação da 
fé produz em vós a 
perseverança.”

Mc 8, 14-21  
“Tendo olhos, vós 
não vedes, e tendo 
ouvidos, não ouvis?”

Sl 15 (14)  
“Em nada prejudica o 
seu irmão, nem cobre de 
insultos seu vizinho.”

Tg 2, 1-9 
“Se fazeis acepção de 
pessoas, cometeis pecado.”

Tg 2,14-26 
“A fé, sem as obras, 
é morta.”

Cátedra de São Pedro, Festa
Mt 16,13-19
“Tu és Pedro, e sobre 
esta pedra construirei 
a minha Igreja.”
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Oração preparatória  
para todos os dias:
Senhor, que ao sermos mais Amazônia, 
sejamos mais para os demais.

Conhecer, amar e servir: 
buscar o magis

Quarta 
Semana

Mt 5, 38-48  
“Amai os vossos inimigos 
e rezai por aqueles que 
vos perseguem.”

Tg 3, 13-18   
“O fruto da justiça é 
semeado na paz.”

Mc 9, 30-37   
“Se alguém quiser ser 
o primeiro, que seja o 
último de todos e aquele 
que serve a todos.”

Quarta-feira de Cinzas
Mt 6, 1-6.16-18  
“O teu Pai, que vê o 
que está escondido, te 
dará a recompensa.”

Quinta-feira depois das Cinzas 
Lc 9, 22-25  
“Se alguém me quer 
seguir, renuncie a si 
mesmo, tome sua cruz 
cada dia, e siga-me.”

Sexta-feira depois das Cinzas 
Is 58, 1-9  
“À frente caminhará 
tua justiça e a glória do 
Senhor te seguirá.”

Sábado depois das Cinzas 
Sl 85, 1-6  
“Ó Senhor, vós sois bom 
e clemente, sois perdão 
para quem vos invoca”

  Ser mais Ama-
zônia é sair do lugar co-

mum, abrir-se para a imensi-
dão e pluralidade desta região. É sair 

do raso, avançar para águas mais profun-
das. É atravessar margens muito mais largas. Ser 

mais Amazônia é buscar o magis, este mais, maior e 
melhor que Santo Inácio nos inspira e que não tem 
a pretensão de grandeza, prestígio e domínio, mas 
que inverte esses valores e revela que a maior glória 
de Deus se encontra na imensidão do pequeno. O 
magis nos impulsiona a conhecer a Amazônia, seus 
povos, suas mazelas e maravilhas, para que, conhe-
cendo-a, a amemos sempre, estabelecendo vínculos 
afetivos com os povos amazônidas e seu modo de 
vida e com os clamores da mãe terra, a fim de que 
possamos servi-la de modo genuíno, reorientando 
nossas práticas para o cuidado com a Casa Comum 
e realizando ações concretas que promovam uma 
conversão ecológica, entendendo que o maior de 
todos é aquele que serve. Neste serviço, tenhamos 
a certeza de que o Deus que nos chama “também 
nos dá as forças e a luz de que necessitamos para 
prosseguir. No coração deste mundo, permanece 
presente o Senhor da vida, que tanto nos ama. Ele 
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).
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