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Amazônia:

Na
fé católipartilha dos sonhos
ca, fazer mede amar e servir
mória é algo que
marca profundamente
nossa experiência religiosa.
Nos permite resgatar raízes e atualizá-las constantemente, o que nos leva
a um bonito crescimento espiritual. Nesta
sintonia e na esperança que este crescimento espiritual se converta cada vez mais em amor e serviço, o convite deste Roteiro de Oração de setembro, no contexto do Anchietanum e do Programa
MAGIS Brasil, será fazermos memória da Campanha Ser Mais Amazônia. Juntos e juntas, vamos fazer o exercício orante de recordar e celebrar os frutos que já colhemos e reafirmar o desejo de olhar
para a realidade amazônica como oportunidade de
viver uma conversão ecológica integral. Cada semana deste Roteiro será, então, iluminada por uma das
quatro perspectivas da Campanha (Povos, Ecologia
Integral, Pastoral e Atuação), que foram lançadas
no início deste ano, no subsídio de apresentação, e
que têm inspirado as ações do Programa em cada
Centro e Espaço ao longo deste ano e se estenderão
pelo próximo.
Será um tempo oportuno também para estarmos em
sintonia com a Igreja, que neste mês celebra o Dia
Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, em 01
de setembro, e com o calendário civil do Brasil, que
comemora o Dia da Amazônia em 05 de setembro.
Peçamos a intercessão de Maria para que sejamos
sempre firmes no cuidado da Casa Comum e para
que a luz de seu Filho “brilhe na Amazônia, nos seus
povos e nas suas culturas, com a luz da Sua Palavra,
com o conforto do Seu amor, com a Sua mensagem
de fraternidade e justiça” (Exortação Apostólica
Querida Amazônia, 111).

Oração preparatória
para todos os dias:
Senhor, que todos os meus
pensamentos, ações e afetos
sejam puramente ordenados
ao seu serviço e louvor.

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.

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.

Amazônia:
trama complexa
de povos
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Tempo Comum
Mt 18, 15-20

“Tudo o que ligardes na
terra será ligado no céu”

Sl 5
“Não sois um Deus a quem
agrade a iniquidade”

Festa da Natividade
de Nossa Senhora
Mt 1, 18-23
“Ela concebeu pela ação
do Espírito Santo”

Lc 6, 20-26
“Bem-aventurados vós,
os pobres, porque vosso
é o Reino de Deus”

“Um discípulo não é
maior do que o mestre”

1 Cor 10, 14-22

Pedido de graça
para todos os dias:

1 Cor 8, 1-13
“Se alguém ama a Deus, ele
é conhecido por Deus”
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Nesta
semana,
nossos momentos de
oração pessoal serão inspirados pela primeira perspectiva
da Campanha Ser Mais Amazônia:
povos. A partir dela, desde o início, atentamos nosso olhar a uma compreensão ampliada
da Amazônia, que não se limita às suas demarcações geográficas, mas que enxerga além: nos
sensibiliza diante daqueles e daquelas que vivem esse território tão diverso e que são protagonistas do cuidado, proteção e defesa da Casa
Comum. São quilombolas, ribeirinhos, urbanos,
campesinos, oriundos e transeuntes de diferentes países, indígenas de incontáveis etnias que
formam e dão vida à nossa Amazônia Querida.
É nosso papel, enquanto Igreja, sermos apoio
em suas lutas diárias, parceiros de caminhada
que respeitem as culturas, tradições e espiritualidades próprias de cada um/a.
De modo especial, as leituras propostas nos levam a rezar um Deus que sempre escuta o clamor do seu povo. É o Deus dos pobres, dos aflitos e famintos, que não se agrada com injustiças
e com aquilo que violenta seus filhos tão amados. Um Deus que nos ensina o compromisso
com a vida comunitária baseado em relações de
respeito e compreensão. Peçamos a Ele a graça
de sermos sinal dessa Sua presença atenta, acolhedora e amorosa no trato com todos/as nossos/as irmãos e irmãs, especialmente os/as de
comunidades tradicionais e povos indígenas.
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Primeira
Semana

“Nós todos somos um só
corpo, pois todos participamos
desse único pão”

Senhor, que Teu modo seja o meu modo
de proceder diante dos irmãos e irmãs.

Segunda
Semana

Para recuperarmos a harmonia serena com a
criação, nos enxergarmos como parte dela e
como colaboradores de Deus em sua obra, devemos nos inspirar n’Aquele que foi enviado
por Deus, viveu, se entregou à Cruz e venceu
a morte para que todos e todas tenham vida e
vida em abundância. Ao rezarmos as passagens
desta semana, reflitamos diante da imagem do
Cristo Crucificado: o que fiz, o que faço e o que
farei por Cristo (EE 53) no cuidado integral da
Amazônia e da Casa Comum?

Pedido de graça
para todos os dias:
Senhor, fortaleça meu compromisso
com a Palavra, para que eu possa
ajudar a tornar a ecologia integral
uma realidade concreta.

Tempo Comum
Mt 18, 21-35

“Não te digo até sete vezes,
mas até setenta vezes sete”
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Festa da Exaltação da Sta. Cruz

Jo 3, 13-17
“Deus não enviou o seu Filho
ao mundo para condenar
o mundo, mas para que o
mundo seja salvo por ele”
Memória de Nossa
Senhora das Dores
Jo 19, 25-27
“Mulher, este é o teu filho”
1 Cor 13, 1-13
“Permanecem estas
três coisas: fé, esperança,
caridade. Mas a maior
delas é a caridade”

Lc 7, 36-50
“Os muitos pecados
que ela cometeu estão
perdoados porque ela
mostrou muito amor”

1 Cor 15, 12-20
“Cristo ressuscitou dos
mortos como primícias
dos que morreram”

Lc 8, 4-15
“A semente é a
Palavra de Deus”

moD

A segunda
perspectiva do
Ser Mais Amazônia,
à qual somos chamados/as
a rezar nestes dias, é a ecologia
integral, totalmente sintonizada com
um princípio muito enfatizado na encíclica
Laudato si’: tudo está interligado. Não existem
duas crises distintas, mas uma mesma e única
crise com dimensões ambientais e sociais que
se inter-relacionam. Por esse motivo, “exige-se
uma preocupação pelo meio ambiente, unida
ao amor sincero pelos seres humanos e a um
compromisso constante com os problemas da
sociedade” (LS 91). No Documento Final do Sínodo para a Amazônia, os bispos reunidos nos
indicam que a ecologia integral é o único caminho possível para salvar a região.
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tudo está
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Amazônia:
chamado à conversão pastoral
Dom 25º Domingo do
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Tempo Comum
Mt 20, 1-16
“Os últimos serão os
primeiros, e os primeiros
serão os últimos”
Festa de São Mateus,
Apóstolo e Evangelista
Mt 9, 9-13
“Quero misericórdia
e não sacrifício”

Pr 21, 1-6
“Praticar a justiça e o direito
é mais agradável ao Senhor
do que os sacrifícios”
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Lc 9, 1-6
“Não leveis nada
para o caminho”

Lc 9, 7-9
“Quem é esse homem,
sobre quem ouço falar
essas coisas?”

Ecl 3, 1-11
“Tudo tem seu tempo”

Lc 9, 43b-45
“Os discípulos não
compreendiam o
que Jesus dizia”

Terceira
Semana
Amazonizar-se:
um convite realizado
pela Campanha Ser Mais
Amazônia a cada um/a de nós.
Para o Programa MAGIS, amazonizar-se “pode ser compreendido como fazer uma conversão profunda do olhar” (Subsídio de Apresentação). Para assumirmos esse
compromisso, tal conversão deve ser também
pastoral, apelo que aparece no Documento
Final do Sínodo para a Amazônia, e que é a
terceira perspectiva que rezaremos com carinho durante esta semana, iluminados/as pela
Palavra de Deus.
Seja no trabalho com os/as jovens do MAGIS
ou em outros espaços eclesiais em que nos fazemos presentes, nossa ação pastoral deve incentivar relações justas, de comunhão e de cuidado com as pessoas, com a sociedade e com
a natureza. Para tanto, devemos abandonar as
práticas e lógicas que direta ou indiretamente
ameaçam a Amazônia e seus povos. Para que
esteja “sempre em processo, centrada em Jesus
Cristo e em seu projeto, dialogante e integral”
(DFSA, 32), nossa pastoral deve transparecer
todas as consequências do encontro com Jesus,
já que somos chamados/as a ser Igreja missionária que dá continuidade à Sua obra libertadora. Durante esses dias, volte seu olhar à sua
relação com Cristo e reze o que é necessário
transformar em sua vida para atender o chamado à conversão pastoral.

Pedido de graça
para todos os dias:
Senhor, converta meu coração
para que eu ajude o anúncio da
Boa Nova a chegar a todos/as.

Quarta
Semana

Nesta semana, voltemos nossos corações para
Deus de maneira agradecida por tudo aquilo
que já foi realizado à luz da Campanha Ser Mais
Amazônia: lançamento do subsídio de apresentação, criação coletiva do lindo hino, atividades
para a Semana Mundial do Meio Ambiente, seminário online, ação solidária Unir e Cuidar, e
tantas outras ações realizadas localmente nos
Centros e Espaços e também por cada jovem.
Peçamos também a Deus para que nos dê forças para seguirmos comprometidos com o projeto de Cristo, que deseja de nós o serviço aos
irmãos e irmãs e à Casa Comum que nos abriga.

Pedido de graça
para todos os dias:
Senhor, permita que eu seja
operário/a de sua messe e atue
para construir o Reino convosco.

Mt 21, 28-32
“Em verdade eu vos digo que
os cobradores de impostos e
as prostitutas vos precedem
no Reino de Deus”

Lc 9, 46-50
“Aquele que entre
todos vós for o menor,
esse é o maior”

Festa de São Miguel, São
Gabriel e São Rafael, Arcanjos
Sl 138 (137)
“Perante vossos anjos
vou cantar-vos”

Lc 9, 57-62
“Segue-me”

Memória de Santa Teresinha
do Menino Jesus
Lc 10, 1-11
“Pedi ao dono da messe
que mande trabalhadores
para a colheita”
Memória dos Santos
Anjos da Guarda
Sl 91 (90)
“O Senhor deu uma ordem
aos seus anjos para em todos
os caminhos te guardarem”

Jó 42, 1-6
“Conhecia o Senhor apenas
por ouvir falar, mas, agora,
eu o vejo com meus olhos”
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Para que o
amazonizar-se
se concretize em nossas vidas, independentemente de onde estamos inseridos, não poderia faltar a perspectiva
da atuação. É extremamente importante
conhecer as diversas realidades da Amazônia e
sensibilizar-se diante delas, porém, apenas isto
não é suficiente. O anúncio da Boa Nova só tem
efeito real quando está aliado a uma prática que
lhe seja coerente. Assim, precisamos constantemente questionar nossos hábitos diários e,
se necessário, adequá-los para que estejam em
sintonia com os direitos humanos e da natureza. Mesmo porque “uma ecologia integral é feita também de simples gestos cotidianos, pelos
quais quebramos a lógica da violência, da exploração, do egoísmo” (LS 230).

Amazônia:
pensar global
e agir local
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Oração pela Amazônia
(Campanha da Fraternidade 2007)

Deus criador, Pai da família humana,
Vós formastes a Amazônia, maravilha da vida,
bênção para o Brasil e para o mundo.
Despertai em nós o respeito e a admiração pela obra
que vossa mão entregou aos nossos cuidados.
Ensinai-nos a reconhecer o valor de cada criatura
que vive na terra, cruza os ares ou se move nas águas.
Perdoai, Senhor, a ganância e o egoísmo destruidor;
moderai nossa sede de posse e poder.
Que a Amazônia, berço acolhedor de tanta vida,
seja também o chão da partilha fraterna,
pátria solidária de povos e culturas,
casa de muitos irmãos e irmãs.
Enviai-nos todos em missão!
O Evangelho da vida, luz e graça para o mundo,
fazendo-nos discípulos e missionários de Jesus Cristo,
indique o caminho da justiça e do amor;
e seja anúncio de esperança e de paz
para os povos da Amazônia e de todo o Brasil.
Amém.
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