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Amazônia,  
um chamado a 

conversão





Texto bíblico: Lc 12, 1-12

Inspiração bíblica:
“Pois bem, eu digo a vocês,  
meus amigos: não tenham medo.”  
(Lc 12, 4)

Oração preparatória: 
“Que todas as minhas intenções, 
ações e operações sejam 
puramente ordenadas ao serviço e 
louvor de Deus” [EE 46].

Pedido de Graça: 
“Senhor, converte meu coração 
para uma nova relação com a 
Criação”.

Proposta: 
Rezar o encontro com Jesus, como 
aquele que caminha conosco, nos 
ouve, nos prepara, e nos envia 
para a missão.



Texto de reflexão:
No dia 5 de setembro celebramos 
o dia da Amazônia, território 
que muito refletimos e que muito 
inspirou a vida da igreja nestes 
últimos tempos. Mas continua 
sendo um lugar explorado, 
agredido e usurpado por muitos 
que dizem prezar pelo cuidado 
da Casa Comum. Papa Francisco 
nos interpela dizendo: “Nosso 
planeta é um dom de Deus, porém 
sabemos da urgência de agir 
diante de uma crise socioambiental 
sem precedentes. Necessitamos 
uma conversão ecológica para 
responder adequadamente” 
(Querida Amazônia, nº 65). 
O Olhar para a realidade 
amazônica, nos exige sempre um 
processo de conversão integral, 
em que a doação dos nossos 
dons é experiência concreta da 
nossa conversão.  A “verdadeira 
conversão integral”, com uma vida 
simples e sóbria, no estilo de São 
Francisco de Assis, comprometida 
em relacionar-se harmoniosamente 
com a “Casa comum”, obra criativa 



de Deus, certos e certas que nada 
passa desapercebido pelo  
olhar de Deus.

Nos cabe fazer algumas 
considerações: Deus nos conhece 
integralmente, ele pede de nós um 
conversão integral, ele nos quer 
mais livres, aberto e disponíveis 
a sua missão de cuidar. Jesus nos 
pede uma fé madura, consciente, 
que não se esconde diante as 
injustiças do mundo.

Uma conversão integral nos exige 
coragem, sem medo daqueles que 
matam o corpo, mas confiantes 
naquele que nos pode dar a vida. 
É um caminho que nos faz olhar 
para a vida, para nossas atitudes 
de forma comprometida. Uma 
conversão integral implica um novo 
estilo de vida, cujo foco é o outro. 
Urge praticar a solidariedade de 
superar o individualismo, abrir 
novos caminhos de liberdade, 
verdade e beleza. Conversão 
significa libertar-nos da obsessão 
do consumo.



Texto bíblico: Lucas 12, 1-12
1Enquanto isso, milhares de pessoas 
se reuniram, de modo que uns 
pisavam nos outros. Jesus começou 
a falar, primeiro a seus discípulos: 
“Tomem cuidado com o fermento 
dos fariseus, que é a hipocrisia. 
2Não há nada de escondido que 
não venha a ser revelado, e não 
há nada de oculto que não venha 
a ser conhecido. 3Pelo contrário, 
tudo o que vocês tiverem feito 
na escuridão, será ouvido à luz 
do dia; e o que vocês tiverem 
pronunciado em segredo, nos 
quartos, será proclamado sobre os 
telhados”. 4“Pois bem, eu digo a 
vocês, meus amigos: não tenham 
medo daqueles que matam o 
corpo, e depois disso nada mais 
têm a fazer. 5Vou mostrar a quem 
vocês devem temer: tenham 
medo daquele que, depois de ter 
matado, tem poder de jogá-los 
no inferno. Eu lhes digo: é a este 
que vocês devem temer. 6Não se 
vendem cinco pardais por alguns 
trocados? No entanto, nenhum 
deles é esquecido por Deus. 7Até 



mesmo os cabelos da cabeça 
de vocês estão todos contados. 
Não tenham medo! Vocês valem 
mais do que muitos pardais. 8Eu 
digo a vocês: todo aquele que 
der testemunho de mim diante 
dos homens, o Filho do Homem 
também dará testemunho dele 
diante dos anjos de Deus. 9Mas, 
aquele que me renegar diante 
dos homens, será renegado 
diante dos anjos de Deus. 10Todo 
aquele que disser alguma coisa 
contra o Filho do Homem, será 
perdoado. Mas, quem blasfemar 
contra o Espírito Santo, não será 
perdoado. 11Quando introduzirem 
vocês diante das sinagogas, 
magistrados e autoridades, não 
fiquem preocupados como ou com 
que vocês se defenderão, ou o que 
dirão. 12Pois, nessa hora o Espírito 
Santo ensinará o que vocês devem 
dizer”.



Provocações
• O que esse texto diz  

para mim hoje? 

• O que atrapalha o meu  
processo de conversão integral? 

• Quais atitudes posso  
mudar para melhor cuidar  
da casa comum? 

• Quais são os convites que o texto 
apresenta para minha vida?

Revisão da oração: 
• Qual foi a palavra/frase do texto 

bíblico mais forte? 

• Qual sentimento brotou em meu 
coração diante dela? 

• Ela me apela para fazer o que?

Faça o exercício de anotar todos.






