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O MAGIS Brasil, programa dinamizador do trabalho com juventude e 
vocações da Província dos Jesuítas no Brasil – BRA, escolheu Ser Mais 
Consciente como tema inspirador de suas ações para e com as juventudes 
no ano 2018.

Magis, vocábulo recorrente na espiritualidade inaciana, refere-se a tomar 
consciência das coisas com qualidade e profundidade, mas não deixando de 
testemunhar o compromisso e a fidelidade nas menores coisas. Se temos 
fidelidade às coisas menores, também a teremos às grandes coisas (cf. Lc 16, 
10).

Conscientização a partir de si enquanto pessoa é matéria-prima para 
atitudes que visam o bem comum em sociedade – a grande família humana 
– e o meio ambiente – enquanto natureza e criação de Deus. Da mesma 
forma, a compreensão pessoal não pode ser restrita, mas um ponto de 
partida. É necessária a percepção de si enquanto ser que vive em um 
ambiente e com ele estabelece relações, permanecendo fiel desde a 
pequenez de si até a grandeza do planeta, do espaço compartilhado com 
outros seres. Tal entendimento nos permite considerar que, estando a 
humanidade e a vida em sociedade em crise, o ecossistema sente suas 
consequências. 

É preciso, portanto, que as pessoas se abram à conscientização e por ela à 
mudança de atitudes, a fim de incidir positivamente no ambiente em que 
habitamos. Para tal, a espiritualidade é excelente ferramenta. Enquanto 
dimensão humana, ela não pode estar dissociada da busca ética e pode ser 
entendida como caminho de conversão ecológica, como nos aponta o Papa 
Francisco em sua Encíclica Laudato Si.

Para ajudar as jovens e os jovens a trilhar a conversão ecológica, a Ser Mais 
Consciente, o Programa Magis Brasil propõe o presente subsídio, como 
possibilidade de vivenciar a Espiritualidade Inaciana em meditações que 
despertem a consciência não só para esta Semana Mundial do Meio 
Ambiente, mas para além. Esperamos que a reflexão trazida pela realidade 
dos biomas brasileiros, de seus meios físico, químico e biológico, bem como 
de suas gentes e de seus traços culturais singulares, possibilite buscar e 
encontrar caminhos para uma espiritualidade integradora, que não se 
dissocia dos aspectos teológico, antropológico e cosmológico (natureza), 
estritamente relacionados.
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Musicada e cantada em prosa e verso, 
a fauna e flora brasileira formam sem 
dúvida um conjunto riquíssimo em 
beleza e vida. Suas plantas, seus 
animais e sobretudo sua gente e 
cultura encantam pela peculiaridade e 
formosura exuberantes.

A fertilidade e a aridez, o frio e o calor, 
os vales e as serras, a secura e a 
umidade, a grandeza e a pequenez, o 
perto e o longínquo...  Todos estes são 
contrapontos presentes na vastíssima 
e rica extensão territorial brasileira, 
hoje dividida em seis biomas terrestres 
e um bioma marinho. No entanto, essa 
riqueza tão diversa e única vem sendo 
perigosamente ameaçada apesar de 
qualquer sensibilização que venha 
sendo proposta e colocada. Isto já foi 
há muito detectado pelas ciências 
biológicas e geográficas: o 
desmatamento, o aquecimento global 
e a necessidade de uma 
conscientização ecológica são quase 
colocações clichês em nosso dia-a-dia. 
E nós bem sabemos que isso afeta toda 
a realidade humana ao entorno, já que 
a depredação do meio leva também à 
depredação do humano que nele vive.

Jorge Furtado no documentário Ilha 
das Flores (1989) nos chamava a 
atenção para isso e a ONU já em 1972 
nos convidava a uma atitude 

diferente, promulgando anualmente 
desde então a Semana Mundial do 
Meio Ambiente.

Hoje em dia é praticamente consenso 
de que estamos no Antropoceno, ou 
seja, na era em que o homem deixa de 
ser compreendido como passivo e 
inofensivo e passa a ser um poderoso 
agente geológico, capaz de destruir 
todo o meio em que vive:

Não diferente das outras esferas 
sociais, em 2015 foi a vez da igreja 

Beleza e Preservação

“O homem deixa de ser 
agente biológico para se 

tornar uma força 
geológica, capaz de alterar 

a paisagem do planeta e 
comprometer sua própria 

sobrevivência como 
espécie e a dos outros 

seres vivos. Ou, dito de 
outro modo, o ponto de 

virada em que os 
humanos deixam de 

apenas temer a catástrofe 
para se tornar a 

catástrofe.” 
(ELIANE BRUM, 2014)
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Católica dar maior ênfase ao tema, 
lançando a Encíclica “Laudato Si”. Em 
seguida, no ano 2017, a Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 
promulgou a Campanha da 
Fraternidade voltada para a defesa e 
preservação de nossos biomas.

Uma mudança de atitude, como visto 
acima, é uma necessidade. Uma nova 
categoria de pensamento torna-se 
iminente: temos que considerar o 
planeta como ser vivente e do qual 
somos parte constituinte! É como a 
metáfora de um corpo no qual 

cumprimos o papel de um órgão. Nesse 
sentido, os povos originários têm 
muito a nos ensinar. Vale olhar por 
exemplo a seguinte explanação de 
David Kopenawá, um xamã 
yanomami:

Não se trata de natureza apenas, 
trata-se de nós em relação ao outro, 
trata-se de uma dimensão referente ao 
nosso ser.  A lei moral por excelência é 
nunca fazer do outro um meio 
qualquer. Que nós possamos entender 
que esse outro é também o meio 
ambiente em que vivemos. Isto é 
questão de responsabilidade e de 
maturidade frente à esse mundo no 
qual nascemos e vivemos. Mas para 
isso é antes necessário estar bem 
consigo mesmo. Frei Betto nos chama 

Biocomunhão: Beleza e Preservação

“Lanço um convite urgente a 
renovar o diálogo sobre a 
maneira como estamos a 

construir o futuro do planeta. 
Precisamos de um debate que 

nos una a todos, porque o 
desafio ambiental, que 

vivemos, e as suas raízes 
humanas dizem respeito e têm 

impacto sobre todos nós. [...] 
As atitudes que dificultam os 
caminhos de solução, mesmo 

entre os crentes, vão da 
negação do problema à 

indiferença, à resignação 
acomodada ou à confiança 
cega nas soluções técnicas. 

Precisamos de nova 
solidariedade universal. [...] 
Todos podemos colaborar, 

como instrumentos de Deus, 
no cuidado da criação, cada 
um a partir da sua cultura, 

experiência, iniciativas e 
capacidades.“(Papa Francisco, 

Laudato Si, 2015)

“A floresta está viva e é daí 
que vem sua beleza. Ela 

parece sempre nova e úmida, 
não é? se não fosse assim, suas 
árvores não seriam cobertas 
de folhas [...] é verdade. Se a 
floresta estivesse morta nós 
também estaríamos, tanto 

quanto ela. Ao contrário, está 
bem viva. Os brancos talvez 
não ouçam seus lamentos, 

mas ela chora de sofrimento 
quando é queimada.[...] Já os 
grandes homens dos brancos 
pensam diferente: a floresta 
está aqui sem razão! Então 

podemos estragá-la o quanto 
quisermos!” (KOPENAWA, 

2015, p. 468-469)



a atenção para isso em um escrito seu:

É preciso estar atento e cuidadoso com 
a vida e com o que nos rodeia. Amar a 
tudo o que é vivo numa atitude pareci-
da à de Francisco de Assis ou, como 
diria Inácio, encontrar a Deus em tudo 
e tudo Nele. Que possamos, pouco a 
pouco, rezar, amar e ser mais cons-
cientes. Que estando em comunhão 
com a vida, possamos olhar os nossos 
biomas como belezas e fonte de vida 
que precisa ser preservada.   
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Biocomunhão: Beleza e Preservação

Rubinho Vale

“Por um minuto, esquece a 
poluição do ar e do mar, a 
química que contamina a 

terra e envenena os 
alimentos, e medita: como 

anda o teu equilíbrio 
eco-biológico? Tens dialogado 

com teus órgãos interiores? 
Acariciado o teu coração? 

Respeitas a delicadeza de teu 
estômago? Acompanhas 

mentalmente teu fluxo 
sanguíneo? Teus 

pensamentos são poluídos? 
As palavras, ácidas? Os 

gestos, agressivos? Quantos 
esgotos fétidos correm em 

tua alma? Quantos entulhos 
- mágoas, ira, inveja - se 

amontoam em teu espírito?” 
(FREI BETTO)



oraçãoOracao
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Senhor Deus da Vida
Tu que te fazes presente

na brisa dos campos
nos rios que nos purificam e 

alimentam
na floresta e no sertão

no pantanal e nos pampas.

Em tudo que vive
tu estás vivo.

Faz pulsar em nós
a consciência do comum
do homem e da natureza

sendo apenas um.

Ajuda-nos a fazer desta Terra
lugar mais humano e fraterno
entre os povos e todos os seres

que nela habitam.



pAmpaspampas
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Pampas

Mas que pampa é essa que eu 
recebo agora

Com a missão de cultivar raízes
Se dessa pampa que me fala a 

história
Não me deixaram nem sequer 

matizes?

Passam às mãos da minha 
geração

Heranças feitas de fortunas rotas
Campos desertos que não geram 

pão
Onde a ganância anda de rédeas 

soltas

Se for preciso, eu volto a ser 
caudilho

Por essa pampa que ficou pra trás
Porque eu não quero deixar pro 

meu filho
A pampa pobre que herdei de 

meu pai

Engenheiros do Hawai

Herdeiro da Pampa Pobre
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Localizado no extremo sul brasileiro, o 
Pampa está inserido no estado do Rio 
Grande do Sul, fazendo fronteira com 
Argentina e Uruguai. Em comparação 
aos outros biomas, o pampa é pouco 
estudado a nível nacional e local. 
Apesar do aparente desinteresse, tal 
bioma é dotado de riquíssima e 
singular biodiversidade, em que 
milhares de espécies de fauna e flora 
se encontram exclusivamente nos 
Pampas Gaúchos. 

Desde a década de 1960, o pampa 
gaúcho vem sofrendo constante perda 
de sua biodiversidade, consequência 
da exploração desordenada do homem 
em relação meio-ambiente. A letra da 
música “Herdeiro da Pampa Pobre”, 
dos Engenheiros do Hawaí, retrata a 
difícil missão de lidar com o bioma 
degradado e se inquieta com o futuro 
do mesmo às seguintes gerações. 
Dentre as principais atividades 
humanas que degradam os campos 
gaúchos, se destacam:  o cultivo 
intensivo de arroz, soja e milho, uso 
excessivo de agrotóxicos, queimadas, 
biopirataria, caça e pesca 
indiscriminadas.

Em contrapartida, o Pampa foi cenário 
de grandes e importantes revoluções. 
Além disso, é lembrado e conhecido 
pelos belos campos, pelo chimarrão, 
pela atividade de pastoreio, pela 
tranquilidade de uma vida 
interiorana, bem como nos lembra a 
força da mulher e do homem do 
campo. 

Os verdes pastos do Pampa são um 

chamado à oração e à conexão íntima 
de nós mesmos com Jesus Cristo, o 
Bom Pastor,  aquele que alimenta, guia, 
e protege suas ovelhas. Rezar o Pampa 
é rezar o zelo do Senhor para conosco. 
Rezar o Pampa é viajar, é se abandonar 
e se deixar guiar pelo Senhor pelo 
caminho incerto. É guiar-se por 
trajetos de conflitos e calmaria, de 
altos e baixos. O caminho pampeano é 
como a vida, permeada de incertezas, 
mas sempre confiantes na bondade e 
companhia do Bom Pastor.

À luz do silêncio, conduzidos pelo 
Espírito Santo e movidos pelo desejo 
de encontro com Bom Pastor somos 
convidados a contemplar a figura de 
Jesus Cristo, como aquele que nos 
conduz e nos acompanha por todos os 
caminhos da vida.

Pampas

Pedido de Graça

Texto Bíblico

Dinamizando o tema

Senhor, que eu me abandone em Jesus Cristo 

com confiança e alegria de coração.

Contrapor as duas realidades “Herdeiros da 

Pampa Pobre”, dos Engenheiros do Hawaí, e o 

Salmo 23, escrito por Davi. Quais os 

sentimentos ao ler os dois textos? Expresse-os 

por meio de uma ilustração ou em forma texto 

(dissertativo, poesias etc.)

Salmo 23



caatingacaatinga
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Caatinga

 Rios correndo
As cachoeira tão zoando

Terra moiada
Mato verde, que riqueza

E a asa branca
Tarde canta, que beleza

Ai, ai, o povo alegre
Mais alegre a natureza

Luiz Gonzaga

A volta da Asa Branca



16

Compondo o semiárido mais chuvoso 
do planeta, a Caatinga é também um 
bioma de Sertão. A má distribuição dos 
recursos hídricos é uma realidade 
inerente deste bioma quase desértico 
em alguns de seus pontos - devido ao 
desmatamento e às empresas de 
fruticultura e carcinicultura 
instaladas na região. 

Apesar do estigma de pobreza, a 
Caatinga é rica em biodiversidade. 
Abriga 178 espécies de mamíferos, 591 
de aves, 177 de répteis, 79 espécies de 
anfíbios, 241 de peixes e 221 abelhas. A 
vegetação, altamente adaptada, 
quando parece morta, está na verdade 
dormente. Nas primeiras chuvas, a 
vegetação lança suas folhas, e o bioma 
ganha um tapete de ervas. 

Dependendo direta e indiretamente 
desta biodiversidade, está o sertanejo. 
Este é, antes de tudo, um forte, como 
bem o disse Euclides da Cunha. 
Adaptado e adaptando o entorno, as 
mulheres e os homens da Caatinga 
resistem, tendo a fé como luz, 
esperança e bandeira. Viver na e da 
Caatinga é viver de esperança!

Luís Gonzaga musicou essa terra, 
Rachel de Queiroz e Graciliano Ramos 
a trouxeram na prosa, Portinari a 
pintou... São muitos, enfim, os 
“retratos” desse bioma e da gente 
sertaneja.  

Na oração, este bioma e sua gente 
podem convidar-nos a confiar, 
“esperançar” e alegrar-se com a 
misericórdia de Deus.  

Caatinga

Pedido de Graça

Texto Bíblico

Dinamizando o tema

Senhor, revela-me o teu amor e renova-me na 

esperança.

Procure visualizar a pluralidade e riqueza 

escondidas no sertão. Onde parece não haver 

nada, há muito. Seja sinal desse amor de Deus. 

Durante o dia, espalhe mensagens de amor e 

esperança.

Sl 136 (135) O seu amor é para sempre!



AMAZÔNIAAmazonia
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Amazônia

Viajo nos teus rios Amazônia
Teus mistérios lendários a 

desvendar
Tu és a sobrevivência de um 

povo
É a voz do coração de um 

mundo novo
Sou a garantia do amor

Trilogia

Lendária Amazônia
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Salve ó terra de ricas florestas! Salve 
Amazônia, por suas riquezas e belezas!
 
O maior Bioma do Brasil traz em si 
uma singularidade própria: um verde 
e vasto mundo de águas e florestas que 
ocupam 40% do território nacional, 
onde mais de 2.500 diferentes tipos de 
árvores (re)nascem, crescem e se 
multiplicam nos úmidos solos desta 
região. Por essa grandeza e 
preciosidade, a Amazônia é 
considerada a maior reserva de 
madeira tropical do mundo. 
Espalhadas por entre os 9 Estados 
(Acre, Amapá, Amazonas, Pará, 
Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato 
Grosso e Maranhão), encontram-se 
ainda cerca de 30 mil espécies de 
plantas e 3.224 espécies de animais. 
São números simbólicos que traduzem 
a riqueza da vida na biodiversidade da 
fauna e flora amazônica. E os teus rios, 
quanto transmitem, só quem vê tem 
dimensão. Um horizonte sem fim, na 
Amazônia, imensidão.
 
E quantas riquezas culturais também 
podemos encontrar! A cultura e 
felicidade de um povo refletida na 
culinária típica, na diversidade de 
cores e sabores, nas danças, nos sons, 
nos contos lendários e saberes 
populares. Aqui, homens e mulheres, 
trazem no corpo e na alma as 
características do ser amazônida, 
traços visíveis e invisíveis, nas raízes 
de um solo rico, mas também pobre, e 
plural. No território amazônico tem 
caboclo, ribeirinho, gente da cidade e 
do campo. E tem também os nossos 
povos originários, indígenas e 

quilombolas, que vivem e resistem, 
frente ao descaso, ocultamento, 
desvalorização, desrespeito e 
genocídio. 

Tanta diversidade, riqueza, imensidão 
e pluralidade pedem de nós cuidado, 
preservação. Se esta terra te traz o que 
ela tem de melhor, nós também 
devemos dar a ela o nosso melhor, o 
nosso magis, o agir em prol da sua 
sobrevivência. Que possamos ter 
sensibilidade e amor pela Amazônia, e 
que aprendamos com a sabedoria 
milenar do silêncio no território 
indígena, pois na vida e oração “[...] 
silenciar é preciso, para ouvir com o 
coração, a voz da natureza, o choro do 
nosso chão. É preciso silenciar, para 
pensar na solução [...] defendendo 
nosso lar, fonte de vida e beleza, para 
nós, para a nação! ” (Márcia Kambeba, 
poetisa e indígena).

Amazônia

Pedido de Graça

Texto Bíblico

Dinamizando o tema

 Senhor, dai-me a graça de um olhar atento ao 
cuidado e iluminai o meu caminho na 
promoção da justiça socioambiental.

Que há em você que é imenso e plural? Procure 
tomar consciência dos ricos dons que Deus lhe 

deu. Hoje, oferte às pessoas que você 
encontrar o melhor de si, o seu magis como o 

próprio Deus se dá a nós em tanta beleza e 
riqueza.

 Mt 5, 1-13



Pantanalpantanal
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Pantanal

Auto-retrato Falado

Venho de um Cuiabá de 
garimpos e de ruelas entortadas.
Meu pai teve uma venda no Beco 

da Marinha, onde nasci.
Me criei no Pantanal de Corumbá 

entre bichos do chão,
aves, pessoas humildes, árvores e 

rios.
Aprecio viver em lugares 

decadentes por gosto de estar
entre pedras e lagartos.

Já publiquei 10 livros de poesia: 
ao publicá-los me sinto

meio desonrado e fujo para o 
Pantanal onde sou

abençoado a garças.
Me procurei a vida inteira e não 

me achei — pelo que
fui salvo.

Não estou na sarjeta porque 
herdei uma fazenda de gado.

Os bois me recriam.
Agora eu sou tão ocaso!

Estou na categoria de sofrer do 
moral porque só faço

coisas inúteis.
No meu morrer tem uma dor de 

árvore.

Manoel de Barros
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Manoel de Barros, homem pantaneiro, 
conhecido como o Poeta do Pantanal, 
em seu poema evidencia o ser, o 
ambiente e a relação resultante entre 
eles. A preferência por “lugares 
decadentes” por estar entre “pedras e 
lagartos” e, ainda, entre “pessoas 
humildes”, faz-nos recordar as 
preferências de Jesus.

Se pedras e lagartos apontam para 
uma decadência do espaço 
possivelmente comparada a 
elementos urbanos social e 
estruturalmente mais desenvolvidos, 
as figuras dos pecadores no Evangelho 
apontam a decadência humana na 
sociedade do tempo de Jesus. Era um 
de seus ambientes preferidos por ir em 
busca dos que precisavam (Mc 2,17 ; Mt 
9, 12.

O Pantanal, uma das maiores planícies 
alagáveis do planeta, região 
sustentada pelo imenso, mas frágil 
equilíbrio natural que se alterna entre 
cheias e secas de seus canais naturais, 
possui áreas que hoje sofrem em seu 
ambiente e no homem pantaneiro que 
ali vive. O avanço rápido e 
desordenado da agropecuária, que se 
vale de pesados agroquímicos, aliado à 
clandestinidade de garimpos que 
buscam minerais como ouro e 
diamantes sacrifica a 
sociobiodiversidade da terra regida 
pelo ciclo das águas. Ela se torna 
vulnerável como as populações de 
ariranhas que nelas habitam.

Para o homem, a consciência é chave 
para as influências no ambiente. Como 

na alegoria do poeta do Pantanal, 
ignorar a conscientização é alimentar 
o morrer humano que não deixa de ser 
impregnado com “dor de árvore”. Ao 
contrário, buscá-la é ganhar asas para 
voos mais altos, como assim revoam 
garças e tuiuiús nos céus pantaneiros. 
Ir mais longe pela via da 
conscientização abre portas para 
alternativas e possibilidades no 
cuidado da casa comum.

Pantanal

Pedido de Graça

Texto Bíblico

Dinamizando o tema

Senhor, renova a minha consciência.

 Refletir sobre meus hábitos do dia a dia. Há 
algum que pode ser mudado ou aperfeiçoado 

considerando a conscientização para o bem da 
nossa casa comum? Posso ajudar a 

conscientizar alguém com palavras ou ações? 
O que eu tenho feito? Que tal começar hoje por 

uma pequena atitude?

Lc 19, 1-10.



CERRADO
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Cerrado

“Sertão é isto: o senhor empurra 
para trás, mas de repente ele volta 

a rodear o senhor dos lados. 
Sertão é quando menos se espera”.

“Sertão é o sozinho”.
“Sertão: é dentro da gente”

Guimarães Rosa

Ser-Tão
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Longe da modernidade exuberante 
das grandes cidades brasileiras, o 
Cerrado é o bioma do Sertão. 
Ambiente poetizado nas linhas de 
Guimarães Rosa, é o local que remete 
tanto à população sertaneja quanto à 
simplicidade da vida interiorana. 
Aparentemente seco em sua 
constituição vegetal, inóspito e opaco, 
o Cerrado é borbulhante em vida nas 
brechas e nos pequenos detalhes que o 
constituem. No entanto, sofre com o 
agronegócio e suas demandas muitas 
vezes desumanizadoras. Não sem 
razão, o ambiente do cerrado nos 
remete ao deserto existencial vivido 
por cada pessoa em sua caminhada de 
fé.  

Propício à construção de si, esse bioma 
nos convida à um mergulho nas 
constituições profundas do SER; a um 
desbravamento da essência e das 
riquezas transbordantes e secretas 
que nos tecem e formam; a um passeio 
pelas veredas que constituem a 
humanidade tal como o sertão – não 
sem perpassar pela experiência da 
“seca” e do “deserto” – inerentes per si.  
É como as plantas que durante certa 
época do ano resguardam sua beleza, 
escondendo-a para depois 
desabrocharem. Nas próprias palavras 
do mestre Guimarães Rosa: “O sertão é 
sem lugar”. É esse estar deslocado.
O Sertão é lugar do Silêncio. Lugar de 
encontro com Deus e de encontro 
consigo mesmo. Ponto de parada, 
reflexão, reorientação e decisão.

Cerrado

Pedido de Graça

Texto Bíblico

Dinamizando o tema

Senhor, revele-me a mim mesmo!

Deixe-se silenciar. Imagine-se caminhando 

pelas veredas e brechas da vida. Tome 

consciência do que lhe constitui. Expresse por 

meio de um desenho, poema ou frase a 

sensação experimentada na oração. 

Sl 23 (22), Jo 15, 9-11.
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Mata Atlântica

Mata Atlântica te levanta, deixo 
meu peito aberto

Pra te guardar na lembrança, pra 
te contar pros meus netos

...Se pudesse eu te dava as asas do 
pensamento

Quem sabe te guardaria do jeito 
que eu te penso

Criando os teus nativos, 
crescendo no teu silêncio 

Luís Perequê

Mata Atlântica
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Para o homem moderno a natureza 
pode dar medo, por mostrar-se como 
um local escuro, desconhecido, 
perigoso e desafiador. Enquanto 
crescíamos como civilização 
esquecemos o nosso modo de vida 
original, perdemos a ligação com a 
natureza, com a criação. 
Transformamos as matas em cidades, 
em selvas de pedra, com luzes que nos 
ofuscam. 

Um sobrevivente, assim podemos 
classificar o terceiro maior bioma 
brasileiro. A Mata Atlântica, lar de 
muitas espécies de plantas e animais, 
rica em diversidade e beleza sofre 
ameaça todos os dias: desmatamento 
desordenado, biopirataria, poluição, 
mineração e industrialização. Luiz 
Perequê, canta a preocupação com a 
mata, teme que as gerações futuras 
podem não conhecê-la.  Em algum 
momento paramos para pensar e nos 
preocupar com a Criação de Deus, e o 
que fazemos com ela?

A floresta permanece de pé, apesar de 
sua fragilidade e vulnerabilidade ela 
nos mostra a sua força e seu poder de 
resiliência, resistindo aos impactos 
causados pelo homem, mesmo 
restando somente 7% do que era 
originalmente.

Muitas vezes acabamos por desistir de 
objetivos que se mostram difíceis de 
alcançar ou que nos amedrontam, as 
nossas forças desaparecem. Nestes 
momentos podemos contemplar a 
floresta, que teima em resistir apesar 
das intempéries e dos impactos que lhe 

causamos.
“Eu tenho que ter raízes, antes de ter 
ramos, para saber quem sou, antes de 
saber quem eu quero ser.” (Room For 
Two).

Mata Atlântica

Pedido de Graça

Texto Bíblico

Dinamizando o tema

 Senhor, dai-me fortaleza.

Tente prestar mais atenção ao ambiente que 

você vive. Quais são seus medos? Pense na 

resiliência da Mata Atlântica e busque em si 

pelo menos 7% de capacidade de resistir, pelo 

menos 5 pães e dois peixes. Procure 

influenciar positivamente o seu redor, 

integrando avanços e conservação.

Mt 14; 13-21
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Local:  Ambiente natural pertencente 
ao seu bioma, ou área em contato com 
comunidades originárias e 
tradicionais.

1º Passo: Encontrar um local 
confortável, que se relacione com a 
temática proposta, suscitando a 
questão socioambiental. Inicia-se com 
um clima de meditação, pedindo aos 
participantes para encontrar posições 
confortáveis, fecharem os olhos e 
deixar que o ambiente com seus sons, 
cheiros e sensações guiem a sua a 
oração, até que consigam silenciar a 
mente e entrar em contato com o 
ambiente ao seu redor.

2º Passo: Momento de meditação com 
leitura do texto.

3º Passo: Reflexão

Viaje mentalmente a um ambiente 
natural que te traga alguma 
lembrança. Que te faça sentir 
relaxado. Neste ponto da meditação 
devemos relembrar a nossa relação 
com a Criação. Segue algumas 
sugestões de perguntas norteadoras:

- O que a Criação significa para mim? 
Como eu a enxergo?

- Quando entendi o que era a 
natureza?

- Devemos explorar os sentimentos 
que nos ligam ou nos afastam da 
Criação. Eu me vejo parte dela ou a 
parte dela? O que me faz sentir tais 
sentimentos?

- Como iniciei a minha relação com a 
natureza?

- Qual foi principal momento em 
minha vida que me senti mais 
próximo da criação? Relembro esse 
momento.

- Quando eu ofendi a natureza?

- Quando fui omisso com ela?

- Quando minhas ações a 
machucaram?

- Quando percebi a minha impotência 
diante da natureza?

Dinamizando o Tema

Encontro com Meditação

Para entendermos a Criação que 
nos foi entregue devemos 

aprofundar a nossa relação 
humano versus natureza, 

buscando uma moção interior que 
nos anima, algo que nos mova a 

buscar mais, nos dirigindo a uma 
conversão ecológica.

Dessa forma entendemos que uma 
conversão se dá através de uma 

transformação interior profunda. 
Para isso cada um de nós precisa 

olhar para seu interior, 
percebendo-se como parte da 

Criação, parte de uma 
coletividade, tentando encontrar a 

relação uma vez perdida com a 
natureza. O cuidado com a 

natureza não é opcional, mas sim, 
necessário para a nossa 

sobrevivência e para uma vida 
digna.



4º Passo: Autotranscendência

A fim de conhecer melhor a realidade 
vivida pela Criação, devemos olhar 
para fora, reconhecendo 
verdadeiramente o valor do outro. 
Superando a consciência isolada que 
nos define como personagens únicos e 
principais. A autotranscendência é a 
chave que nos permite ir em direção 
do outro. 

Neste passo os participantes sentam 
em pares, um de frente para o outro, 
olhando fixamente nos olhos. O 
objetivo é enxergar a si mesmo na 
pessoa a sua frente, sentindo uns aos 
outros através do toque das mãos e 
conversa de olhares. Depois de um 
tempo a poesia abaixo será declamada. 
Finalizada a leitura do poema, pode 
ser feito um momento de oração 
pessoal.

5º Passo: Equilíbrio ecológico 
Realinhar-se com a Criação. Neste 
momento buscamos um simples 
sentimento de pertença. A Criação faz 
parte de nós e nós fazemos parte dela. 
Os participantes ficam de pé fazendo 
um círculo. Num primeiro momento, 
permanecem parados sentindo a 
energia ao redor e todas as outras 
sensações proporcionadas pelo 
ambiente.  E para ajudar na 
contemplação  faz-se a leitura do 
poema a seguir.

Após esse momento de contemplação 
inicia-se uma dança circular com o 
mantra: 

Tudo está interligado como de fôssemos 
um. Tudo está interligado nesta casa 

comum.

Como uma segunda alternativa ao 
ponto 5, encorajamos também ao 
grupo organizador elaborar um 
momento de acordo com a cultura e 
bioma local, que crie a sensação de 
realinhar-se com a  natureza.

Dinamizando o Tema

31

Retrato - Cecília Meireles
 

Eu não tinha este rosto de hoje, 
assim calmo, assim triste, assim 

magro, 
nem estes olhos tão vazios, 

nem o lábio amargo.
 

Eu não tinha estas mãos sem 
força, 

tão paradas e frias e mortas; 
eu não tinha este coração 

que nem se mostra. 
 

Eu não dei por esta mudança, 
tão simples, tão certa, tão fácil: 
- Em que espelho ficou perdida 

a minha face?

Melhor do que a criatura, 

fez o criador a criação.

A criatura é limitada. 

O tempo, o espaço, 

normas e costumes.

Erros e acertos. 

A criação é ilimitada.

Excede o tempo e o meio.

Projeta-se no Cosmos.

Cora Coralina
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Buscando uma maneira mais 
descontraída de conversar sobre a 
situação ambiental de cada bioma, 
propomos um cine-fórum, segue a lista 
de sugestões de filmes. 
Após a apresentação dos filmes ou 
curtas pode-se fazer um debate sobre 
as  moções e desolações do que foram 
sentidas e dúvidas a serem tiradas ou 
simplesmente compartilhadas.

Dinamizando o Tema

Cine Fórum

Filmes Brasileiros

Curtas  Brasileiros

Filmes Estrangeiros

Lixo Extraordinário

Amazônia 2013

Grande Sertão Veredas

Amazônia Desconhecida

Vidas Secas

A Lei Da Água

O Quinze (2004)

Vidas Secretas

Os Guardiões Da Biosfera

Amazônia Em Chamas

A Última Hora

A Qualquer Preço

Quanto vale um rio

A história de luta dos 

Manoki para retomar o 

território tradicional 

Amazônia Publica: Rio 

Em Furia  

Depois de Belo Monte 

parte 1 

Depois de Belo Monte 

parte 2

Ilha das Flores



Dinamizando

a experiencia
Recolhendo



34

Durante estes dias de oração e 
reflexão, pudemos olhar a realidade a 
partir de Deus, nosso Senhor. Fomos 
convidados a perceber nossa terra, 
nossa diversidade, nossas riquezas, 
bem como nossas injustiças 
socioambientais. Fomos convidados, 
também, a louvar e reverenciar as 
belezas de cada bioma que compõe 
nosso país, bem como despertar o 
senso crítico de nossas atitudes frente 
aos ecossistemas e nossa respectiva 
relação com eles. Neste último 
exercício, esteja consciente do 
processo vivido e da presença de Deus 
durante toda a semana passada.
 
O caminho espiritual-formativo 
inaciano se faz pelo tríptico: 
Experiência-Reflexão-Ação. Tendo 
passado pela experiência de oração e 
reflexão nesta Semana do Meio 
Ambiente, somos agora convidados a 
olhar as possibilidades de ações 
concretas. Não se trata de ação 
impulsiva, desorientada. Tampouco 
necessita ser grandiosa. Essa ação terá 
bons frutos se encontrar raízes firmes 
na experiência que o Senhor lhe 
possibilitou viver e refletir nesta 
semana. Essas atitudes propostas 
desejam promover um olhar 
cuidadoso para com a nossa Casa 
Comum e, como jovens, sermos mais 
conscientes e promotores da justiça 
socioambiental. 

O convite agora é olhar todas as 
anotações anteriores e procurar e 
encontrar a Vontade de Deus para um 
ambiente mais justo, em que sociedade 
e meio ambiente se desenvolvam em 
harmonia.

Apresentamos algumas perguntas que 
podem ser inspiradoras para reflexão, 
partilha e assumir posturas e ações 
para a promoção da justiça 
socioambiental:

1. Como era a minha percepção de 
cada um dos biomas antes de cada 
oração? 

2. Quais as moções que me moveram 
ao rezar uma realidade diferente 
daquela que vivo? Percebo-me 
sensível à realidade do outro?

3. Quais os sentimentos que 
apareceram durante a minha oração 
ao rezar a realidade da terra, do bioma 
em que vivo? 

4. Ao rezar os biomas, em que eles me 
ajudaram na conscientização e 
sensibilização para com as questões 
socioambientais?

5. Como podemos dialogar com outras 
instituições e obras para promover 
este mesmo olhar cuidadoso para com 
o ecossistema?

6. Como podemos estabelecer atitudes 
concretas para nossa vida? Como 
fomentar nos grupos de jovens a 
importância da temática 
socioambiental? 

7. Como posso incidir na minha 
realidade, ajudando outras pessoas a 
conhecer e despertarem a consciência 
a fim de agir baseados na justiça 
socioambiental? Como isto aparece em 
meu projeto de vida? 
  

Recolhendo a Experiência
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Pedimos que todos que tiveram acesso e 
utilizaram este material enviem seus 
comentários, críticas, elogios e sugestões para:

magisamazonia@gmail.com
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