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Material elaborado pelo Padre Davi Romero, SJ e gentilmente cedido ao Programa 
MAGIS Brasil.

1º Dia

1. Exercício de harmonização
2. Pedir ao Espírito Santo: O desejo que tenho para este retiro.
3. Considerar a minha situação, na presença de Deus, conversando com Ele:

Existe o GRANDE RIO do Cosmos, do Universo e da História. Nós fomos colocados 
neste grande rio num momento e lugar determinados. Alguém nos colocou nele, não 
por acaso, mas por amor. Nós estamos dentro do Universo e da História, e o Universo 
e a História estão dentro de nós (feitos de poeira cósmica). Esse Alguém que nos ama, 
vem a nós e, com todo carinho e interesse, nos pergunta:
 - “Onde você está?” (Gn 3, 9) A primeira pergunta na Bíblia. Uma pergunta simples, 
mas profunda. Considero essa pergunta não tanto no sentido geogra�camente, e sim 
no sentido de relacionamento. Onde estou diante de Deus, diante dos outros (família, 
comunidade, trabalho, pastoral, etc.), diante da natureza e diante de mim mesmo 
(sonhos, vitórias, derrotas, dons e limitações)?

- Do jeito que estiver, me coloco nas mãos d’Ele, de Deus, e faço a petição que melhor 
me expresse:  * Lc 8, 18: Senhor, que eu aprenda a ouvir! | * Jo 3, 3: Ajude-me, Senhor, 
a nascer de novo! | * 1 Sm 3, 1-9: Aqui estou, Senhor, para fazer tua vontade! | * 1 Rs 
19, 9-18: Que te busque, Senhor, no sussurro da brisa! | *Outra que melhor me 
expresse...
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1º EE: Situar-se

Preparação

- Sinta-se parte da Criação: contemple a natureza... as pessoas...
* “Entre os pobres mais abandonados e maltratados, conta-se a nossa terra oprimida e 
devastada, que ‘geme e sofre as dores do parto’. Esquecemo-nos de que nós mesmos 
somos terra” [LS-2]. Nosso corpo e nosso cérebro são compostos das mesmas 
partículas que tecem o brilho das galáxias.
*  A Criação é um poema de amor. O amor de Deus em excesso criou o Cosmos e 
Sua força vital criou a Evolução!  A Palavra criadora e amorosa de Deus gera e 
sustenta toda a Criação. Não foi uma vez que Deus criou, mas continua 
permanentemente a “gerar”, a “dar à luz” tudo o que existe. Tudo está interligado, 
conectado, enredado pelo Amor!  O Amor é quem nos faz sentir a interdependência, 
pois Ele mantém interconectados os �os da vida, da evolução, da humanidade a 
caminho da plenitude.
*  Nós somos “jardineiros” do jardim que Deus criou, do qual somos parte (Gn 2, 
7.15).

4. Outros Textos: Is 43, 1-7: Pronunciou meu nome! / Sl 27(26) O Senhor é minha 
luz... /   Ef 1, 3-14: Bendito seja Deus! A graça não tem limites.
5. Agradecer à Trindade, presente na Criação, que caminha na História pessoal e 
coletiva.
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- Sinta-se parte da Criação: contemple a natureza... as pessoas...
* “Entre os pobres mais abandonados e maltratados, conta-se a nossa terra oprimida e 
devastada, que ‘geme e sofre as dores do parto’. Esquecemo-nos de que nós mesmos 
somos terra” [LS-2]. Nosso corpo e nosso cérebro são compostos das mesmas 
partículas que tecem o brilho das galáxias.
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sustenta toda a Criação. Não foi uma vez que Deus criou, mas continua 
permanentemente a “gerar”, a “dar à luz” tudo o que existe. Tudo está interligado, 
conectado, enredado pelo Amor!  O Amor é quem nos faz sentir a interdependência, 
pois Ele mantém interconectados os �os da vida, da evolução, da humanidade a 
caminho da plenitude.
*  Nós somos “jardineiros” do jardim que Deus criou, do qual somos parte (Gn 2, 
7.15).
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2º EE:  CRIAÇÃO: 
o amor fecunda o universo

“Tudo está relacionado, e 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” (Laudato Si’, n. 92).
O núcleo da experiência bíblica é a tomada de consciência do Amor divino presente e 
atuante no mundo. Este mistério primordial da relação de Deus com a Criação 
constitui o centro mesmo da Revelação.  A Criação aparece então como um grande 
gesto de Amor e todas as expressões de vida tornam-se a história da �delidade desse 
Amor gratuito. A Criação é obra do Amor incondicional de Deus.
E foi do transbordamento do Amor divino que brotou a vida, pois o Amor é sempre 
criativo, original: ele cria e recria continuamente e desencadeia um movimento 
expansivo em direção à plenitude.
E o Amor de Deus é irradiante e expansivo; por isso, tudo está habitado e perpassado 
por esse Amor.  Tudo está interligado, conectado e enredado pelo Amor. É o Amor que 
nos faz sentir a interdependência, pois ele mantém interconectados os �os da vida.
Tudo é dom do Amor; o Amor está presente em tudo; ele continua trabalhando e 
renovando tudo, e em tudo encontramos vestígios dele.
Assim, um universo que é fecundado pelo Amor de Deus é um universo abençoado, 
salvo e seguro.
O amor é a força maior existente na Criação, nos seres vivos e nos humanos. Porque o 
amor é uma força de atração, de união e de transformação. O amor é a expressão mais 
alta da vida que sempre irradia e pede cuidado, porque sem cuidado ela de�nha, adoece 
e morre.
Alguns Textos: Jr 18, 1-6: Deus molda a história.
Sl 103 (102): “Bendiga a Javé, ó minha alma!...” / Deus é amor.
Sl 139 (138): “Javé, tu me sondas e conheces”/ Deus presente.
1Jo 4, 7-14: “...o amor vem de Deus...” 
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3º EE: O Princípio e Fundamento 
               (O “Alicerce”)

Pedir ao Espírito Santo: A graça de reconhecer o lugar que Deus ocupa na minha vida 
e a graça de desejar que Ele seja o centro da minha existência e do meu caminhar.
Princípio e Fundamento Inaciano: “O ser humano é criado para louvar, reverenciar 
e servir a Deus Nosso Senhor, e assim salvar a sua alma. E as outras coisas sobre a face 
da terra são criadas para o ser humano, a �m de ajudá-lo a alcançar o �m para o qual 
foi criado”...[EE 23]. O ser humano é criado para “louvar” (atitude agradecida, 
positiva), “reverenciar” (reconhecimento, contemplação) e “servir” (práxis) a Deus seu 
Criador. O resultado disso é “a Salvação da alma” (que tem a ver com “saúde” do corpo 
e do espírito), ou seja, sermos humanamente felizes, alcançar a plenitude a que aspira 
o nosso desejo mais profundo. Todas as coisas são meio. O �m é Deus Nosso Senhor. 
Considerar:  “Esquecemo-nos de que nós mesmos somos terra (cf. Gn 2,7).  O nosso 
corpo é constituído pelos elementos do planeta; o seu ar permite-nos respirar, e a sua 
água vivi�ca-nos e restaura-nos” (Laudato si’ n.2).

Pertencemos à Terra; somos �lhos da Terra. “Somos Terra”; humano vem de húmus. 
Humanidade e Terra, formamos uma única realidade esplêndida, reluzente, frágil e 
cheia de vigor. Viemos da Terra e voltaremos à Terra. Somos parte do universo, feitos 
do mesmo pó cósmico que se originou com a explosão das grandes estrelas vermelhas. 
As mesmas energias, os mesmos elementos físico-químicos da Terra circulam por todo 
o nosso corpo, sangue e cérebro. Somos argila sobre a qual é soprado o espírito divino 
que anima e inspira.
A Terra não está à nossa frente como algo distante e diferente de nós mesmos. Temos a 
Terra dentro de nós. Somos a própria Terra que, ao evoluir, chegou ao estágio de 
sentimento, de compreensão, de vontade, de responsabilidade e de veneração. Numa 
palavra: somos a Terra no seu momento de autorrealização e de autoconsciência (cf. L. 
Bo�).
A experiência dos EE signi�ca, portanto, “mergulhar os pés na terra” (Lev 25, 1-24). É 
na obscuridade da terra que a planta vai buscar a força que a manterá viva, que lhe dará 
condição de expandir sua copa em direção à imensidão do céu. As raízes mergulham na 
terra de modo profundo, silencioso e lento. 
Princípio e Fundamento Ecológico:  “Os seres humanos são criados junto com todas 
as demais criaturas do universo para o louvor, a reverência e o serviço da Trindade e, 
neste vínculo comum, apreciar nosso parentesco e descobrir a plenitude de nossa 
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própria vida na Terra. Somos chamados a respeitar todas as demais criaturas, mesmo se 
as utilizamos para nossa própria sobrevivência, e unir-nos a elas em louvor, reverência 
e serviço da Trindade. Isto requer verdadeira liberdade espiritual de nossa parte, que 
deve estender-se à nossa relação com todas as coisas.
Esta é a atitude básica para com todos os membros da comunidade de vida e o 
fundamento do verdadeiro amor. Por isso temos de alcançar esta liberdade para obter 
uma boa relação com o restante das criaturas: humanas, animais e vegetais. Isto nos 
deixa livres para viver nossa vida, seja breve ou seja longa, na honra ou na desonra, na 
riqueza ou na pobreza, na saúde ou na enfermidade, e em toda e qualquer situação.
Nosso único desejo é eleger o que mais nos ajude a estar unidos no amor e na 
gratuidade junto ao resto da criação para o maior louvor, reverência e serviço da 
Trindade”.
Outros Textos: Sl 104 (103) ...“Envias teu sopro... e renovas a face da terra”. / Sl 105 
(104) ... Deus caminha na história. / Is 41, 8-14... Javé me sustenta e defende o 
oprimido. /Is 43, 1-7...“Chamei-te pelo nome”.

Agradecer ao Senhor por Ele ser a ‘rocha’, o ‘alicerce’, o ‘chão’, o ‘horizonte’ da minha 
vida.
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foi criado”...[EE 23]. O ser humano é criado para “louvar” (atitude agradecida, 
positiva), “reverenciar” (reconhecimento, contemplação) e “servir” (práxis) a Deus seu 
Criador. O resultado disso é “a Salvação da alma” (que tem a ver com “saúde” do corpo 
e do espírito), ou seja, sermos humanamente felizes, alcançar a plenitude a que aspira 
o nosso desejo mais profundo. Todas as coisas são meio. O �m é Deus Nosso Senhor. 
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Bo�).
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própria vida na Terra. Somos chamados a respeitar todas as demais criaturas, mesmo se 
as utilizamos para nossa própria sobrevivência, e unir-nos a elas em louvor, reverência 
e serviço da Trindade. Isto requer verdadeira liberdade espiritual de nossa parte, que 
deve estender-se à nossa relação com todas as coisas.
Esta é a atitude básica para com todos os membros da comunidade de vida e o 
fundamento do verdadeiro amor. Por isso temos de alcançar esta liberdade para obter 
uma boa relação com o restante das criaturas: humanas, animais e vegetais. Isto nos 
deixa livres para viver nossa vida, seja breve ou seja longa, na honra ou na desonra, na 
riqueza ou na pobreza, na saúde ou na enfermidade, e em toda e qualquer situação.
Nosso único desejo é eleger o que mais nos ajude a estar unidos no amor e na 
gratuidade junto ao resto da criação para o maior louvor, reverência e serviço da 
Trindade”.
Outros Textos: Sl 104 (103) ...“Envias teu sopro... e renovas a face da terra”. / Sl 105 
(104) ... Deus caminha na história. / Is 41, 8-14... Javé me sustenta e defende o 
oprimido. /Is 43, 1-7...“Chamei-te pelo nome”.

Agradecer ao Senhor por Ele ser a ‘rocha’, o ‘alicerce’, o ‘chão’, o ‘horizonte’ da minha 
vida.
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1. Pedir ao Espírito Santo: O dom do intenso desejo de ser livre, para amar e servir.
2. Considerar: Santo Inácio aponta 3 orientações para permitir que Deus liberte a 
minha liberdade: ... “Donde se segue que (o ser humano) há de usar delas (das coisas) 
tanto quanto o ajudem a atingir o seu �m, e há de privar-se delas tanto quanto dele o 
afastem. Pelo que é necessário tornar-nos indiferentes a respeito de todas as coisas 
criadas, em tudo aquilo que depende da escolha do nosso livre arbítrio, e não lhe é 
proibido. De tal maneira que, de nossa parte, não queiramos mais saúde que doença, 
riqueza que pobreza, honra que desonra, vida longa que vida breve, e assim por diante 
em tudo o mais, desejando e escolhendo o que mais nos conduz ao �m para o qual 
fomos criados” [EE 23].
- 1º, uma regra para agir: Usar e não-usar das coisas “tanto quanto”, é um meio precioso 
de ascese para sermos livres no meio desta civilização do consumo, do descarte... Isto 
exige posicionamento, opção, discernimento, seleção! “Qual é o grau da minha 
liberdade? ” Qual é o meu Absoluto que torna o resto relativo? 

- 2º, uma condição: Tornar-nos indiferentes: Não basta apenas discernir e ver claro 
com a cabeça. Temos que afetar nosso “coração” para chegar a sermos livres, 
indiferentes. Ou seja, não preferir mais uma coisa que outra antes de conferir se esta é 
a preferência de Deus. Precisamos tornar-nos “indiferentes” = “disponíveis”, para que 
Deus nos use como meio de doar-se a nós. 

Pergunte-se, diante do Senhor: “O que existe na minha vida hoje, que eu não permito 
que Ele me peça? Até onde chega a minha disponibilidade e liberdade interior, a 
minha disposição incondicional? ” Santo Inácio aprendeu aos poucos esta arte de se 
deixar conduzir por Deus em tudo.  Que precisa “podar” na minha vida?

- 3º, a �nalidade: ‘Mais’ amar e servir: Quando a minha vontade (liberdade) for 
afeiçoada pelo que Deus deseja, serei livre para deixar que minha vida seja totalmente 
ocupada pelos outros e por Deus. É o contrário à mediocridade, à acomodação.
 
- Lembre-se: Deus me cria livre. E Ele me ama tal como eu sou: com minha liberdade, 
às vezes �rme, às vezes, fraca... Ele me ama terna e apaixonadamente, mais do que eu 
me amo a mim mesmo!  Então: não preciso ser bom nem fazer coisas boas para que 
Deus me ame; mas, porque Deus me ama sem condições, é que me torno capaz de usar 
a minha liberdade para ser bom e fazer o bem, para humanizar as pessoas e o mundo 

4º EE:  Amigos de Deus, raiz da minha     
liberdade 
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de hoje.
Alguns Textos: A “indiferença” de São Paulo: Fl 4, 11-13: “... aprendi tanto a estar 
saciado como a ter fome.... Tudo posso naquele que me fortalece”. / Fl 3, 5-11: “considero 
tudo isso como lixo, a �m de ganhar a Cristo”.  /  Fl 1, 21-25: “pois para mim viver é 
Cristo.../
A “indiferença” de Maria = Lc 1, 46-56: “Magní�cat” = o ‘Princípio e Fundamento’ de 
Maria.

3. Agradecer ao Senhor pelo desejo de ser livre que ele desperta.
Escrever numa folha o “Meu Princípio e Fundamento”, diante do Senhor e junto 
com Ele.
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afeiçoada pelo que Deus deseja, serei livre para deixar que minha vida seja totalmente 
ocupada pelos outros e por Deus. É o contrário à mediocridade, à acomodação.
 
- Lembre-se: Deus me cria livre. E Ele me ama tal como eu sou: com minha liberdade, 
às vezes �rme, às vezes, fraca... Ele me ama terna e apaixonadamente, mais do que eu 
me amo a mim mesmo!  Então: não preciso ser bom nem fazer coisas boas para que 
Deus me ame; mas, porque Deus me ama sem condições, é que me torno capaz de usar 
a minha liberdade para ser bom e fazer o bem, para humanizar as pessoas e o mundo 
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de hoje.
Alguns Textos: A “indiferença” de São Paulo: Fl 4, 11-13: “... aprendi tanto a estar 
saciado como a ter fome.... Tudo posso naquele que me fortalece”. / Fl 3, 5-11: “considero 
tudo isso como lixo, a �m de ganhar a Cristo”.  /  Fl 1, 21-25: “pois para mim viver é 
Cristo.../
A “indiferença” de Maria = Lc 1, 46-56: “Magní�cat” = o ‘Princípio e Fundamento’ de 
Maria.

3. Agradecer ao Senhor pelo desejo de ser livre que ele desperta.
Escrever numa folha o “Meu Princípio e Fundamento”, diante do Senhor e junto 
com Ele.
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2º Dia

Condição para poder iniciar esta “semana”: Ter o ‘desejo forte’ de viver na liberdade do 
amor. Inácio descobriu que os dois grandes problemas que afetam o próprio ser 
humano são a LIBERDADE e o AMOR. 
A Liberdade, quando não orientada pelo Amor, é capaz de atingir mortalmente o 
homem e mulher, a história, a natureza e Deus. É capaz de destruir o plano de Vida, o 
sonho de Amor de Deus sobre nós, sobre a natureza e o mundo todo. É a liberdade que 
possibilita a recusa.
“Conversão” é mudança de “senhor”, não de hábitos ou comportamentos... É desalojar 
falsos ídolos para que o senhor amplie e ocupe o espaço todo do nosso coração.
Vamos, pois, rezar esta realidade: Pela manhã, o pecado social. Pela tarde, o pecado 
pessoal. 

    

1ª Semana

Conversão: Da Escravidão ao Pecado 
à Liberdade do Amor que Humaniza 

Retiro Ecológico
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“Essas situações provocam os gemidos da irmã terra, que se unem aos gemidos dos 
abandonados do mundo, com um lamento que reclama de nós outro rumo. Nunca 
maltratamos e ferimos a nossa casa comum como nos últimos dois séculos” (LS n.53).
Nos primeiros exercícios (Princípio e Fundamento), enchemo-nos de gratidão e 
assombro pela nossa existência, pelo amor da Trindade e pela comunidade universal de 
vida que nos sustenta. No entanto, contemplando o cenário da Criação, vamos 
também tomando consciência que perdemos o sentido da corrente única da vida e de 
sua imensa diversidade. Esquecemos a teia das interdependências e da comunhão de 
todos com a Fonte originária de tudo.
Na perspectiva bíblica, o pecado aparece em primeiro lugar como a ruptura de uma 
aliança com o Criador, com os outros e com as criaturas. Cometemos um pecado 
ecológico. Ficamos surdos e mudos diante das mil mensagens que nos vêm de cada ser 
e do universo inteiro. O pecado se mostrou como uma força de desintegração do ser 
humano com sua Fonte Original, como força de desintegração do ser humano consigo 
mesmo e, por �m, como ruptura de comunhão com o Todo.
Por isso, em nossa oração, situados diante da Bondade in�nita do Criador, vamos 
implorar sua misericórdia por termos sidos negligentes no “cuidado da Casa 
Comum”, plena de beleza e harmonia; misericórdia que nos chama a uma “metanoia”, 
ou seja, para uma conversão nos nossos relacionamentos com os irmãos nossos e com a 
Mãe natureza, tal como ela foi criada.
Segundo a imagem bíblica da vinha, quando as pessoas rompem a aliança com Deus e 
se afastam d’Ele, ela �ca estéril. Quando uns poucos se apropriam da vinha como 
donos, ela passa a ser o lugar da espoliação, da devastação, da morte e deixa de ser 
espaço para a convivência fraterna e solidária. De fato, contemplando a “grande Vinha 
do Senhor”, percebemos que o poder-dominação sobre a natureza e o consumismo 
exacerbado destruiu o sentido cordial das criaturas e legou-nos um devastador vazio 
existencial.  Que coisas horríveis �zemos com a vinha que herdamos! 
Ferir a Vinha é ferir o próprio Criador. Quando observamos vinhas outrora 
verdejantes e agora destruídas ou entulhadas de lixo, uma sensação de violação, de 
tragédia, quase de sacrilégio, se manifesta no nosso interior. E uma voz ecoa das 
profundezas da destruição: “Que �zestes de minha vinha? ”.
Por sua atitude de arrogância e de autossu�ciência, o ser humano explorou 

5º EE: Vinha, Vasta Vinha Degradada! 
(Pecado Social I) [EE 45-54]
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exaustivamente a vinha herdada e a destruiu, depredou, tomou posse dela.... Assim, 
não foi respeitoso para com o Criador que a ele reservou a missão de cuidar da sua 
vinha e de compartilhar os seus frutos.
Conquistamos demais e cuidamos de menos. A ameaça provém da atividade humana 
altamente predatória da vinha a nós con�ada. Perdemos o sentido da corrente única da 
vida e de sua imensa diversidade. Há um clamor generalizado que emerge da realidade 
desa�ante enfrentada pela humanidade: o planeta Terra está gravemente enfermo. 
Constatamos as chagas ecológicas estampadas por toda parte e os próprios seres 
humanos deformados pela miséria e exclusão.
Texto bíblico:  Mt 21, 33-43;  Is 5, 1-7;  Is 24, 1-6

    



“Essas situações provocam os gemidos da irmã terra, que se unem aos gemidos dos 
abandonados do mundo, com um lamento que reclama de nós outro rumo. Nunca 
maltratamos e ferimos a nossa casa comum como nos últimos dois séculos” (LS n.53).
Nos primeiros exercícios (Princípio e Fundamento), enchemo-nos de gratidão e 
assombro pela nossa existência, pelo amor da Trindade e pela comunidade universal de 
vida que nos sustenta. No entanto, contemplando o cenário da Criação, vamos 
também tomando consciência que perdemos o sentido da corrente única da vida e de 
sua imensa diversidade. Esquecemos a teia das interdependências e da comunhão de 
todos com a Fonte originária de tudo.
Na perspectiva bíblica, o pecado aparece em primeiro lugar como a ruptura de uma 
aliança com o Criador, com os outros e com as criaturas. Cometemos um pecado 
ecológico. Ficamos surdos e mudos diante das mil mensagens que nos vêm de cada ser 
e do universo inteiro. O pecado se mostrou como uma força de desintegração do ser 
humano com sua Fonte Original, como força de desintegração do ser humano consigo 
mesmo e, por �m, como ruptura de comunhão com o Todo.
Por isso, em nossa oração, situados diante da Bondade in�nita do Criador, vamos 
implorar sua misericórdia por termos sidos negligentes no “cuidado da Casa 
Comum”, plena de beleza e harmonia; misericórdia que nos chama a uma “metanoia”, 
ou seja, para uma conversão nos nossos relacionamentos com os irmãos nossos e com a 
Mãe natureza, tal como ela foi criada.
Segundo a imagem bíblica da vinha, quando as pessoas rompem a aliança com Deus e 
se afastam d’Ele, ela �ca estéril. Quando uns poucos se apropriam da vinha como 
donos, ela passa a ser o lugar da espoliação, da devastação, da morte e deixa de ser 
espaço para a convivência fraterna e solidária. De fato, contemplando a “grande Vinha 
do Senhor”, percebemos que o poder-dominação sobre a natureza e o consumismo 
exacerbado destruiu o sentido cordial das criaturas e legou-nos um devastador vazio 
existencial.  Que coisas horríveis �zemos com a vinha que herdamos! 
Ferir a Vinha é ferir o próprio Criador. Quando observamos vinhas outrora 
verdejantes e agora destruídas ou entulhadas de lixo, uma sensação de violação, de 
tragédia, quase de sacrilégio, se manifesta no nosso interior. E uma voz ecoa das 
profundezas da destruição: “Que �zestes de minha vinha? ”.
Por sua atitude de arrogância e de autossu�ciência, o ser humano explorou 
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exaustivamente a vinha herdada e a destruiu, depredou, tomou posse dela.... Assim, 
não foi respeitoso para com o Criador que a ele reservou a missão de cuidar da sua 
vinha e de compartilhar os seus frutos.
Conquistamos demais e cuidamos de menos. A ameaça provém da atividade humana 
altamente predatória da vinha a nós con�ada. Perdemos o sentido da corrente única da 
vida e de sua imensa diversidade. Há um clamor generalizado que emerge da realidade 
desa�ante enfrentada pela humanidade: o planeta Terra está gravemente enfermo. 
Constatamos as chagas ecológicas estampadas por toda parte e os próprios seres 
humanos deformados pela miséria e exclusão.
Texto bíblico:  Mt 21, 33-43;  Is 5, 1-7;  Is 24, 1-6
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Considerações e Textos: 
- O pecado é real: É o “anti-Gênesis” (contrário ao sonho de Deus). Tudo o que vai 
contra a Irmandade Universal, que é a verdade da nossa existência no Cosmos, é 
pecado. Objetivamos a Criação, objetivamos às pessoas! E o pecado, essa quebra das 
relações, é anterior ao pecado da minha história pessoal. 
A autossu�ciência do ser humano (Adão+Eva), desligar-se de Deus e sua Palavra, é 
divorciar a realidade do projeto do Pai, o social e o religioso, o político e o místico, o 
ecológico e o espiritual. 
É o “pecado original”, porque é o que gera o resto: Quebra da comunhão/relações entre 
homem e mulher (irresponsáveis, culpabilizam-se um ao outro), quebra da sintonia 
com a Criação (hostilidade) ... Irmão matando irmão (Caim e Abel) ... Usar Deus e a 
religião em proveito próprio (Dilúvio) ... Não-comunicação, pois cada um só fala dos 
seus interesses (Babel).
- Trazer à memória os infernos reais de hoje: campos de refugiados, povos famintos, 
migrantes, trá�co de pessoas, violência e drogas, mortes antes do tempo (abortos, 
assassinatos), depredação da Natureza, etc. [Veja rostos concretos] O modelo neoliberal 
não resolveu nenhum dos graves problemas do mundo: Ex.: agravaram-se os problemas 
Ecológicos, não por falta de informação e conhecimentos e sim por falta de “vontade”, 
pois a prioridade é o econômico: não é, pois, um problema cientí�co, mas espiritual...

- O drama do ser humano é perder a memória de que é parte do todo. “Centrado em 
si mesmo”, não leva em conta a rede de relações que o envolve: Daí a petri�cação de 
sua interioridade, o embrutecimento de sua sensibilidade, a perda do gosto pela 
verdade, pelo bem e pelo belo, o extravio da ternura e da transcendência, a atro�a da 
comunhão com o todo cósmico... O ser humano sentiu-se, pela força da inteligência e 
da vontade, um pequeno “deus”, e tende a comportar-se como se fora Deus de verdade.  
A cura vai consistir na “religação” de todas as coisas e pessoas!
Repare:  Pecado é aquilo que mata a vida no mundo (= saúde física / relações fraternas).
 Pecado é o que não deixa a vida crescer.
 Pecado é buscar a felicidade por caminhos errados (como ovelhas desorientadas).
Alguns Textos: Am 8, 4-8; Jr 2, 1-13; Lc 12, 13-21; Rm 1, 28-32
Dialogar com Jesus na cruz e com os cruci�cados de hoje, perguntando-me: O que 
tenho feito por Cristo? O que faço por Ele? O que farei? 

6º EE: Pecado Social (II)
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“A melhor maneira de colocar o ser humano no seu lugar e acabar com a sua pretensão 
de ser dominador absoluto da terra é voltar a propor a �gura de um Pai criador e único 
dono do mundo; caso contrário, o ser humano tenderá sempre a querer impor à 
realidade as suas próprias leis e interesses” (Laudato Si’ n. 75).
Nesta etapa dos Exercícios, S. Inácio supõe que tenhamos respondido ao chamado de 
Jesus e estejamos desejosos de ser Seus discípulos. Ele deseja que todos sejamos 
instrumentos da verdade e da bondade em nosso mundo. Nesta meditação das Duas 
Bandeiras, S. Inácio nos apresenta uma situação na qual podemos reconhecer duas 
concepções básicas diante da natureza: uma que nos põe em relação subjetiva com ela, 
vendo-a como amiga e companheira, e outra que nos faz considerá-la como algo que 
deve ser dominado e usado.
Estas duas concepções têm um impacto profundo em nossa maneira de viver: a 
primeira nos ajuda a levar uma vida inteligente, construtiva, cuidadosa, que honra as 
outras criaturas e os seres humanos e nos enche de um sentido de esperança cósmica; a 
segunda, ao contrário, nos induz a uma atitude destrutiva para com as outras criaturas 
e os seres humanos e nos enche de um sentido de pessimismo cósmico.

Quando re�etimos sobre a história da humanidade em nosso planeta, tomamos 
consciência desta dualidade sobre a natureza: uma pressupõe uma aproximação 
desinteressada e benevolente e outra pressupõe uma posição de dominação e 
exploração. É um con�ito entre a verdade e a falsidade.

O desejo de meu coração
Peço, para todos os membros de minha comunidade e para mim em particular, duas 
graças:
1. Reconhecer a estratégia e o engano das falsidades que destroem nossa comunidade 
de vida (outras criaturas e nós mesmos), e ter força para evitá-los;
2. Saber apreciar a verdadeira estratégia e o caminho para a a�rmação e a construção da 
comunidade de vida, e ter a coragem de seguir este caminho sem vacilar.
1º Momento: 4 pontos
Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia do líder do primeiro grupo de pessoas, 
que está convencido de que a ciência e a tecnologia podem proporcionar uma vida de 

prazer e de comodidade. Seu plano induz ao materialismo e ao consumismo, que faz 
nosso mundo inumano; as decisões são tomadas em interesse próprio, que é o único 
princípio que rege as relações.
Segundo ponto: Considero a seguinte estratégia do líder do primeiro grupo de 
pessoas:
1. Animar os outros a considerar o restante da natureza como algo que pode ser 
explorado e dominado, e convencer-lhes de que assumam uma concepção materialista 
da vida, na qual os dons da Criação são usados para criar estilos de vida cômoda e 
prazerosa em detrimento do resto da humanidade e da criação.
2. Condicionar aos outros que aqueles que adquirem e acumulam cada vez mais 
riquezas serão honrados. Convencer que explorar as outras criaturas cria um estilo de 
vida mais acomodado, mais fácil. Propagar que as nações mais pobres desejam este 
estilo de vida materialista.
3. Finalmente, considerar que o controle sobre a natureza, o orgulho e o isolamento 
dão lugar ao pessimismo cósmico. Depois de tudo, a vida é simplesmente o resultado 
de nossa herança genética e nada nela é sagrado.
Terceiro ponto: A bandeira destrutiva da superioridade favorece um tríplice 
movimento:
Primeiro, uma aproximação superior aos seres vivos fundada na dominação e 
exploração;
Segundo, um movimento para o abuso das outras criaturas vivas por causa da honra;
Terceiro, um sentimento de orgulho.
Quarto ponto: No futuro, para crescer em conhecimento e sabedoria, revejo minha 
vida e reconheço como este modo de viver me in�uenciou ao longo de minha vida.

2º Momento: 4 pontos

Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia de Cristo, o líder do segundo grupo de 
pessoas.
As pessoas deste grupo creem que há uma maneira pessoal e espiritual de relacionar-se 
com a comunidade de vida. Compreendem que a ciência e a tecnologia são boas e 
bené�cas para a comunidade universal de vida, e promovem o equilíbrio entre o 
intelecto e a lógica (conhecimento objetivo), o pessoal e o espiritual (conhecimento 

subjetivo). Este equilíbrio conserva a comunidade de vida para o futuro e promove 
uma esperança cósmica.

Segundo ponto: Considero cuidadosamente a seguinte estratégia do líder do segundo 
grupo de pessoas:
1. Anima os outros a se aproximar da natureza com um sentimento e uma visão de 
parentesco e os ajuda a desenvolver uma relação subjetiva e um conhecimento 
espiritual da vida, a aproximar-se da natureza com espírito de gratidão, sendo sempre 
conscientes de que as plantas e os animais re�etem o amor da Trindade para os seres 
humanos. Também os anima a despertar neles um espírito de solidariedade para 
compartilhar os bens da terra com os pobres e os marginalizados.
2. Convence-lhes de que sua união com as outras criaturas, para experimentar uma 
existência dependente, fará com que nasça neles um sentido de igualdade, fraternidade 
e comunidade. Esta atitude requer ter consciência da vulnerabilidade e um desejo de 
alcançar com Cristo sua atitude de humildade. Assim, estaremos dispostos a unir-nos 
aos pobres, homens e nações, para poder agradecer à Trindade o processo evolutivo, 
que nos conduz a uma maior liberdade e a umas relações mais sagradas.
3. Finalmente, todos se dispõem a buscar uma união com Jesus Cristo, Aquele que 
encarna o risco e a humildade da Trindade, ao se esvaziar de sua condição divina para 
assumir a vulnerabilidade de sua Criação no processo amoroso da evolução. Com isto, 
todos são chamados a realizar muito mais ações positivas.
Terceiro ponto: Um programa de verdade (a verdade de Cristo) contém um tríplice 
movimento:
 A partir do sentido de parentesco e de união com as outras criaturas, podemos 
compartilhar seus dons. Esta gratidão leva a um desejo de ser vulnerável e pobre com 
as outras criaturas na imitação da vida e das ações de Jesus, que encarna a 
vulnerabilidade da Trindade no universo. Assim seremos livres para suportar injúrias e 
crescer em humildade com Cristo e com o resto da Criação. Neste movimento, 
crescemos na esperança cósmica da parusia.
Quarto ponto: São três passos; primeiro: gratidão e união com as outras criaturas 
frente a uma visão superior e isolada do resto da Criação; segundo: desejo de ser 
humilde e pobre com Cristo e com o resto da criação frente ao abuso das criaturas para 
conseguir honra e riquezas; terceiro:  suportar as humilhações e afrontas junto com a 
comunidade de vida em Cristo frente ao orgulho e às tendências destrutivas para com 
a comunidade de vida.
Colóquio - Concluo este exercício das Duas Bandeiras com um tríplice colóquio:

* Com Maria, que representa o elemento feminino de nosso universo: peço à Maria 
que interceda junto a Jesus, para que me conceda a graça de ser eleito e acolhido sob a 
bandeira da humildade d’Ele, e assim poder segui-Lo mais de perto.

Primeiro, peço ter uma consciência de parentesco com as outras criaturas, de modo que 
me encontre na verdade e agradeça os dons que a Trindade me concedeu através da 
Criação.
Segundo, peço que me seja concedido o desejo de ser humilde e pobre com o resto da 
Criação, como Jesus o foi.
Terceiro, peço a graça de poder suportar injúrias e afrontas, como fazem meus 
semelhantes, e assim estar mais unido com o Cristo pobre e humilde. Rezo uma 
Ave-Maria.
* Com Jesus Cristo, que é a expressão do amor das Três Pessoas Divinas no universo: 
peço a Jesus que me sejam concedidas estas mesmas graças. Rezo a oração “Alma de 
Cristo”.
* Com o Pai, de cujo amor começou o processo evolutivo da criação: peço que me 
sejam concedidas estas mesmas graças. Termino com o Pai-Nosso.
Textos bíblicos:  Mt 5, 1-11; Mt 4, 1-11; Col 3, 12-17; Mt 23, 1-12; Lc 5, 27-32
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Pedir ao Espiríto Santo: a graça de poder descobrir, reconhecer e acolher o meu barro 
e o nosso barro contaminado, os pecados e fragilidades da minha vida e nossa vida, para 
que o Senhor os amasse, os amoleça, limpe, puri�que, sare e cicatrize, para sermos mais 
livres para Amar e Servir [Jr 18,6].
Considerar: a radical diferença entre estas duas experiências: “Ter pecados X Ser 
pecador”: Lembrar Lc 18,  9-14 [‘o fariseu e o publicano’] / 15, 25-32 [“o pai bom”] 
= o fariseu faz coisas boas, o �lho mais velho também... mas suas atitudes são erradas, 
pois só con�am em si mesmos e julgam os outros; são cegos para perceber que tudo é 
dom de Deus.
Experimentamos a ternura e o perdão de Deus nesse não-conseguir nos libertar por nós 
mesmos. E é a partir desta experiência que nos tornamos testemunhas de sua 
misericórdia libertadora. É Jesus que me diz, como a Lázaro: “sai para fora” do teu ego. 
 
Não examine minha vida com os 10 mandamentos, mas com o amor que recebi. 
Não se trata de um “sentimento de culpa” ou remorso daquele que encontra “sua 
própria imagem (ego) ferida ou destruída”, e sim a dor, vergonha e confusão (como 
nos diz Inácio) diante do Amor não correspondido, ferido por mim: como Pedro (Lc 
22, 62). 

Outros Textos: Jr 18, 1-6 = como argila deformada, nas mãos do oleiro.   
Rm 7, 14-25 = faço o mal que não quero.
Sl 51(50) = da escravidão do pecado à liberdade do amor.
Dialogar: Ao pé da cruz, perguntando-me ante Jesus cruci�cado: “O que �z por 
Cristo? O que faço por ele? O que farei? ” [EE 53]

 

7º EE: Feitos de barro contaminado 
(Pecado Pessoal) [EE 55-59]
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“A melhor maneira de colocar o ser humano no seu lugar e acabar com a sua pretensão 
de ser dominador absoluto da terra é voltar a propor a �gura de um Pai criador e único 
dono do mundo; caso contrário, o ser humano tenderá sempre a querer impor à 
realidade as suas próprias leis e interesses” (Laudato Si’ n. 75).
Nesta etapa dos Exercícios, S. Inácio supõe que tenhamos respondido ao chamado de 
Jesus e estejamos desejosos de ser Seus discípulos. Ele deseja que todos sejamos 
instrumentos da verdade e da bondade em nosso mundo. Nesta meditação das Duas 
Bandeiras, S. Inácio nos apresenta uma situação na qual podemos reconhecer duas 
concepções básicas diante da natureza: uma que nos põe em relação subjetiva com ela, 
vendo-a como amiga e companheira, e outra que nos faz considerá-la como algo que 
deve ser dominado e usado.
Estas duas concepções têm um impacto profundo em nossa maneira de viver: a 
primeira nos ajuda a levar uma vida inteligente, construtiva, cuidadosa, que honra as 
outras criaturas e os seres humanos e nos enche de um sentido de esperança cósmica; a 
segunda, ao contrário, nos induz a uma atitude destrutiva para com as outras criaturas 
e os seres humanos e nos enche de um sentido de pessimismo cósmico.

Quando re�etimos sobre a história da humanidade em nosso planeta, tomamos 
consciência desta dualidade sobre a natureza: uma pressupõe uma aproximação 
desinteressada e benevolente e outra pressupõe uma posição de dominação e 
exploração. É um con�ito entre a verdade e a falsidade.

O desejo de meu coração
Peço, para todos os membros de minha comunidade e para mim em particular, duas 
graças:
1. Reconhecer a estratégia e o engano das falsidades que destroem nossa comunidade 
de vida (outras criaturas e nós mesmos), e ter força para evitá-los;
2. Saber apreciar a verdadeira estratégia e o caminho para a a�rmação e a construção da 
comunidade de vida, e ter a coragem de seguir este caminho sem vacilar.
1º Momento: 4 pontos
Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia do líder do primeiro grupo de pessoas, 
que está convencido de que a ciência e a tecnologia podem proporcionar uma vida de 

prazer e de comodidade. Seu plano induz ao materialismo e ao consumismo, que faz 
nosso mundo inumano; as decisões são tomadas em interesse próprio, que é o único 
princípio que rege as relações.
Segundo ponto: Considero a seguinte estratégia do líder do primeiro grupo de 
pessoas:
1. Animar os outros a considerar o restante da natureza como algo que pode ser 
explorado e dominado, e convencer-lhes de que assumam uma concepção materialista 
da vida, na qual os dons da Criação são usados para criar estilos de vida cômoda e 
prazerosa em detrimento do resto da humanidade e da criação.
2. Condicionar aos outros que aqueles que adquirem e acumulam cada vez mais 
riquezas serão honrados. Convencer que explorar as outras criaturas cria um estilo de 
vida mais acomodado, mais fácil. Propagar que as nações mais pobres desejam este 
estilo de vida materialista.
3. Finalmente, considerar que o controle sobre a natureza, o orgulho e o isolamento 
dão lugar ao pessimismo cósmico. Depois de tudo, a vida é simplesmente o resultado 
de nossa herança genética e nada nela é sagrado.
Terceiro ponto: A bandeira destrutiva da superioridade favorece um tríplice 
movimento:
Primeiro, uma aproximação superior aos seres vivos fundada na dominação e 
exploração;
Segundo, um movimento para o abuso das outras criaturas vivas por causa da honra;
Terceiro, um sentimento de orgulho.
Quarto ponto: No futuro, para crescer em conhecimento e sabedoria, revejo minha 
vida e reconheço como este modo de viver me in�uenciou ao longo de minha vida.

2º Momento: 4 pontos

Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia de Cristo, o líder do segundo grupo de 
pessoas.
As pessoas deste grupo creem que há uma maneira pessoal e espiritual de relacionar-se 
com a comunidade de vida. Compreendem que a ciência e a tecnologia são boas e 
bené�cas para a comunidade universal de vida, e promovem o equilíbrio entre o 
intelecto e a lógica (conhecimento objetivo), o pessoal e o espiritual (conhecimento 

subjetivo). Este equilíbrio conserva a comunidade de vida para o futuro e promove 
uma esperança cósmica.

Segundo ponto: Considero cuidadosamente a seguinte estratégia do líder do segundo 
grupo de pessoas:
1. Anima os outros a se aproximar da natureza com um sentimento e uma visão de 
parentesco e os ajuda a desenvolver uma relação subjetiva e um conhecimento 
espiritual da vida, a aproximar-se da natureza com espírito de gratidão, sendo sempre 
conscientes de que as plantas e os animais re�etem o amor da Trindade para os seres 
humanos. Também os anima a despertar neles um espírito de solidariedade para 
compartilhar os bens da terra com os pobres e os marginalizados.
2. Convence-lhes de que sua união com as outras criaturas, para experimentar uma 
existência dependente, fará com que nasça neles um sentido de igualdade, fraternidade 
e comunidade. Esta atitude requer ter consciência da vulnerabilidade e um desejo de 
alcançar com Cristo sua atitude de humildade. Assim, estaremos dispostos a unir-nos 
aos pobres, homens e nações, para poder agradecer à Trindade o processo evolutivo, 
que nos conduz a uma maior liberdade e a umas relações mais sagradas.
3. Finalmente, todos se dispõem a buscar uma união com Jesus Cristo, Aquele que 
encarna o risco e a humildade da Trindade, ao se esvaziar de sua condição divina para 
assumir a vulnerabilidade de sua Criação no processo amoroso da evolução. Com isto, 
todos são chamados a realizar muito mais ações positivas.
Terceiro ponto: Um programa de verdade (a verdade de Cristo) contém um tríplice 
movimento:
 A partir do sentido de parentesco e de união com as outras criaturas, podemos 
compartilhar seus dons. Esta gratidão leva a um desejo de ser vulnerável e pobre com 
as outras criaturas na imitação da vida e das ações de Jesus, que encarna a 
vulnerabilidade da Trindade no universo. Assim seremos livres para suportar injúrias e 
crescer em humildade com Cristo e com o resto da Criação. Neste movimento, 
crescemos na esperança cósmica da parusia.
Quarto ponto: São três passos; primeiro: gratidão e união com as outras criaturas 
frente a uma visão superior e isolada do resto da Criação; segundo: desejo de ser 
humilde e pobre com Cristo e com o resto da criação frente ao abuso das criaturas para 
conseguir honra e riquezas; terceiro:  suportar as humilhações e afrontas junto com a 
comunidade de vida em Cristo frente ao orgulho e às tendências destrutivas para com 
a comunidade de vida.
Colóquio - Concluo este exercício das Duas Bandeiras com um tríplice colóquio:

* Com Maria, que representa o elemento feminino de nosso universo: peço à Maria 
que interceda junto a Jesus, para que me conceda a graça de ser eleito e acolhido sob a 
bandeira da humildade d’Ele, e assim poder segui-Lo mais de perto.

Primeiro, peço ter uma consciência de parentesco com as outras criaturas, de modo que 
me encontre na verdade e agradeça os dons que a Trindade me concedeu através da 
Criação.
Segundo, peço que me seja concedido o desejo de ser humilde e pobre com o resto da 
Criação, como Jesus o foi.
Terceiro, peço a graça de poder suportar injúrias e afrontas, como fazem meus 
semelhantes, e assim estar mais unido com o Cristo pobre e humilde. Rezo uma 
Ave-Maria.
* Com Jesus Cristo, que é a expressão do amor das Três Pessoas Divinas no universo: 
peço a Jesus que me sejam concedidas estas mesmas graças. Rezo a oração “Alma de 
Cristo”.
* Com o Pai, de cujo amor começou o processo evolutivo da criação: peço que me 
sejam concedidas estas mesmas graças. Termino com o Pai-Nosso.
Textos bíblicos:  Mt 5, 1-11; Mt 4, 1-11; Col 3, 12-17; Mt 23, 1-12; Lc 5, 27-32
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Justiça 
Socioambiental

“O Criador não nos abandona, nunca recua no seu projeto de amor, nem se arrepende 
de nos ter criado. A humanidade possui ainda a capacidade de colaborar na 

construção da nossa casa comum” (Laudato Si’ n. 13)
No princípio era a Misericórdia e a Misericórdia é o nome bíblico de Deus. Por ela 
tudo foi criado. Deus é Criador e das suas “entranhas de misericórdia” faz brotar 
novidades surpreendentes em meio ao “caos”. A Criação aparece então como um 
grande gesto de Misericórdia e todas as expressões de vida tornam-se a história da 
�delidade dessa misericórdia gratuita. E foi do transbordamento da misericórdia 
divina que brotou a vida, pois a misericórdia é sempre criativa: ela cria e recria 
continuamente e desencadeia um movimento expansivo em direção à plenitude. 
Segundo os relatos da Criação, a Misericórdia é criadora, é poeta, é pintora, é cantora 
– é irradiante, expansiva. Deus é Pai-Mãe e artista da Criação: sua obra é eternamente 
“obra aberta”, possível de ser revisitada, contemplada, admirada... Um universo que é 
fecundado pela Misericórdia de Deus é um universo abençoado, salvo e seguro. A 
misericórdia é a luz e a chave de nossa vida tão preciosa e frágil, de nosso pequeno 
planeta tão vulnerável, do universo imenso e inter-relacionado e do qual fazemos parte. 
Todo o Universo é um suspiro do amor misericordioso.
As concepções judaica e cristã do mundo e do tempo rompem com a visão cíclica dos 
gregos antigos, desenvolvendo mais uma perspectiva histórica de um tempo aberto ao 
futuro e no qual há lugar para a novidade. Muitos textos bíblicos falam da criação 
como um processo e que deve, sim, recomeçar cada vez que o ser humano a corrompe. 
“O Senhor criou algo novo sobre a terra” (Jr 31, 22).  A misericórdia fecunda o 
universo e o torna fecundo. Conforme o Gênesis, Deus dá à terra e ao mar capacidade 
para produzir vegetais, animais e peixes, segundo a sua espécie.
 
A Criação não é só criada; é co-criadora, geradora de vida, pois cria, protege, sustenta... 
Ela prolonga e participa do ato criador de Deus, pois em tudo encontramos “faíscas” de 
misericórdia. 
Segundo Walter Kasper, “o testemunho de toda a Escritura, a misericórdia é o atributo 
de Deus que ocupa o primeiro lugar na auto revelação de Deus na História da Salvação; 
é o lado visível e operativo para fora da essência de Deus, que é amor”.

Só a Misericórdia é capaz de deter a dinâmica da ruptura das relações. E nesta 

8º EE: Misericórdia Reconstrutora
    [EE 60-61]

Retiro Ecológico
Dicas para mais amar a Criação

Misericórdia não está só Deus, mas também as demais criaturas, o cosmos inteiro.
Movidos pela misericórdia reconstrutora, é urgente refazer o caminho de volta, como 
�lhos pródigos, rumo à ”comunidade universal de vida” e restabelecer a religação com 
o Todo e com todos.
 
Se há algo que caracteriza nosso tempo é a nova consciência de ser 
rede-comunhão-interconexão-unidade. Encontramo-nos em um tempo 
surpreendente: as espetaculares inovações tecnológicas nos convidam a entrar numa 
inimaginável rede de informações, imagens, conexões... Nosso planeta está dotado de 
uma complexíssima textura de comunicações. 
“Deixar-se enredar pela misericórdia” é implicar-se na vida daqueles que dela mais 
precisam, ser presença misericordiosa em situações de fronteira, colocando nossas 
energias, nossa formação, nossa vida a serviço... para criar, alimentar e sustentar os laços 
humanos, o cuidado com a natureza, o fortalecimento das relações sociais, a criação de 
estruturas políticas e econômicas que tornem possível a solidariedade entre todos os 
seres humanos e aponte para um mundo fraterno e justo. 
Este tempo pede de nós cristãos “uma espiritualidade da conexão”, da busca da 
experiência da Unidade, de estender pontes entre culturas, raças, sexos, crenças 
religiosas, ideologias, de romper fronteiras a partir da não-violência, de criar redes que 
interatuam. Precisamos sair de nossos pequenos círculos para criar vínculos com outros 
grupos e organizações sociais, movimentos ecológicos que buscam outra globalização, 
a globalização da solidariedade, da misericórdia, da partilha...
Textos bíblicos: Lc 15, 11-32; Mt 9, 9-13; Is 65, 17-25 
 
Pedir ao Espiríto Santo a graça: para que experimente intimamente a ternura e 
misericórdia do Pai, deixando-me envolver pelo seu perdão, o que me leva a perdoar e 
pedir perdão aos meus irmãos e a todas as criaturas, à Natureza da qual sou parte. 
Agradecer, com muito afeto, ao Pai por Jesus cruci�cado que me paci�ca, me 
reconcilia com meus irmãos e irmãs, e me humaniza [Sl 116]. “A conversão não é 
questão de esforço, mas de agradecimento”.

“A melhor maneira de colocar o ser humano no seu lugar e acabar com a sua pretensão 
de ser dominador absoluto da terra é voltar a propor a �gura de um Pai criador e único 
dono do mundo; caso contrário, o ser humano tenderá sempre a querer impor à 
realidade as suas próprias leis e interesses” (Laudato Si’ n. 75).
Nesta etapa dos Exercícios, S. Inácio supõe que tenhamos respondido ao chamado de 
Jesus e estejamos desejosos de ser Seus discípulos. Ele deseja que todos sejamos 
instrumentos da verdade e da bondade em nosso mundo. Nesta meditação das Duas 
Bandeiras, S. Inácio nos apresenta uma situação na qual podemos reconhecer duas 
concepções básicas diante da natureza: uma que nos põe em relação subjetiva com ela, 
vendo-a como amiga e companheira, e outra que nos faz considerá-la como algo que 
deve ser dominado e usado.
Estas duas concepções têm um impacto profundo em nossa maneira de viver: a 
primeira nos ajuda a levar uma vida inteligente, construtiva, cuidadosa, que honra as 
outras criaturas e os seres humanos e nos enche de um sentido de esperança cósmica; a 
segunda, ao contrário, nos induz a uma atitude destrutiva para com as outras criaturas 
e os seres humanos e nos enche de um sentido de pessimismo cósmico.

Quando re�etimos sobre a história da humanidade em nosso planeta, tomamos 
consciência desta dualidade sobre a natureza: uma pressupõe uma aproximação 
desinteressada e benevolente e outra pressupõe uma posição de dominação e 
exploração. É um con�ito entre a verdade e a falsidade.

O desejo de meu coração
Peço, para todos os membros de minha comunidade e para mim em particular, duas 
graças:
1. Reconhecer a estratégia e o engano das falsidades que destroem nossa comunidade 
de vida (outras criaturas e nós mesmos), e ter força para evitá-los;
2. Saber apreciar a verdadeira estratégia e o caminho para a a�rmação e a construção da 
comunidade de vida, e ter a coragem de seguir este caminho sem vacilar.
1º Momento: 4 pontos
Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia do líder do primeiro grupo de pessoas, 
que está convencido de que a ciência e a tecnologia podem proporcionar uma vida de 

prazer e de comodidade. Seu plano induz ao materialismo e ao consumismo, que faz 
nosso mundo inumano; as decisões são tomadas em interesse próprio, que é o único 
princípio que rege as relações.
Segundo ponto: Considero a seguinte estratégia do líder do primeiro grupo de 
pessoas:
1. Animar os outros a considerar o restante da natureza como algo que pode ser 
explorado e dominado, e convencer-lhes de que assumam uma concepção materialista 
da vida, na qual os dons da Criação são usados para criar estilos de vida cômoda e 
prazerosa em detrimento do resto da humanidade e da criação.
2. Condicionar aos outros que aqueles que adquirem e acumulam cada vez mais 
riquezas serão honrados. Convencer que explorar as outras criaturas cria um estilo de 
vida mais acomodado, mais fácil. Propagar que as nações mais pobres desejam este 
estilo de vida materialista.
3. Finalmente, considerar que o controle sobre a natureza, o orgulho e o isolamento 
dão lugar ao pessimismo cósmico. Depois de tudo, a vida é simplesmente o resultado 
de nossa herança genética e nada nela é sagrado.
Terceiro ponto: A bandeira destrutiva da superioridade favorece um tríplice 
movimento:
Primeiro, uma aproximação superior aos seres vivos fundada na dominação e 
exploração;
Segundo, um movimento para o abuso das outras criaturas vivas por causa da honra;
Terceiro, um sentimento de orgulho.
Quarto ponto: No futuro, para crescer em conhecimento e sabedoria, revejo minha 
vida e reconheço como este modo de viver me in�uenciou ao longo de minha vida.

2º Momento: 4 pontos

Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia de Cristo, o líder do segundo grupo de 
pessoas.
As pessoas deste grupo creem que há uma maneira pessoal e espiritual de relacionar-se 
com a comunidade de vida. Compreendem que a ciência e a tecnologia são boas e 
bené�cas para a comunidade universal de vida, e promovem o equilíbrio entre o 
intelecto e a lógica (conhecimento objetivo), o pessoal e o espiritual (conhecimento 

subjetivo). Este equilíbrio conserva a comunidade de vida para o futuro e promove 
uma esperança cósmica.

Segundo ponto: Considero cuidadosamente a seguinte estratégia do líder do segundo 
grupo de pessoas:
1. Anima os outros a se aproximar da natureza com um sentimento e uma visão de 
parentesco e os ajuda a desenvolver uma relação subjetiva e um conhecimento 
espiritual da vida, a aproximar-se da natureza com espírito de gratidão, sendo sempre 
conscientes de que as plantas e os animais re�etem o amor da Trindade para os seres 
humanos. Também os anima a despertar neles um espírito de solidariedade para 
compartilhar os bens da terra com os pobres e os marginalizados.
2. Convence-lhes de que sua união com as outras criaturas, para experimentar uma 
existência dependente, fará com que nasça neles um sentido de igualdade, fraternidade 
e comunidade. Esta atitude requer ter consciência da vulnerabilidade e um desejo de 
alcançar com Cristo sua atitude de humildade. Assim, estaremos dispostos a unir-nos 
aos pobres, homens e nações, para poder agradecer à Trindade o processo evolutivo, 
que nos conduz a uma maior liberdade e a umas relações mais sagradas.
3. Finalmente, todos se dispõem a buscar uma união com Jesus Cristo, Aquele que 
encarna o risco e a humildade da Trindade, ao se esvaziar de sua condição divina para 
assumir a vulnerabilidade de sua Criação no processo amoroso da evolução. Com isto, 
todos são chamados a realizar muito mais ações positivas.
Terceiro ponto: Um programa de verdade (a verdade de Cristo) contém um tríplice 
movimento:
 A partir do sentido de parentesco e de união com as outras criaturas, podemos 
compartilhar seus dons. Esta gratidão leva a um desejo de ser vulnerável e pobre com 
as outras criaturas na imitação da vida e das ações de Jesus, que encarna a 
vulnerabilidade da Trindade no universo. Assim seremos livres para suportar injúrias e 
crescer em humildade com Cristo e com o resto da Criação. Neste movimento, 
crescemos na esperança cósmica da parusia.
Quarto ponto: São três passos; primeiro: gratidão e união com as outras criaturas 
frente a uma visão superior e isolada do resto da Criação; segundo: desejo de ser 
humilde e pobre com Cristo e com o resto da criação frente ao abuso das criaturas para 
conseguir honra e riquezas; terceiro:  suportar as humilhações e afrontas junto com a 
comunidade de vida em Cristo frente ao orgulho e às tendências destrutivas para com 
a comunidade de vida.
Colóquio - Concluo este exercício das Duas Bandeiras com um tríplice colóquio:

* Com Maria, que representa o elemento feminino de nosso universo: peço à Maria 
que interceda junto a Jesus, para que me conceda a graça de ser eleito e acolhido sob a 
bandeira da humildade d’Ele, e assim poder segui-Lo mais de perto.

Primeiro, peço ter uma consciência de parentesco com as outras criaturas, de modo que 
me encontre na verdade e agradeça os dons que a Trindade me concedeu através da 
Criação.
Segundo, peço que me seja concedido o desejo de ser humilde e pobre com o resto da 
Criação, como Jesus o foi.
Terceiro, peço a graça de poder suportar injúrias e afrontas, como fazem meus 
semelhantes, e assim estar mais unido com o Cristo pobre e humilde. Rezo uma 
Ave-Maria.
* Com Jesus Cristo, que é a expressão do amor das Três Pessoas Divinas no universo: 
peço a Jesus que me sejam concedidas estas mesmas graças. Rezo a oração “Alma de 
Cristo”.
* Com o Pai, de cujo amor começou o processo evolutivo da criação: peço que me 
sejam concedidas estas mesmas graças. Termino com o Pai-Nosso.
Textos bíblicos:  Mt 5, 1-11; Mt 4, 1-11; Col 3, 12-17; Mt 23, 1-12; Lc 5, 27-32

    



“O Criador não nos abandona, nunca recua no seu projeto de amor, nem se arrepende 
de nos ter criado. A humanidade possui ainda a capacidade de colaborar na 

construção da nossa casa comum” (Laudato Si’ n. 13)
No princípio era a Misericórdia e a Misericórdia é o nome bíblico de Deus. Por ela 
tudo foi criado. Deus é Criador e das suas “entranhas de misericórdia” faz brotar 
novidades surpreendentes em meio ao “caos”. A Criação aparece então como um 
grande gesto de Misericórdia e todas as expressões de vida tornam-se a história da 
�delidade dessa misericórdia gratuita. E foi do transbordamento da misericórdia 
divina que brotou a vida, pois a misericórdia é sempre criativa: ela cria e recria 
continuamente e desencadeia um movimento expansivo em direção à plenitude. 
Segundo os relatos da Criação, a Misericórdia é criadora, é poeta, é pintora, é cantora 
– é irradiante, expansiva. Deus é Pai-Mãe e artista da Criação: sua obra é eternamente 
“obra aberta”, possível de ser revisitada, contemplada, admirada... Um universo que é 
fecundado pela Misericórdia de Deus é um universo abençoado, salvo e seguro. A 
misericórdia é a luz e a chave de nossa vida tão preciosa e frágil, de nosso pequeno 
planeta tão vulnerável, do universo imenso e inter-relacionado e do qual fazemos parte. 
Todo o Universo é um suspiro do amor misericordioso.
As concepções judaica e cristã do mundo e do tempo rompem com a visão cíclica dos 
gregos antigos, desenvolvendo mais uma perspectiva histórica de um tempo aberto ao 
futuro e no qual há lugar para a novidade. Muitos textos bíblicos falam da criação 
como um processo e que deve, sim, recomeçar cada vez que o ser humano a corrompe. 
“O Senhor criou algo novo sobre a terra” (Jr 31, 22).  A misericórdia fecunda o 
universo e o torna fecundo. Conforme o Gênesis, Deus dá à terra e ao mar capacidade 
para produzir vegetais, animais e peixes, segundo a sua espécie.
 
A Criação não é só criada; é co-criadora, geradora de vida, pois cria, protege, sustenta... 
Ela prolonga e participa do ato criador de Deus, pois em tudo encontramos “faíscas” de 
misericórdia. 
Segundo Walter Kasper, “o testemunho de toda a Escritura, a misericórdia é o atributo 
de Deus que ocupa o primeiro lugar na auto revelação de Deus na História da Salvação; 
é o lado visível e operativo para fora da essência de Deus, que é amor”.

Só a Misericórdia é capaz de deter a dinâmica da ruptura das relações. E nesta 
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Justiça 
Socioambiental

Misericórdia não está só Deus, mas também as demais criaturas, o cosmos inteiro.
Movidos pela misericórdia reconstrutora, é urgente refazer o caminho de volta, como 
�lhos pródigos, rumo à ”comunidade universal de vida” e restabelecer a religação com 
o Todo e com todos.
 
Se há algo que caracteriza nosso tempo é a nova consciência de ser 
rede-comunhão-interconexão-unidade. Encontramo-nos em um tempo 
surpreendente: as espetaculares inovações tecnológicas nos convidam a entrar numa 
inimaginável rede de informações, imagens, conexões... Nosso planeta está dotado de 
uma complexíssima textura de comunicações. 
“Deixar-se enredar pela misericórdia” é implicar-se na vida daqueles que dela mais 
precisam, ser presença misericordiosa em situações de fronteira, colocando nossas 
energias, nossa formação, nossa vida a serviço... para criar, alimentar e sustentar os laços 
humanos, o cuidado com a natureza, o fortalecimento das relações sociais, a criação de 
estruturas políticas e econômicas que tornem possível a solidariedade entre todos os 
seres humanos e aponte para um mundo fraterno e justo. 
Este tempo pede de nós cristãos “uma espiritualidade da conexão”, da busca da 
experiência da Unidade, de estender pontes entre culturas, raças, sexos, crenças 
religiosas, ideologias, de romper fronteiras a partir da não-violência, de criar redes que 
interatuam. Precisamos sair de nossos pequenos círculos para criar vínculos com outros 
grupos e organizações sociais, movimentos ecológicos que buscam outra globalização, 
a globalização da solidariedade, da misericórdia, da partilha...
Textos bíblicos: Lc 15, 11-32; Mt 9, 9-13; Is 65, 17-25 
 
Pedir ao Espiríto Santo a graça: para que experimente intimamente a ternura e 
misericórdia do Pai, deixando-me envolver pelo seu perdão, o que me leva a perdoar e 
pedir perdão aos meus irmãos e a todas as criaturas, à Natureza da qual sou parte. 
Agradecer, com muito afeto, ao Pai por Jesus cruci�cado que me paci�ca, me 
reconcilia com meus irmãos e irmãs, e me humaniza [Sl 116]. “A conversão não é 
questão de esforço, mas de agradecimento”.
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“A melhor maneira de colocar o ser humano no seu lugar e acabar com a sua pretensão 
de ser dominador absoluto da terra é voltar a propor a �gura de um Pai criador e único 
dono do mundo; caso contrário, o ser humano tenderá sempre a querer impor à 
realidade as suas próprias leis e interesses” (Laudato Si’ n. 75).
Nesta etapa dos Exercícios, S. Inácio supõe que tenhamos respondido ao chamado de 
Jesus e estejamos desejosos de ser Seus discípulos. Ele deseja que todos sejamos 
instrumentos da verdade e da bondade em nosso mundo. Nesta meditação das Duas 
Bandeiras, S. Inácio nos apresenta uma situação na qual podemos reconhecer duas 
concepções básicas diante da natureza: uma que nos põe em relação subjetiva com ela, 
vendo-a como amiga e companheira, e outra que nos faz considerá-la como algo que 
deve ser dominado e usado.
Estas duas concepções têm um impacto profundo em nossa maneira de viver: a 
primeira nos ajuda a levar uma vida inteligente, construtiva, cuidadosa, que honra as 
outras criaturas e os seres humanos e nos enche de um sentido de esperança cósmica; a 
segunda, ao contrário, nos induz a uma atitude destrutiva para com as outras criaturas 
e os seres humanos e nos enche de um sentido de pessimismo cósmico.

Quando re�etimos sobre a história da humanidade em nosso planeta, tomamos 
consciência desta dualidade sobre a natureza: uma pressupõe uma aproximação 
desinteressada e benevolente e outra pressupõe uma posição de dominação e 
exploração. É um con�ito entre a verdade e a falsidade.

O desejo de meu coração
Peço, para todos os membros de minha comunidade e para mim em particular, duas 
graças:
1. Reconhecer a estratégia e o engano das falsidades que destroem nossa comunidade 
de vida (outras criaturas e nós mesmos), e ter força para evitá-los;
2. Saber apreciar a verdadeira estratégia e o caminho para a a�rmação e a construção da 
comunidade de vida, e ter a coragem de seguir este caminho sem vacilar.
1º Momento: 4 pontos
Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia do líder do primeiro grupo de pessoas, 
que está convencido de que a ciência e a tecnologia podem proporcionar uma vida de 

prazer e de comodidade. Seu plano induz ao materialismo e ao consumismo, que faz 
nosso mundo inumano; as decisões são tomadas em interesse próprio, que é o único 
princípio que rege as relações.
Segundo ponto: Considero a seguinte estratégia do líder do primeiro grupo de 
pessoas:
1. Animar os outros a considerar o restante da natureza como algo que pode ser 
explorado e dominado, e convencer-lhes de que assumam uma concepção materialista 
da vida, na qual os dons da Criação são usados para criar estilos de vida cômoda e 
prazerosa em detrimento do resto da humanidade e da criação.
2. Condicionar aos outros que aqueles que adquirem e acumulam cada vez mais 
riquezas serão honrados. Convencer que explorar as outras criaturas cria um estilo de 
vida mais acomodado, mais fácil. Propagar que as nações mais pobres desejam este 
estilo de vida materialista.
3. Finalmente, considerar que o controle sobre a natureza, o orgulho e o isolamento 
dão lugar ao pessimismo cósmico. Depois de tudo, a vida é simplesmente o resultado 
de nossa herança genética e nada nela é sagrado.
Terceiro ponto: A bandeira destrutiva da superioridade favorece um tríplice 
movimento:
Primeiro, uma aproximação superior aos seres vivos fundada na dominação e 
exploração;
Segundo, um movimento para o abuso das outras criaturas vivas por causa da honra;
Terceiro, um sentimento de orgulho.
Quarto ponto: No futuro, para crescer em conhecimento e sabedoria, revejo minha 
vida e reconheço como este modo de viver me in�uenciou ao longo de minha vida.

2º Momento: 4 pontos

Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia de Cristo, o líder do segundo grupo de 
pessoas.
As pessoas deste grupo creem que há uma maneira pessoal e espiritual de relacionar-se 
com a comunidade de vida. Compreendem que a ciência e a tecnologia são boas e 
bené�cas para a comunidade universal de vida, e promovem o equilíbrio entre o 
intelecto e a lógica (conhecimento objetivo), o pessoal e o espiritual (conhecimento 

subjetivo). Este equilíbrio conserva a comunidade de vida para o futuro e promove 
uma esperança cósmica.

Segundo ponto: Considero cuidadosamente a seguinte estratégia do líder do segundo 
grupo de pessoas:
1. Anima os outros a se aproximar da natureza com um sentimento e uma visão de 
parentesco e os ajuda a desenvolver uma relação subjetiva e um conhecimento 
espiritual da vida, a aproximar-se da natureza com espírito de gratidão, sendo sempre 
conscientes de que as plantas e os animais re�etem o amor da Trindade para os seres 
humanos. Também os anima a despertar neles um espírito de solidariedade para 
compartilhar os bens da terra com os pobres e os marginalizados.
2. Convence-lhes de que sua união com as outras criaturas, para experimentar uma 
existência dependente, fará com que nasça neles um sentido de igualdade, fraternidade 
e comunidade. Esta atitude requer ter consciência da vulnerabilidade e um desejo de 
alcançar com Cristo sua atitude de humildade. Assim, estaremos dispostos a unir-nos 
aos pobres, homens e nações, para poder agradecer à Trindade o processo evolutivo, 
que nos conduz a uma maior liberdade e a umas relações mais sagradas.
3. Finalmente, todos se dispõem a buscar uma união com Jesus Cristo, Aquele que 
encarna o risco e a humildade da Trindade, ao se esvaziar de sua condição divina para 
assumir a vulnerabilidade de sua Criação no processo amoroso da evolução. Com isto, 
todos são chamados a realizar muito mais ações positivas.
Terceiro ponto: Um programa de verdade (a verdade de Cristo) contém um tríplice 
movimento:
 A partir do sentido de parentesco e de união com as outras criaturas, podemos 
compartilhar seus dons. Esta gratidão leva a um desejo de ser vulnerável e pobre com 
as outras criaturas na imitação da vida e das ações de Jesus, que encarna a 
vulnerabilidade da Trindade no universo. Assim seremos livres para suportar injúrias e 
crescer em humildade com Cristo e com o resto da Criação. Neste movimento, 
crescemos na esperança cósmica da parusia.
Quarto ponto: São três passos; primeiro: gratidão e união com as outras criaturas 
frente a uma visão superior e isolada do resto da Criação; segundo: desejo de ser 
humilde e pobre com Cristo e com o resto da criação frente ao abuso das criaturas para 
conseguir honra e riquezas; terceiro:  suportar as humilhações e afrontas junto com a 
comunidade de vida em Cristo frente ao orgulho e às tendências destrutivas para com 
a comunidade de vida.
Colóquio - Concluo este exercício das Duas Bandeiras com um tríplice colóquio:

* Com Maria, que representa o elemento feminino de nosso universo: peço à Maria 
que interceda junto a Jesus, para que me conceda a graça de ser eleito e acolhido sob a 
bandeira da humildade d’Ele, e assim poder segui-Lo mais de perto.

Primeiro, peço ter uma consciência de parentesco com as outras criaturas, de modo que 
me encontre na verdade e agradeça os dons que a Trindade me concedeu através da 
Criação.
Segundo, peço que me seja concedido o desejo de ser humilde e pobre com o resto da 
Criação, como Jesus o foi.
Terceiro, peço a graça de poder suportar injúrias e afrontas, como fazem meus 
semelhantes, e assim estar mais unido com o Cristo pobre e humilde. Rezo uma 
Ave-Maria.
* Com Jesus Cristo, que é a expressão do amor das Três Pessoas Divinas no universo: 
peço a Jesus que me sejam concedidas estas mesmas graças. Rezo a oração “Alma de 
Cristo”.
* Com o Pai, de cujo amor começou o processo evolutivo da criação: peço que me 
sejam concedidas estas mesmas graças. Termino com o Pai-Nosso.
Textos bíblicos:  Mt 5, 1-11; Mt 4, 1-11; Col 3, 12-17; Mt 23, 1-12; Lc 5, 27-32

    



Este anexo faz parte do livro "Justiça Socioambiental - Guia Inspirador" e todos os seus direitos são reservados.

16

Guia Inspirador

Justiça 
Socioambiental

3º Dia

“Mas somos chamados a tornar-nos os instrumentos de Deus Pai para que o nosso planeta 
seja o que Ele sonhou ao criá-lo e corresponda ao seu projeto de paz, beleza e plenitude”  (LS 
n. 53).
O exercitante, depois de alcançar uma experiência de grande bondade, compaixão e 
misericórdia, sente seu coração cheio de gratidão, desejo e generosidade, e pergunta a 
si mesmo o “que poderia fazer” para responder a semelhante amor compassivo e 
criativo de Deus.  Neste momento de transição entre a 1ª e 2ª Semanas, Inácio propõe 
o “Exercício do Reino” (EE 91-98).

O objetivo do Exercício do Reino é chegar a fazer-nos discípulos de Jesus para a 
reconstrução da comunidade universal de vida. A contemplação nos ajudará a 
responder melhor ao chamado de Jesus Cristo (EE 91-98) e unir-nos a Ele na grande 
missão de trabalhar por um mundo melhor, de intensa beleza, diversidade e 
complexidade.  Ao “pessimismo cósmico” opõe-se o “otimismo cósmico” próprio da 
nossa vocação: procurar e despertar a “esperança cósmica”.
No exercício do Reino, ter Jesus diante dos olhos que nos convida a unir-nos à sua 
missão e nos diz: “Meu desejo mais profundo é mostrar a beleza de nossa terra e levar todos 
os nossos semelhantes à libertação e à realização. Eu te peço que aprecies todos os membros 
da comunidade, a matéria e os seres vivos, e que cooperes com eles para cumprir este desejo 
profundo. Se queres seguir-me nesta missão, deverás estar disposto a trabalhar e sofrer 
comigo, e espero que todas as pessoas de bom coração, juízo e razão se ofereçam totalmente 
para realizar comigo esta missão. Eu te peço também que demonstres amor e humildade, e 
trabalhes para procurar e sentir a beleza e o verdadeiro parentesco com toda a comunidade 
de vida”.
Segundo o relato bíblico, a primeira vocação do ser humano é a de ser jardineiro, pois 
recebeu do Criador a missão de cuidar e preservar a Sua “vinha”: lugar onde os 
homens, as mulheres e as crianças convivem em harmonia e compartilham os frutos 
abundantes das videiras.  
Na perspectiva bíblica, a vinha aparece sempre como aliada do ser humano; ela nos 
ensina a viver em harmonia com a água, com a terra e com todos os seres, numa relação 

2a Semana

9º EE: “Trabalhar na vinha do Senhor” 
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de aliança, de gratuidade... A primeira relação do ser humano com a Vinha, portanto, 
não é a de dominação arbitrária e exploradora, mas a da acolhida e da gratuidade, por 
ela ser dada em herança. 
No fundo, trata-se de reconhecer que a Vinha “dada-a” é “doada-por”. Ela deve, por 
isso, ser recebida como fecundidade, não como algo que é objeto de conquista e 
domínio. Isso fundamenta não um fazer produtivo, mas um agir compartilhado:  o ser 
humano é chamado a “trabalhar com” o Criador, cuidando da Vinha para que ela seja 
fecunda e alimente a alegria de todos. 
A vinha é dada por Deus em função da vida. Por isso a Vinha é sagrada e é lugar de 
contemplação e encontro íntimo com o Criador; ela é o teatro da glória de Deus, isto 
é, da manifestação da presença divina. O cuidado e a beleza da vinha impõem-se ao 
desejo consumista desenfreado, pois somos jardineiros e não exploradores. A vinha não 
é o lugar para a espoliação e a devastação, mas para o louvor e o serviço a Deus. A vinha 
não foi dada em herança para o consumismo, mas para a vida; não é para que uns 
poucos se apropriem dela como donos, mas para todos abrigar e alimentar; ela não é 
campo para a guerra, mas para a convivência fraterna, a solidariedade, a justiça e a paz. 
Somente a vivência dessa relação do ser humano com a vinha possibilitará novas 
relações sociais e ambientais, o novo tempo de paz e justiça.
O que caracteriza essa nova atitude é o cuidado em lugar da dominação, o 
reconhecimento do valor de cada criatura e não sua mera utilização humana, o respeito 
por toda forma de vida e os direitos e a dignidade da natureza, não sua exploração.
Assim, o exercício do cuidado, por parte do ser humano, deve signi�car respeito à ação 
criativa divina e contribuir com o crescimento e a evolução da natureza em todas as 
suas dimensões; igualmente, cuidar e fazer da vinha uma fonte inesgotável de bênçãos, 
ou seja, de comunhão com ela e, a partir dela, crescer em harmonia interior, comunhão 
com as outras pessoas e estreitamento de relações com o próprio Criador.
En�m, a imagem bíblica da Vinha aponta para uma relação de acolhida agradecida e 
reconhecida, pois ela é o lugar no qual não só existimos, mas somos chamados a uma 
plenitude de vida, em aliança e comunhão com o Deus Trindade.
Textos bíblicos:  Lc 10, 1-12; Mc 3, 7-19

Na oração: - O exercício do Reino deve afetar o mundo dos desejos, aspirações, 
sonhos, esperanças; quais são seus sonhos? Que esperanças você carrega no coração?  A 
que você se anima a gastar sua vida? Que medos o paralisam?
- Assumir gestos de cuidado para com o meio ambiente: reduzir, reciclar, reutilizar, 
replantar...
- Peça a Deus para que lhe conceda a graça de poder responder com generosidade ao 
apelo de Jesus para dedicar-se a promover o bem-estar ecológico.

“A melhor maneira de colocar o ser humano no seu lugar e acabar com a sua pretensão 
de ser dominador absoluto da terra é voltar a propor a �gura de um Pai criador e único 
dono do mundo; caso contrário, o ser humano tenderá sempre a querer impor à 
realidade as suas próprias leis e interesses” (Laudato Si’ n. 75).
Nesta etapa dos Exercícios, S. Inácio supõe que tenhamos respondido ao chamado de 
Jesus e estejamos desejosos de ser Seus discípulos. Ele deseja que todos sejamos 
instrumentos da verdade e da bondade em nosso mundo. Nesta meditação das Duas 
Bandeiras, S. Inácio nos apresenta uma situação na qual podemos reconhecer duas 
concepções básicas diante da natureza: uma que nos põe em relação subjetiva com ela, 
vendo-a como amiga e companheira, e outra que nos faz considerá-la como algo que 
deve ser dominado e usado.
Estas duas concepções têm um impacto profundo em nossa maneira de viver: a 
primeira nos ajuda a levar uma vida inteligente, construtiva, cuidadosa, que honra as 
outras criaturas e os seres humanos e nos enche de um sentido de esperança cósmica; a 
segunda, ao contrário, nos induz a uma atitude destrutiva para com as outras criaturas 
e os seres humanos e nos enche de um sentido de pessimismo cósmico.

Quando re�etimos sobre a história da humanidade em nosso planeta, tomamos 
consciência desta dualidade sobre a natureza: uma pressupõe uma aproximação 
desinteressada e benevolente e outra pressupõe uma posição de dominação e 
exploração. É um con�ito entre a verdade e a falsidade.

O desejo de meu coração
Peço, para todos os membros de minha comunidade e para mim em particular, duas 
graças:
1. Reconhecer a estratégia e o engano das falsidades que destroem nossa comunidade 
de vida (outras criaturas e nós mesmos), e ter força para evitá-los;
2. Saber apreciar a verdadeira estratégia e o caminho para a a�rmação e a construção da 
comunidade de vida, e ter a coragem de seguir este caminho sem vacilar.
1º Momento: 4 pontos
Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia do líder do primeiro grupo de pessoas, 
que está convencido de que a ciência e a tecnologia podem proporcionar uma vida de 

prazer e de comodidade. Seu plano induz ao materialismo e ao consumismo, que faz 
nosso mundo inumano; as decisões são tomadas em interesse próprio, que é o único 
princípio que rege as relações.
Segundo ponto: Considero a seguinte estratégia do líder do primeiro grupo de 
pessoas:
1. Animar os outros a considerar o restante da natureza como algo que pode ser 
explorado e dominado, e convencer-lhes de que assumam uma concepção materialista 
da vida, na qual os dons da Criação são usados para criar estilos de vida cômoda e 
prazerosa em detrimento do resto da humanidade e da criação.
2. Condicionar aos outros que aqueles que adquirem e acumulam cada vez mais 
riquezas serão honrados. Convencer que explorar as outras criaturas cria um estilo de 
vida mais acomodado, mais fácil. Propagar que as nações mais pobres desejam este 
estilo de vida materialista.
3. Finalmente, considerar que o controle sobre a natureza, o orgulho e o isolamento 
dão lugar ao pessimismo cósmico. Depois de tudo, a vida é simplesmente o resultado 
de nossa herança genética e nada nela é sagrado.
Terceiro ponto: A bandeira destrutiva da superioridade favorece um tríplice 
movimento:
Primeiro, uma aproximação superior aos seres vivos fundada na dominação e 
exploração;
Segundo, um movimento para o abuso das outras criaturas vivas por causa da honra;
Terceiro, um sentimento de orgulho.
Quarto ponto: No futuro, para crescer em conhecimento e sabedoria, revejo minha 
vida e reconheço como este modo de viver me in�uenciou ao longo de minha vida.

2º Momento: 4 pontos

Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia de Cristo, o líder do segundo grupo de 
pessoas.
As pessoas deste grupo creem que há uma maneira pessoal e espiritual de relacionar-se 
com a comunidade de vida. Compreendem que a ciência e a tecnologia são boas e 
bené�cas para a comunidade universal de vida, e promovem o equilíbrio entre o 
intelecto e a lógica (conhecimento objetivo), o pessoal e o espiritual (conhecimento 

subjetivo). Este equilíbrio conserva a comunidade de vida para o futuro e promove 
uma esperança cósmica.

Segundo ponto: Considero cuidadosamente a seguinte estratégia do líder do segundo 
grupo de pessoas:
1. Anima os outros a se aproximar da natureza com um sentimento e uma visão de 
parentesco e os ajuda a desenvolver uma relação subjetiva e um conhecimento 
espiritual da vida, a aproximar-se da natureza com espírito de gratidão, sendo sempre 
conscientes de que as plantas e os animais re�etem o amor da Trindade para os seres 
humanos. Também os anima a despertar neles um espírito de solidariedade para 
compartilhar os bens da terra com os pobres e os marginalizados.
2. Convence-lhes de que sua união com as outras criaturas, para experimentar uma 
existência dependente, fará com que nasça neles um sentido de igualdade, fraternidade 
e comunidade. Esta atitude requer ter consciência da vulnerabilidade e um desejo de 
alcançar com Cristo sua atitude de humildade. Assim, estaremos dispostos a unir-nos 
aos pobres, homens e nações, para poder agradecer à Trindade o processo evolutivo, 
que nos conduz a uma maior liberdade e a umas relações mais sagradas.
3. Finalmente, todos se dispõem a buscar uma união com Jesus Cristo, Aquele que 
encarna o risco e a humildade da Trindade, ao se esvaziar de sua condição divina para 
assumir a vulnerabilidade de sua Criação no processo amoroso da evolução. Com isto, 
todos são chamados a realizar muito mais ações positivas.
Terceiro ponto: Um programa de verdade (a verdade de Cristo) contém um tríplice 
movimento:
 A partir do sentido de parentesco e de união com as outras criaturas, podemos 
compartilhar seus dons. Esta gratidão leva a um desejo de ser vulnerável e pobre com 
as outras criaturas na imitação da vida e das ações de Jesus, que encarna a 
vulnerabilidade da Trindade no universo. Assim seremos livres para suportar injúrias e 
crescer em humildade com Cristo e com o resto da Criação. Neste movimento, 
crescemos na esperança cósmica da parusia.
Quarto ponto: São três passos; primeiro: gratidão e união com as outras criaturas 
frente a uma visão superior e isolada do resto da Criação; segundo: desejo de ser 
humilde e pobre com Cristo e com o resto da criação frente ao abuso das criaturas para 
conseguir honra e riquezas; terceiro:  suportar as humilhações e afrontas junto com a 
comunidade de vida em Cristo frente ao orgulho e às tendências destrutivas para com 
a comunidade de vida.
Colóquio - Concluo este exercício das Duas Bandeiras com um tríplice colóquio:

* Com Maria, que representa o elemento feminino de nosso universo: peço à Maria 
que interceda junto a Jesus, para que me conceda a graça de ser eleito e acolhido sob a 
bandeira da humildade d’Ele, e assim poder segui-Lo mais de perto.

Primeiro, peço ter uma consciência de parentesco com as outras criaturas, de modo que 
me encontre na verdade e agradeça os dons que a Trindade me concedeu através da 
Criação.
Segundo, peço que me seja concedido o desejo de ser humilde e pobre com o resto da 
Criação, como Jesus o foi.
Terceiro, peço a graça de poder suportar injúrias e afrontas, como fazem meus 
semelhantes, e assim estar mais unido com o Cristo pobre e humilde. Rezo uma 
Ave-Maria.
* Com Jesus Cristo, que é a expressão do amor das Três Pessoas Divinas no universo: 
peço a Jesus que me sejam concedidas estas mesmas graças. Rezo a oração “Alma de 
Cristo”.
* Com o Pai, de cujo amor começou o processo evolutivo da criação: peço que me 
sejam concedidas estas mesmas graças. Termino com o Pai-Nosso.
Textos bíblicos:  Mt 5, 1-11; Mt 4, 1-11; Col 3, 12-17; Mt 23, 1-12; Lc 5, 27-32

    



3º Dia

“Mas somos chamados a tornar-nos os instrumentos de Deus Pai para que o nosso planeta 
seja o que Ele sonhou ao criá-lo e corresponda ao seu projeto de paz, beleza e plenitude”  (LS 
n. 53).
O exercitante, depois de alcançar uma experiência de grande bondade, compaixão e 
misericórdia, sente seu coração cheio de gratidão, desejo e generosidade, e pergunta a 
si mesmo o “que poderia fazer” para responder a semelhante amor compassivo e 
criativo de Deus.  Neste momento de transição entre a 1ª e 2ª Semanas, Inácio propõe 
o “Exercício do Reino” (EE 91-98).

O objetivo do Exercício do Reino é chegar a fazer-nos discípulos de Jesus para a 
reconstrução da comunidade universal de vida. A contemplação nos ajudará a 
responder melhor ao chamado de Jesus Cristo (EE 91-98) e unir-nos a Ele na grande 
missão de trabalhar por um mundo melhor, de intensa beleza, diversidade e 
complexidade.  Ao “pessimismo cósmico” opõe-se o “otimismo cósmico” próprio da 
nossa vocação: procurar e despertar a “esperança cósmica”.
No exercício do Reino, ter Jesus diante dos olhos que nos convida a unir-nos à sua 
missão e nos diz: “Meu desejo mais profundo é mostrar a beleza de nossa terra e levar todos 
os nossos semelhantes à libertação e à realização. Eu te peço que aprecies todos os membros 
da comunidade, a matéria e os seres vivos, e que cooperes com eles para cumprir este desejo 
profundo. Se queres seguir-me nesta missão, deverás estar disposto a trabalhar e sofrer 
comigo, e espero que todas as pessoas de bom coração, juízo e razão se ofereçam totalmente 
para realizar comigo esta missão. Eu te peço também que demonstres amor e humildade, e 
trabalhes para procurar e sentir a beleza e o verdadeiro parentesco com toda a comunidade 
de vida”.
Segundo o relato bíblico, a primeira vocação do ser humano é a de ser jardineiro, pois 
recebeu do Criador a missão de cuidar e preservar a Sua “vinha”: lugar onde os 
homens, as mulheres e as crianças convivem em harmonia e compartilham os frutos 
abundantes das videiras.  
Na perspectiva bíblica, a vinha aparece sempre como aliada do ser humano; ela nos 
ensina a viver em harmonia com a água, com a terra e com todos os seres, numa relação 
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de aliança, de gratuidade... A primeira relação do ser humano com a Vinha, portanto, 
não é a de dominação arbitrária e exploradora, mas a da acolhida e da gratuidade, por 
ela ser dada em herança. 
No fundo, trata-se de reconhecer que a Vinha “dada-a” é “doada-por”. Ela deve, por 
isso, ser recebida como fecundidade, não como algo que é objeto de conquista e 
domínio. Isso fundamenta não um fazer produtivo, mas um agir compartilhado:  o ser 
humano é chamado a “trabalhar com” o Criador, cuidando da Vinha para que ela seja 
fecunda e alimente a alegria de todos. 
A vinha é dada por Deus em função da vida. Por isso a Vinha é sagrada e é lugar de 
contemplação e encontro íntimo com o Criador; ela é o teatro da glória de Deus, isto 
é, da manifestação da presença divina. O cuidado e a beleza da vinha impõem-se ao 
desejo consumista desenfreado, pois somos jardineiros e não exploradores. A vinha não 
é o lugar para a espoliação e a devastação, mas para o louvor e o serviço a Deus. A vinha 
não foi dada em herança para o consumismo, mas para a vida; não é para que uns 
poucos se apropriem dela como donos, mas para todos abrigar e alimentar; ela não é 
campo para a guerra, mas para a convivência fraterna, a solidariedade, a justiça e a paz. 
Somente a vivência dessa relação do ser humano com a vinha possibilitará novas 
relações sociais e ambientais, o novo tempo de paz e justiça.
O que caracteriza essa nova atitude é o cuidado em lugar da dominação, o 
reconhecimento do valor de cada criatura e não sua mera utilização humana, o respeito 
por toda forma de vida e os direitos e a dignidade da natureza, não sua exploração.
Assim, o exercício do cuidado, por parte do ser humano, deve signi�car respeito à ação 
criativa divina e contribuir com o crescimento e a evolução da natureza em todas as 
suas dimensões; igualmente, cuidar e fazer da vinha uma fonte inesgotável de bênçãos, 
ou seja, de comunhão com ela e, a partir dela, crescer em harmonia interior, comunhão 
com as outras pessoas e estreitamento de relações com o próprio Criador.
En�m, a imagem bíblica da Vinha aponta para uma relação de acolhida agradecida e 
reconhecida, pois ela é o lugar no qual não só existimos, mas somos chamados a uma 
plenitude de vida, em aliança e comunhão com o Deus Trindade.
Textos bíblicos:  Lc 10, 1-12; Mc 3, 7-19

Na oração: - O exercício do Reino deve afetar o mundo dos desejos, aspirações, 
sonhos, esperanças; quais são seus sonhos? Que esperanças você carrega no coração?  A 
que você se anima a gastar sua vida? Que medos o paralisam?
- Assumir gestos de cuidado para com o meio ambiente: reduzir, reciclar, reutilizar, 
replantar...
- Peça a Deus para que lhe conceda a graça de poder responder com generosidade ao 
apelo de Jesus para dedicar-se a promover o bem-estar ecológico.

Retiro Ecológico
Dicas para mais amar a Criação

“A melhor maneira de colocar o ser humano no seu lugar e acabar com a sua pretensão 
de ser dominador absoluto da terra é voltar a propor a �gura de um Pai criador e único 
dono do mundo; caso contrário, o ser humano tenderá sempre a querer impor à 
realidade as suas próprias leis e interesses” (Laudato Si’ n. 75).
Nesta etapa dos Exercícios, S. Inácio supõe que tenhamos respondido ao chamado de 
Jesus e estejamos desejosos de ser Seus discípulos. Ele deseja que todos sejamos 
instrumentos da verdade e da bondade em nosso mundo. Nesta meditação das Duas 
Bandeiras, S. Inácio nos apresenta uma situação na qual podemos reconhecer duas 
concepções básicas diante da natureza: uma que nos põe em relação subjetiva com ela, 
vendo-a como amiga e companheira, e outra que nos faz considerá-la como algo que 
deve ser dominado e usado.
Estas duas concepções têm um impacto profundo em nossa maneira de viver: a 
primeira nos ajuda a levar uma vida inteligente, construtiva, cuidadosa, que honra as 
outras criaturas e os seres humanos e nos enche de um sentido de esperança cósmica; a 
segunda, ao contrário, nos induz a uma atitude destrutiva para com as outras criaturas 
e os seres humanos e nos enche de um sentido de pessimismo cósmico.

Quando re�etimos sobre a história da humanidade em nosso planeta, tomamos 
consciência desta dualidade sobre a natureza: uma pressupõe uma aproximação 
desinteressada e benevolente e outra pressupõe uma posição de dominação e 
exploração. É um con�ito entre a verdade e a falsidade.

O desejo de meu coração
Peço, para todos os membros de minha comunidade e para mim em particular, duas 
graças:
1. Reconhecer a estratégia e o engano das falsidades que destroem nossa comunidade 
de vida (outras criaturas e nós mesmos), e ter força para evitá-los;
2. Saber apreciar a verdadeira estratégia e o caminho para a a�rmação e a construção da 
comunidade de vida, e ter a coragem de seguir este caminho sem vacilar.
1º Momento: 4 pontos
Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia do líder do primeiro grupo de pessoas, 
que está convencido de que a ciência e a tecnologia podem proporcionar uma vida de 

prazer e de comodidade. Seu plano induz ao materialismo e ao consumismo, que faz 
nosso mundo inumano; as decisões são tomadas em interesse próprio, que é o único 
princípio que rege as relações.
Segundo ponto: Considero a seguinte estratégia do líder do primeiro grupo de 
pessoas:
1. Animar os outros a considerar o restante da natureza como algo que pode ser 
explorado e dominado, e convencer-lhes de que assumam uma concepção materialista 
da vida, na qual os dons da Criação são usados para criar estilos de vida cômoda e 
prazerosa em detrimento do resto da humanidade e da criação.
2. Condicionar aos outros que aqueles que adquirem e acumulam cada vez mais 
riquezas serão honrados. Convencer que explorar as outras criaturas cria um estilo de 
vida mais acomodado, mais fácil. Propagar que as nações mais pobres desejam este 
estilo de vida materialista.
3. Finalmente, considerar que o controle sobre a natureza, o orgulho e o isolamento 
dão lugar ao pessimismo cósmico. Depois de tudo, a vida é simplesmente o resultado 
de nossa herança genética e nada nela é sagrado.
Terceiro ponto: A bandeira destrutiva da superioridade favorece um tríplice 
movimento:
Primeiro, uma aproximação superior aos seres vivos fundada na dominação e 
exploração;
Segundo, um movimento para o abuso das outras criaturas vivas por causa da honra;
Terceiro, um sentimento de orgulho.
Quarto ponto: No futuro, para crescer em conhecimento e sabedoria, revejo minha 
vida e reconheço como este modo de viver me in�uenciou ao longo de minha vida.

2º Momento: 4 pontos

Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia de Cristo, o líder do segundo grupo de 
pessoas.
As pessoas deste grupo creem que há uma maneira pessoal e espiritual de relacionar-se 
com a comunidade de vida. Compreendem que a ciência e a tecnologia são boas e 
bené�cas para a comunidade universal de vida, e promovem o equilíbrio entre o 
intelecto e a lógica (conhecimento objetivo), o pessoal e o espiritual (conhecimento 

subjetivo). Este equilíbrio conserva a comunidade de vida para o futuro e promove 
uma esperança cósmica.

Segundo ponto: Considero cuidadosamente a seguinte estratégia do líder do segundo 
grupo de pessoas:
1. Anima os outros a se aproximar da natureza com um sentimento e uma visão de 
parentesco e os ajuda a desenvolver uma relação subjetiva e um conhecimento 
espiritual da vida, a aproximar-se da natureza com espírito de gratidão, sendo sempre 
conscientes de que as plantas e os animais re�etem o amor da Trindade para os seres 
humanos. Também os anima a despertar neles um espírito de solidariedade para 
compartilhar os bens da terra com os pobres e os marginalizados.
2. Convence-lhes de que sua união com as outras criaturas, para experimentar uma 
existência dependente, fará com que nasça neles um sentido de igualdade, fraternidade 
e comunidade. Esta atitude requer ter consciência da vulnerabilidade e um desejo de 
alcançar com Cristo sua atitude de humildade. Assim, estaremos dispostos a unir-nos 
aos pobres, homens e nações, para poder agradecer à Trindade o processo evolutivo, 
que nos conduz a uma maior liberdade e a umas relações mais sagradas.
3. Finalmente, todos se dispõem a buscar uma união com Jesus Cristo, Aquele que 
encarna o risco e a humildade da Trindade, ao se esvaziar de sua condição divina para 
assumir a vulnerabilidade de sua Criação no processo amoroso da evolução. Com isto, 
todos são chamados a realizar muito mais ações positivas.
Terceiro ponto: Um programa de verdade (a verdade de Cristo) contém um tríplice 
movimento:
 A partir do sentido de parentesco e de união com as outras criaturas, podemos 
compartilhar seus dons. Esta gratidão leva a um desejo de ser vulnerável e pobre com 
as outras criaturas na imitação da vida e das ações de Jesus, que encarna a 
vulnerabilidade da Trindade no universo. Assim seremos livres para suportar injúrias e 
crescer em humildade com Cristo e com o resto da Criação. Neste movimento, 
crescemos na esperança cósmica da parusia.
Quarto ponto: São três passos; primeiro: gratidão e união com as outras criaturas 
frente a uma visão superior e isolada do resto da Criação; segundo: desejo de ser 
humilde e pobre com Cristo e com o resto da criação frente ao abuso das criaturas para 
conseguir honra e riquezas; terceiro:  suportar as humilhações e afrontas junto com a 
comunidade de vida em Cristo frente ao orgulho e às tendências destrutivas para com 
a comunidade de vida.
Colóquio - Concluo este exercício das Duas Bandeiras com um tríplice colóquio:

* Com Maria, que representa o elemento feminino de nosso universo: peço à Maria 
que interceda junto a Jesus, para que me conceda a graça de ser eleito e acolhido sob a 
bandeira da humildade d’Ele, e assim poder segui-Lo mais de perto.

Primeiro, peço ter uma consciência de parentesco com as outras criaturas, de modo que 
me encontre na verdade e agradeça os dons que a Trindade me concedeu através da 
Criação.
Segundo, peço que me seja concedido o desejo de ser humilde e pobre com o resto da 
Criação, como Jesus o foi.
Terceiro, peço a graça de poder suportar injúrias e afrontas, como fazem meus 
semelhantes, e assim estar mais unido com o Cristo pobre e humilde. Rezo uma 
Ave-Maria.
* Com Jesus Cristo, que é a expressão do amor das Três Pessoas Divinas no universo: 
peço a Jesus que me sejam concedidas estas mesmas graças. Rezo a oração “Alma de 
Cristo”.
* Com o Pai, de cujo amor começou o processo evolutivo da criação: peço que me 
sejam concedidas estas mesmas graças. Termino com o Pai-Nosso.
Textos bíblicos:  Mt 5, 1-11; Mt 4, 1-11; Col 3, 12-17; Mt 23, 1-12; Lc 5, 27-32
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Contemplar: A história de minha vocação

· At 22, 3-21: Entro em cena ... contemplo e escuto, como se estivesse presente…Vejo 
reações ante o que Paulo diz...o que sinto? Como me atinge?
· Tento fazer meu próprio relato: O que diria hoje? Que ênfase daria? Que pontos 
destacaria? Quais são as pessoas mais signi�cativas?
· Dou-me conta das constâncias até hoje e das variações deste relato em relação a outros 
anteriores: o que permanece? O que muda?
· Ouço Jesus que me convida, agora, de novo, me chama pelo nome para estar com Ele 
e para enviar-me em missão (Mc 3, 13-19): A missão é libertar e humanizar a 
humanidade!
· Vou onde Jesus está: o que lhe digo? Talvez lhe agradeça seu chamado? Apresente a Ele 
as minhas di�culdades, minhas crises? Pergunte a Ele se me segue chamando hoje 
apesar de tudo? ...  E espero...
- Como falaria a outra pessoa da minha vocação? Já convidei alguém para seguir a Jesus 
mais de perto? O faço com frequência?

    

10º EE: Eu sou chamado 

Retiro Ecológico
Dicas para mais amar a Criação

“A melhor maneira de colocar o ser humano no seu lugar e acabar com a sua pretensão 
de ser dominador absoluto da terra é voltar a propor a �gura de um Pai criador e único 
dono do mundo; caso contrário, o ser humano tenderá sempre a querer impor à 
realidade as suas próprias leis e interesses” (Laudato Si’ n. 75).
Nesta etapa dos Exercícios, S. Inácio supõe que tenhamos respondido ao chamado de 
Jesus e estejamos desejosos de ser Seus discípulos. Ele deseja que todos sejamos 
instrumentos da verdade e da bondade em nosso mundo. Nesta meditação das Duas 
Bandeiras, S. Inácio nos apresenta uma situação na qual podemos reconhecer duas 
concepções básicas diante da natureza: uma que nos põe em relação subjetiva com ela, 
vendo-a como amiga e companheira, e outra que nos faz considerá-la como algo que 
deve ser dominado e usado.
Estas duas concepções têm um impacto profundo em nossa maneira de viver: a 
primeira nos ajuda a levar uma vida inteligente, construtiva, cuidadosa, que honra as 
outras criaturas e os seres humanos e nos enche de um sentido de esperança cósmica; a 
segunda, ao contrário, nos induz a uma atitude destrutiva para com as outras criaturas 
e os seres humanos e nos enche de um sentido de pessimismo cósmico.

Quando re�etimos sobre a história da humanidade em nosso planeta, tomamos 
consciência desta dualidade sobre a natureza: uma pressupõe uma aproximação 
desinteressada e benevolente e outra pressupõe uma posição de dominação e 
exploração. É um con�ito entre a verdade e a falsidade.

O desejo de meu coração
Peço, para todos os membros de minha comunidade e para mim em particular, duas 
graças:
1. Reconhecer a estratégia e o engano das falsidades que destroem nossa comunidade 
de vida (outras criaturas e nós mesmos), e ter força para evitá-los;
2. Saber apreciar a verdadeira estratégia e o caminho para a a�rmação e a construção da 
comunidade de vida, e ter a coragem de seguir este caminho sem vacilar.
1º Momento: 4 pontos
Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia do líder do primeiro grupo de pessoas, 
que está convencido de que a ciência e a tecnologia podem proporcionar uma vida de 

prazer e de comodidade. Seu plano induz ao materialismo e ao consumismo, que faz 
nosso mundo inumano; as decisões são tomadas em interesse próprio, que é o único 
princípio que rege as relações.
Segundo ponto: Considero a seguinte estratégia do líder do primeiro grupo de 
pessoas:
1. Animar os outros a considerar o restante da natureza como algo que pode ser 
explorado e dominado, e convencer-lhes de que assumam uma concepção materialista 
da vida, na qual os dons da Criação são usados para criar estilos de vida cômoda e 
prazerosa em detrimento do resto da humanidade e da criação.
2. Condicionar aos outros que aqueles que adquirem e acumulam cada vez mais 
riquezas serão honrados. Convencer que explorar as outras criaturas cria um estilo de 
vida mais acomodado, mais fácil. Propagar que as nações mais pobres desejam este 
estilo de vida materialista.
3. Finalmente, considerar que o controle sobre a natureza, o orgulho e o isolamento 
dão lugar ao pessimismo cósmico. Depois de tudo, a vida é simplesmente o resultado 
de nossa herança genética e nada nela é sagrado.
Terceiro ponto: A bandeira destrutiva da superioridade favorece um tríplice 
movimento:
Primeiro, uma aproximação superior aos seres vivos fundada na dominação e 
exploração;
Segundo, um movimento para o abuso das outras criaturas vivas por causa da honra;
Terceiro, um sentimento de orgulho.
Quarto ponto: No futuro, para crescer em conhecimento e sabedoria, revejo minha 
vida e reconheço como este modo de viver me in�uenciou ao longo de minha vida.

2º Momento: 4 pontos

Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia de Cristo, o líder do segundo grupo de 
pessoas.
As pessoas deste grupo creem que há uma maneira pessoal e espiritual de relacionar-se 
com a comunidade de vida. Compreendem que a ciência e a tecnologia são boas e 
bené�cas para a comunidade universal de vida, e promovem o equilíbrio entre o 
intelecto e a lógica (conhecimento objetivo), o pessoal e o espiritual (conhecimento 

subjetivo). Este equilíbrio conserva a comunidade de vida para o futuro e promove 
uma esperança cósmica.

Segundo ponto: Considero cuidadosamente a seguinte estratégia do líder do segundo 
grupo de pessoas:
1. Anima os outros a se aproximar da natureza com um sentimento e uma visão de 
parentesco e os ajuda a desenvolver uma relação subjetiva e um conhecimento 
espiritual da vida, a aproximar-se da natureza com espírito de gratidão, sendo sempre 
conscientes de que as plantas e os animais re�etem o amor da Trindade para os seres 
humanos. Também os anima a despertar neles um espírito de solidariedade para 
compartilhar os bens da terra com os pobres e os marginalizados.
2. Convence-lhes de que sua união com as outras criaturas, para experimentar uma 
existência dependente, fará com que nasça neles um sentido de igualdade, fraternidade 
e comunidade. Esta atitude requer ter consciência da vulnerabilidade e um desejo de 
alcançar com Cristo sua atitude de humildade. Assim, estaremos dispostos a unir-nos 
aos pobres, homens e nações, para poder agradecer à Trindade o processo evolutivo, 
que nos conduz a uma maior liberdade e a umas relações mais sagradas.
3. Finalmente, todos se dispõem a buscar uma união com Jesus Cristo, Aquele que 
encarna o risco e a humildade da Trindade, ao se esvaziar de sua condição divina para 
assumir a vulnerabilidade de sua Criação no processo amoroso da evolução. Com isto, 
todos são chamados a realizar muito mais ações positivas.
Terceiro ponto: Um programa de verdade (a verdade de Cristo) contém um tríplice 
movimento:
 A partir do sentido de parentesco e de união com as outras criaturas, podemos 
compartilhar seus dons. Esta gratidão leva a um desejo de ser vulnerável e pobre com 
as outras criaturas na imitação da vida e das ações de Jesus, que encarna a 
vulnerabilidade da Trindade no universo. Assim seremos livres para suportar injúrias e 
crescer em humildade com Cristo e com o resto da Criação. Neste movimento, 
crescemos na esperança cósmica da parusia.
Quarto ponto: São três passos; primeiro: gratidão e união com as outras criaturas 
frente a uma visão superior e isolada do resto da Criação; segundo: desejo de ser 
humilde e pobre com Cristo e com o resto da criação frente ao abuso das criaturas para 
conseguir honra e riquezas; terceiro:  suportar as humilhações e afrontas junto com a 
comunidade de vida em Cristo frente ao orgulho e às tendências destrutivas para com 
a comunidade de vida.
Colóquio - Concluo este exercício das Duas Bandeiras com um tríplice colóquio:

* Com Maria, que representa o elemento feminino de nosso universo: peço à Maria 
que interceda junto a Jesus, para que me conceda a graça de ser eleito e acolhido sob a 
bandeira da humildade d’Ele, e assim poder segui-Lo mais de perto.

Primeiro, peço ter uma consciência de parentesco com as outras criaturas, de modo que 
me encontre na verdade e agradeça os dons que a Trindade me concedeu através da 
Criação.
Segundo, peço que me seja concedido o desejo de ser humilde e pobre com o resto da 
Criação, como Jesus o foi.
Terceiro, peço a graça de poder suportar injúrias e afrontas, como fazem meus 
semelhantes, e assim estar mais unido com o Cristo pobre e humilde. Rezo uma 
Ave-Maria.
* Com Jesus Cristo, que é a expressão do amor das Três Pessoas Divinas no universo: 
peço a Jesus que me sejam concedidas estas mesmas graças. Rezo a oração “Alma de 
Cristo”.
* Com o Pai, de cujo amor começou o processo evolutivo da criação: peço que me 
sejam concedidas estas mesmas graças. Termino com o Pai-Nosso.
Textos bíblicos:  Mt 5, 1-11; Mt 4, 1-11; Col 3, 12-17; Mt 23, 1-12; Lc 5, 27-32
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“O Pai é a fonte última de tudo, fundamento amoroso e comunicativo de tudo o que 
existe. O Filho, que O re�ete e por Quem tudo foi criado, uniu-se a esta terra, quando 
foi formado no seio de Maria. O Espírito, vínculo in�nito de amor, está intimamente 
presente no coração do universo, animando e suscitando novos caminhos” (Laudato Si’ 
n. 238).
“Tudo está interligado, e isso convida-nos a maturar uma espiritualidade da 
solidariedade global que brota do mistério da Trindade” (Laudato Si’n. 240).
Pertence essencialmente à fé cristã a proclamação de que o Filho de Deus se fez “carne 
e veio habitar entre nós” (Jo 1, 14). Dito em termos cosmológicos e ecológicos, 
signi�ca que Ele é feito com os mesmos elementos com os quais todos os seres e corpos 
são compostos. Como qualquer ser humano, Ele é �lho do universo e da Terra. Ele é 
feito de terra, é membro da família humana, que procede do “húmus”, da argila.
Essa realidade nos faz entender por que a encarnação não atingiu apenas o homem 
Jesus, mas a todos os humanos e iluminou toda a Criação. Todos, por serem irmãos e 
irmãs de Jesus, são chamados a serem assumidos, cada um à sua maneira, pelo Verbo.

Quando o Verbo se fez carne, toda a Criação foi levada ao abraço divino. A 
Encarnação, portanto, aparece como um processo em curso. O Verbo continua 
emergindo da matéria do mundo e da massa humana até “verbi�car” o inteiro universo 
e introduzi-lo no Reino da Trindade.
Indicações para a oração
Teilhard de Chardin nos ofereceu uma nova visão da evolução, ao considerar que seu 
objetivo era o benefício espiritual da humanidade e do universo, segundo suas palavras:
“Em virtude da Criação, e ainda mais da Encarnação, nada é profano aqui na terra”.
“Além disso, por sua Encarnação, Jesus não só se fez parte da humanidade senão do universo 
que sustenta à humanidade”. “A Encarnação é uma renovação de todas as forças e energias 
do universo; Cristo é o instrumento, o centro, o �m de toda a criação animada e material; 
através d’Ele, tudo se cria, se santi�ca e vivi�ca”.
O desejo de meu coração

Peço a graça para alcançar um conhecimento interno de Jesus Cristo, que se fez criatura 
como todos nós para o bem da comunidade universal de vida, para assim poder 
imitá-Lo no cuidado a todas as manifestações de vida e amá-Lo na plenitude de sua 

11º EE: “... e o verbo se fez mundo” 

Retiro Ecológico
Dicas para mais amar a Criação

comunhão com toda a Criação.
Disposição de todo o meu ser para o mistério

Leio Lc 1, 26-38 e Lc 1, 39-56 e mergulho no mistério da ação da Trindade, através 
de Jesus que assume a condição de criatura humana.

EE 101-109 Contemplação da Encarnação

A Encarnação é a garantia certa de que o amor de Deus a nós e em nós nunca faltará! 
Em Jesus se faz possível recriar a história e o cosmos com seu amor que está em nós; 
interligar e entrelaçar as criaturas, toda a criação pelo amor que é a argamassa da Vida 
em abundância. 

    

“A melhor maneira de colocar o ser humano no seu lugar e acabar com a sua pretensão 
de ser dominador absoluto da terra é voltar a propor a �gura de um Pai criador e único 
dono do mundo; caso contrário, o ser humano tenderá sempre a querer impor à 
realidade as suas próprias leis e interesses” (Laudato Si’ n. 75).
Nesta etapa dos Exercícios, S. Inácio supõe que tenhamos respondido ao chamado de 
Jesus e estejamos desejosos de ser Seus discípulos. Ele deseja que todos sejamos 
instrumentos da verdade e da bondade em nosso mundo. Nesta meditação das Duas 
Bandeiras, S. Inácio nos apresenta uma situação na qual podemos reconhecer duas 
concepções básicas diante da natureza: uma que nos põe em relação subjetiva com ela, 
vendo-a como amiga e companheira, e outra que nos faz considerá-la como algo que 
deve ser dominado e usado.
Estas duas concepções têm um impacto profundo em nossa maneira de viver: a 
primeira nos ajuda a levar uma vida inteligente, construtiva, cuidadosa, que honra as 
outras criaturas e os seres humanos e nos enche de um sentido de esperança cósmica; a 
segunda, ao contrário, nos induz a uma atitude destrutiva para com as outras criaturas 
e os seres humanos e nos enche de um sentido de pessimismo cósmico.

Quando re�etimos sobre a história da humanidade em nosso planeta, tomamos 
consciência desta dualidade sobre a natureza: uma pressupõe uma aproximação 
desinteressada e benevolente e outra pressupõe uma posição de dominação e 
exploração. É um con�ito entre a verdade e a falsidade.

O desejo de meu coração
Peço, para todos os membros de minha comunidade e para mim em particular, duas 
graças:
1. Reconhecer a estratégia e o engano das falsidades que destroem nossa comunidade 
de vida (outras criaturas e nós mesmos), e ter força para evitá-los;
2. Saber apreciar a verdadeira estratégia e o caminho para a a�rmação e a construção da 
comunidade de vida, e ter a coragem de seguir este caminho sem vacilar.
1º Momento: 4 pontos
Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia do líder do primeiro grupo de pessoas, 
que está convencido de que a ciência e a tecnologia podem proporcionar uma vida de 

prazer e de comodidade. Seu plano induz ao materialismo e ao consumismo, que faz 
nosso mundo inumano; as decisões são tomadas em interesse próprio, que é o único 
princípio que rege as relações.
Segundo ponto: Considero a seguinte estratégia do líder do primeiro grupo de 
pessoas:
1. Animar os outros a considerar o restante da natureza como algo que pode ser 
explorado e dominado, e convencer-lhes de que assumam uma concepção materialista 
da vida, na qual os dons da Criação são usados para criar estilos de vida cômoda e 
prazerosa em detrimento do resto da humanidade e da criação.
2. Condicionar aos outros que aqueles que adquirem e acumulam cada vez mais 
riquezas serão honrados. Convencer que explorar as outras criaturas cria um estilo de 
vida mais acomodado, mais fácil. Propagar que as nações mais pobres desejam este 
estilo de vida materialista.
3. Finalmente, considerar que o controle sobre a natureza, o orgulho e o isolamento 
dão lugar ao pessimismo cósmico. Depois de tudo, a vida é simplesmente o resultado 
de nossa herança genética e nada nela é sagrado.
Terceiro ponto: A bandeira destrutiva da superioridade favorece um tríplice 
movimento:
Primeiro, uma aproximação superior aos seres vivos fundada na dominação e 
exploração;
Segundo, um movimento para o abuso das outras criaturas vivas por causa da honra;
Terceiro, um sentimento de orgulho.
Quarto ponto: No futuro, para crescer em conhecimento e sabedoria, revejo minha 
vida e reconheço como este modo de viver me in�uenciou ao longo de minha vida.

2º Momento: 4 pontos

Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia de Cristo, o líder do segundo grupo de 
pessoas.
As pessoas deste grupo creem que há uma maneira pessoal e espiritual de relacionar-se 
com a comunidade de vida. Compreendem que a ciência e a tecnologia são boas e 
bené�cas para a comunidade universal de vida, e promovem o equilíbrio entre o 
intelecto e a lógica (conhecimento objetivo), o pessoal e o espiritual (conhecimento 

subjetivo). Este equilíbrio conserva a comunidade de vida para o futuro e promove 
uma esperança cósmica.

Segundo ponto: Considero cuidadosamente a seguinte estratégia do líder do segundo 
grupo de pessoas:
1. Anima os outros a se aproximar da natureza com um sentimento e uma visão de 
parentesco e os ajuda a desenvolver uma relação subjetiva e um conhecimento 
espiritual da vida, a aproximar-se da natureza com espírito de gratidão, sendo sempre 
conscientes de que as plantas e os animais re�etem o amor da Trindade para os seres 
humanos. Também os anima a despertar neles um espírito de solidariedade para 
compartilhar os bens da terra com os pobres e os marginalizados.
2. Convence-lhes de que sua união com as outras criaturas, para experimentar uma 
existência dependente, fará com que nasça neles um sentido de igualdade, fraternidade 
e comunidade. Esta atitude requer ter consciência da vulnerabilidade e um desejo de 
alcançar com Cristo sua atitude de humildade. Assim, estaremos dispostos a unir-nos 
aos pobres, homens e nações, para poder agradecer à Trindade o processo evolutivo, 
que nos conduz a uma maior liberdade e a umas relações mais sagradas.
3. Finalmente, todos se dispõem a buscar uma união com Jesus Cristo, Aquele que 
encarna o risco e a humildade da Trindade, ao se esvaziar de sua condição divina para 
assumir a vulnerabilidade de sua Criação no processo amoroso da evolução. Com isto, 
todos são chamados a realizar muito mais ações positivas.
Terceiro ponto: Um programa de verdade (a verdade de Cristo) contém um tríplice 
movimento:
 A partir do sentido de parentesco e de união com as outras criaturas, podemos 
compartilhar seus dons. Esta gratidão leva a um desejo de ser vulnerável e pobre com 
as outras criaturas na imitação da vida e das ações de Jesus, que encarna a 
vulnerabilidade da Trindade no universo. Assim seremos livres para suportar injúrias e 
crescer em humildade com Cristo e com o resto da Criação. Neste movimento, 
crescemos na esperança cósmica da parusia.
Quarto ponto: São três passos; primeiro: gratidão e união com as outras criaturas 
frente a uma visão superior e isolada do resto da Criação; segundo: desejo de ser 
humilde e pobre com Cristo e com o resto da criação frente ao abuso das criaturas para 
conseguir honra e riquezas; terceiro:  suportar as humilhações e afrontas junto com a 
comunidade de vida em Cristo frente ao orgulho e às tendências destrutivas para com 
a comunidade de vida.
Colóquio - Concluo este exercício das Duas Bandeiras com um tríplice colóquio:

* Com Maria, que representa o elemento feminino de nosso universo: peço à Maria 
que interceda junto a Jesus, para que me conceda a graça de ser eleito e acolhido sob a 
bandeira da humildade d’Ele, e assim poder segui-Lo mais de perto.

Primeiro, peço ter uma consciência de parentesco com as outras criaturas, de modo que 
me encontre na verdade e agradeça os dons que a Trindade me concedeu através da 
Criação.
Segundo, peço que me seja concedido o desejo de ser humilde e pobre com o resto da 
Criação, como Jesus o foi.
Terceiro, peço a graça de poder suportar injúrias e afrontas, como fazem meus 
semelhantes, e assim estar mais unido com o Cristo pobre e humilde. Rezo uma 
Ave-Maria.
* Com Jesus Cristo, que é a expressão do amor das Três Pessoas Divinas no universo: 
peço a Jesus que me sejam concedidas estas mesmas graças. Rezo a oração “Alma de 
Cristo”.
* Com o Pai, de cujo amor começou o processo evolutivo da criação: peço que me 
sejam concedidas estas mesmas graças. Termino com o Pai-Nosso.
Textos bíblicos:  Mt 5, 1-11; Mt 4, 1-11; Col 3, 12-17; Mt 23, 1-12; Lc 5, 27-32

    



“O Pai é a fonte última de tudo, fundamento amoroso e comunicativo de tudo o que 
existe. O Filho, que O re�ete e por Quem tudo foi criado, uniu-se a esta terra, quando 
foi formado no seio de Maria. O Espírito, vínculo in�nito de amor, está intimamente 
presente no coração do universo, animando e suscitando novos caminhos” (Laudato Si’ 
n. 238).
“Tudo está interligado, e isso convida-nos a maturar uma espiritualidade da 
solidariedade global que brota do mistério da Trindade” (Laudato Si’n. 240).
Pertence essencialmente à fé cristã a proclamação de que o Filho de Deus se fez “carne 
e veio habitar entre nós” (Jo 1, 14). Dito em termos cosmológicos e ecológicos, 
signi�ca que Ele é feito com os mesmos elementos com os quais todos os seres e corpos 
são compostos. Como qualquer ser humano, Ele é �lho do universo e da Terra. Ele é 
feito de terra, é membro da família humana, que procede do “húmus”, da argila.
Essa realidade nos faz entender por que a encarnação não atingiu apenas o homem 
Jesus, mas a todos os humanos e iluminou toda a Criação. Todos, por serem irmãos e 
irmãs de Jesus, são chamados a serem assumidos, cada um à sua maneira, pelo Verbo.

Quando o Verbo se fez carne, toda a Criação foi levada ao abraço divino. A 
Encarnação, portanto, aparece como um processo em curso. O Verbo continua 
emergindo da matéria do mundo e da massa humana até “verbi�car” o inteiro universo 
e introduzi-lo no Reino da Trindade.
Indicações para a oração
Teilhard de Chardin nos ofereceu uma nova visão da evolução, ao considerar que seu 
objetivo era o benefício espiritual da humanidade e do universo, segundo suas palavras:
“Em virtude da Criação, e ainda mais da Encarnação, nada é profano aqui na terra”.
“Além disso, por sua Encarnação, Jesus não só se fez parte da humanidade senão do universo 
que sustenta à humanidade”. “A Encarnação é uma renovação de todas as forças e energias 
do universo; Cristo é o instrumento, o centro, o �m de toda a criação animada e material; 
através d’Ele, tudo se cria, se santi�ca e vivi�ca”.
O desejo de meu coração

Peço a graça para alcançar um conhecimento interno de Jesus Cristo, que se fez criatura 
como todos nós para o bem da comunidade universal de vida, para assim poder 
imitá-Lo no cuidado a todas as manifestações de vida e amá-Lo na plenitude de sua 
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Disposição de todo o meu ser para o mistério

Leio Lc 1, 26-38 e Lc 1, 39-56 e mergulho no mistério da ação da Trindade, através 
de Jesus que assume a condição de criatura humana.

EE 101-109 Contemplação da Encarnação

A Encarnação é a garantia certa de que o amor de Deus a nós e em nós nunca faltará! 
Em Jesus se faz possível recriar a história e o cosmos com seu amor que está em nós; 
interligar e entrelaçar as criaturas, toda a criação pelo amor que é a argamassa da Vida 
em abundância. 
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“A melhor maneira de colocar o ser humano no seu lugar e acabar com a sua pretensão 
de ser dominador absoluto da terra é voltar a propor a �gura de um Pai criador e único 
dono do mundo; caso contrário, o ser humano tenderá sempre a querer impor à 
realidade as suas próprias leis e interesses” (Laudato Si’ n. 75).
Nesta etapa dos Exercícios, S. Inácio supõe que tenhamos respondido ao chamado de 
Jesus e estejamos desejosos de ser Seus discípulos. Ele deseja que todos sejamos 
instrumentos da verdade e da bondade em nosso mundo. Nesta meditação das Duas 
Bandeiras, S. Inácio nos apresenta uma situação na qual podemos reconhecer duas 
concepções básicas diante da natureza: uma que nos põe em relação subjetiva com ela, 
vendo-a como amiga e companheira, e outra que nos faz considerá-la como algo que 
deve ser dominado e usado.
Estas duas concepções têm um impacto profundo em nossa maneira de viver: a 
primeira nos ajuda a levar uma vida inteligente, construtiva, cuidadosa, que honra as 
outras criaturas e os seres humanos e nos enche de um sentido de esperança cósmica; a 
segunda, ao contrário, nos induz a uma atitude destrutiva para com as outras criaturas 
e os seres humanos e nos enche de um sentido de pessimismo cósmico.

Quando re�etimos sobre a história da humanidade em nosso planeta, tomamos 
consciência desta dualidade sobre a natureza: uma pressupõe uma aproximação 
desinteressada e benevolente e outra pressupõe uma posição de dominação e 
exploração. É um con�ito entre a verdade e a falsidade.

O desejo de meu coração
Peço, para todos os membros de minha comunidade e para mim em particular, duas 
graças:
1. Reconhecer a estratégia e o engano das falsidades que destroem nossa comunidade 
de vida (outras criaturas e nós mesmos), e ter força para evitá-los;
2. Saber apreciar a verdadeira estratégia e o caminho para a a�rmação e a construção da 
comunidade de vida, e ter a coragem de seguir este caminho sem vacilar.
1º Momento: 4 pontos
Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia do líder do primeiro grupo de pessoas, 
que está convencido de que a ciência e a tecnologia podem proporcionar uma vida de 

prazer e de comodidade. Seu plano induz ao materialismo e ao consumismo, que faz 
nosso mundo inumano; as decisões são tomadas em interesse próprio, que é o único 
princípio que rege as relações.
Segundo ponto: Considero a seguinte estratégia do líder do primeiro grupo de 
pessoas:
1. Animar os outros a considerar o restante da natureza como algo que pode ser 
explorado e dominado, e convencer-lhes de que assumam uma concepção materialista 
da vida, na qual os dons da Criação são usados para criar estilos de vida cômoda e 
prazerosa em detrimento do resto da humanidade e da criação.
2. Condicionar aos outros que aqueles que adquirem e acumulam cada vez mais 
riquezas serão honrados. Convencer que explorar as outras criaturas cria um estilo de 
vida mais acomodado, mais fácil. Propagar que as nações mais pobres desejam este 
estilo de vida materialista.
3. Finalmente, considerar que o controle sobre a natureza, o orgulho e o isolamento 
dão lugar ao pessimismo cósmico. Depois de tudo, a vida é simplesmente o resultado 
de nossa herança genética e nada nela é sagrado.
Terceiro ponto: A bandeira destrutiva da superioridade favorece um tríplice 
movimento:
Primeiro, uma aproximação superior aos seres vivos fundada na dominação e 
exploração;
Segundo, um movimento para o abuso das outras criaturas vivas por causa da honra;
Terceiro, um sentimento de orgulho.
Quarto ponto: No futuro, para crescer em conhecimento e sabedoria, revejo minha 
vida e reconheço como este modo de viver me in�uenciou ao longo de minha vida.

2º Momento: 4 pontos

Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia de Cristo, o líder do segundo grupo de 
pessoas.
As pessoas deste grupo creem que há uma maneira pessoal e espiritual de relacionar-se 
com a comunidade de vida. Compreendem que a ciência e a tecnologia são boas e 
bené�cas para a comunidade universal de vida, e promovem o equilíbrio entre o 
intelecto e a lógica (conhecimento objetivo), o pessoal e o espiritual (conhecimento 

subjetivo). Este equilíbrio conserva a comunidade de vida para o futuro e promove 
uma esperança cósmica.

Segundo ponto: Considero cuidadosamente a seguinte estratégia do líder do segundo 
grupo de pessoas:
1. Anima os outros a se aproximar da natureza com um sentimento e uma visão de 
parentesco e os ajuda a desenvolver uma relação subjetiva e um conhecimento 
espiritual da vida, a aproximar-se da natureza com espírito de gratidão, sendo sempre 
conscientes de que as plantas e os animais re�etem o amor da Trindade para os seres 
humanos. Também os anima a despertar neles um espírito de solidariedade para 
compartilhar os bens da terra com os pobres e os marginalizados.
2. Convence-lhes de que sua união com as outras criaturas, para experimentar uma 
existência dependente, fará com que nasça neles um sentido de igualdade, fraternidade 
e comunidade. Esta atitude requer ter consciência da vulnerabilidade e um desejo de 
alcançar com Cristo sua atitude de humildade. Assim, estaremos dispostos a unir-nos 
aos pobres, homens e nações, para poder agradecer à Trindade o processo evolutivo, 
que nos conduz a uma maior liberdade e a umas relações mais sagradas.
3. Finalmente, todos se dispõem a buscar uma união com Jesus Cristo, Aquele que 
encarna o risco e a humildade da Trindade, ao se esvaziar de sua condição divina para 
assumir a vulnerabilidade de sua Criação no processo amoroso da evolução. Com isto, 
todos são chamados a realizar muito mais ações positivas.
Terceiro ponto: Um programa de verdade (a verdade de Cristo) contém um tríplice 
movimento:
 A partir do sentido de parentesco e de união com as outras criaturas, podemos 
compartilhar seus dons. Esta gratidão leva a um desejo de ser vulnerável e pobre com 
as outras criaturas na imitação da vida e das ações de Jesus, que encarna a 
vulnerabilidade da Trindade no universo. Assim seremos livres para suportar injúrias e 
crescer em humildade com Cristo e com o resto da Criação. Neste movimento, 
crescemos na esperança cósmica da parusia.
Quarto ponto: São três passos; primeiro: gratidão e união com as outras criaturas 
frente a uma visão superior e isolada do resto da Criação; segundo: desejo de ser 
humilde e pobre com Cristo e com o resto da criação frente ao abuso das criaturas para 
conseguir honra e riquezas; terceiro:  suportar as humilhações e afrontas junto com a 
comunidade de vida em Cristo frente ao orgulho e às tendências destrutivas para com 
a comunidade de vida.
Colóquio - Concluo este exercício das Duas Bandeiras com um tríplice colóquio:

* Com Maria, que representa o elemento feminino de nosso universo: peço à Maria 
que interceda junto a Jesus, para que me conceda a graça de ser eleito e acolhido sob a 
bandeira da humildade d’Ele, e assim poder segui-Lo mais de perto.

Primeiro, peço ter uma consciência de parentesco com as outras criaturas, de modo que 
me encontre na verdade e agradeça os dons que a Trindade me concedeu através da 
Criação.
Segundo, peço que me seja concedido o desejo de ser humilde e pobre com o resto da 
Criação, como Jesus o foi.
Terceiro, peço a graça de poder suportar injúrias e afrontas, como fazem meus 
semelhantes, e assim estar mais unido com o Cristo pobre e humilde. Rezo uma 
Ave-Maria.
* Com Jesus Cristo, que é a expressão do amor das Três Pessoas Divinas no universo: 
peço a Jesus que me sejam concedidas estas mesmas graças. Rezo a oração “Alma de 
Cristo”.
* Com o Pai, de cujo amor começou o processo evolutivo da criação: peço que me 
sejam concedidas estas mesmas graças. Termino com o Pai-Nosso.
Textos bíblicos:  Mt 5, 1-11; Mt 4, 1-11; Col 3, 12-17; Mt 23, 1-12; Lc 5, 27-32
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1. Pedir ao Espírito Santo: a graça do conhecimento interno de Jesus Cristo, que se 
fez criatura para o bem da comunidade universal de vida, para assim poder imitá-lo no 
seu respeito por todas as formas de vida e amá-lo na plenitude de sua comunhão com 
toda a Criação.
2. Escolher ‘um’ dos relatos de Lucas 2:  v. 1-7 (nascimento) / v. 8-20 (pastores) / v. 
21-40 (apresentação) / v. 41-52 (Templo e Nazaré).
3. Contemplar: a pessoa de Jesus: Não uma ideia, nem uma causa nobre, pois não são 
a elas que entregamos a nossa vida. Sim a uma pessoa (JESUS), que leva consigo uma 
causa (O REINO DO PAI).

Nascimento: É isso que salva o mundo! Não obstante todas as injustiças, horrores e 
infernos deste mundo, a criação e a história inteiras estão envolvidas para sempre pelo 
amor sempre maior e escatologicamente vitorioso do nosso Deus, que nos foi revelado 
no Menino de Belém! Ele é a resposta de Deus à enorme expectativa histórica de 
libertação e humanização! E Jesus começa sua vida desde o último lugar! A madeira da 
manjedoura é a mesma madeira da cruz: Desde as margens geográ�cas, culturais, 
religiosas, econômicas, do poder... Jesus recém-nascido nos propõe uma Nova Ordem!
Pastores: O Messias pobre veio para os pobres, impuros, excluídos, escravos, 
desumanizados... e para quem se faz pobre com ele. Foram precisamente os pastores 
(julgados incapazes de chegar a Deus por não cumprirem as observâncias legais, 
desprezados e marginalizados por serem considerados ladrões e assaltantes) os 
escolhidos por Deus para serem os primeiros destinatários do anúncio do Evangelho e 
as primeiras testemunhas do nascimento do Messias esperado das Nações. O mais 
humano... é o mais divino!
Apresentação: Saber reconhecer Deus, a Salvação, a Libertação nessa criança pequena, 
frágil e sem poder, chamada Jesus.  Não sejamos como o Sacerdote do templo que não 
o reconheceu (ele é o ‘grande ausente’ neste episódio). “Uma espada há de atravessar-te 
a alma” (v. 35: Simeão): Perguntemo-nos em que medida somos atingidos pelo 
sofrimento da divisão dos homens, diante de Jesus. Se esta divisão não nos afeta, é sinal 
que amamos pouco a Deus que quer nos salvar, e amamos pouco aos homens que não 
acolhem a salvação. 
No Templo: É a abertura incondicional ao Pai. É a atitude que queremos ter, em Jesus, 
pois é condição de uma autêntica liberdade para a eleição do que Deus quer de nós. 
Como José e Maria, será que nós já sentimos a falta de Jesus alguma vez? Imensas 
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saudades dele? Já �zemos a experiência de virar uma noite inteira procurando-o? ... E 
como é que eu tenho aprendido a encarnar-me, inculturar-me, itinerar cultural e 
eclesialmente “para fora” ao longo da minha vida? Ou �co apenas numa itinerância 
“geográ�ca”? / A vida quotidiana e a rotina, são lugares onde encontro a Deus?
 
4. Dialogar com Maria, com Jesus e com o Pai.        

“Todas [as criaturas] avançam, juntamente conosco e através de nós, para a meta 
comum, que é Deus, numa plenitude transcendente [em que] Cristo ressuscitado tudo 

abraça e ilumina” (LS n. 83).

Na 4ª Semana dos Exercícios, oramos sobre a Ressurreição e a aparição de Jesus a seus 
discípulos. Como missão, nos é pedido que sejamos transmissores da consolação, uns 
para com os outros. Ao contemplar, nos fazemos partícipes da felicidade de Cristo e 
reconhecemos a constante renovação de todas as coisas do universo. A novidade do 
universo é expressa por Jesus: “Eis que renovo todas as coisas”.
A Ressurreição de Jesus nos oferece uma perspectiva para ver isto em nosso universo, 
enquanto a comunidade de vida se desenvolve e avança para a plenitude. O Cristo 
cósmico surge então como motor da evolução, como seu libertador e seu pleni�cador.
S. Paulo diz que “Cristo é tudo em todas as coisas” (Col 3, 11) e “tudo subsiste nele” 
(Col 1, 16). Ele recapitula tudo. Por isso a Epístola aos Efésios a�rma que importa 
“unir sob uma só cabeça todas as coisas em Cristo” (1, 10).
Em Cristo, todas as criaturas apontam para o Criador. Elas também apontam para 
além de si mesmas, para o futuro da redenção, para sua forma verdadeira e permanente 
no Reino de Deus.
À luz da Ressurreição compreendemos a Criação como “criação de Deus”, e con�ando 
na �delidade de seu Criador, percebemos a capacidade que ela tem de se transformar, 
em vista de sua plenitude.
A Ressurreição é colocada no grande contexto da Criação em que o próprio ser 
humano participa. A Ressurreição é encontro com a vida plena, em um processo da 
Criação que chega a seu desfecho. A Ressurreição pulsa em nós e na natureza com o 
coração de Deus.
A salvação é salvação de toda a Criação e de todas as criaturas, e não pode �car restrita 
à “salvação da alma humana” nem à bem-aventurança da existência humana. A 
“ressurreição dos mortos” ocorre nesta terra e leva os que receberam a vida para uma 
“nova terra onde mora a justiça, de acordo com sua promessa” (2Pd 3, 13). O Reino de 
Deus não é um reino “no” céu, mas ele vem “assim na terra como no céu”. 
Ressurreição e vida eterna são promessas de Deus para os todos os seres desta terra.

Por isso, também a ressurreição da natureza há de levar não para o Além, mas para o 
Aquém da nova criação de todas as coisas. Não é para o céu que Deus salva sua Criação, 
mas Ele renova a terra. A terra é o palco da vinda do Reino de Deus, por isso a 
ressurreição para o Reino de Deus é a esperança desta terra. 
            “O Reino de Deus é o reino da ressurreição na terra” (Bonhoe�er).
Se não houver uma “salvação da natureza”, também não poderá haver uma salvação 
de�nitiva do ser humano, pois os seres humanos são seres da natureza. Isto obriga a 
todos os que esperam a ressurreição a permanecerem �éis à terra, a respeitá-la, cuidá-la 
e amá-la como a si mesmos.
Na perspectiva da natureza, a ressurreição de Cristo signi�ca que com Ele teve início 
a universal “destruição da morte” (1Cor 15, 26), e que se torna visível o futuro da Nova 
Criação, quando a morte deixar de existir. Este é o lado cósmico da esperança da 
ressurreição. As forças do pecado e da morte, destrutivas e contrárias a Deus, são 
expulsas da criação, que é boa, e na presença do Deus vivo, esta se transformará em 
uma criação eternamente viva.
Por isso a “Ressurreição de Jesus” é para ser entendida não apenas como o feito 
histórico-escatológico de Deus, mas também como o primeiro ato da Nova Criação 
deste mundo efêmero para sua forma verdadeira e eterna. 
Rom 8, 18-25: a ressurreição não está restrita às pessoas humanas, ela abrange também 
todo o mundo vivo, no qual em última análise os seres humanos existem.
O Deus que ressuscita os mortos é o mesmo Deus que chamou todas as coisas do nada 
à existência; Aquele que ressuscitou Jesus dos mortos é o Criador do novo ser de todas 
as coisas. 
A ressurreição dos mortos, a destruição da morte e a ressurreição da natureza 
constituem os pressupostos para a eterna Criação que participa da habitação do Deus 
vivo e eterno.
A Criação “no princípio” está orientada para este �m. Por isso, “toda a Criação geme 
conosco” e esta é a verdadeira ressurreição da natureza. Ressurreição e Criação 
constituem uma unidade, pois a ressurreição dos mortos e a destruição da morte são a 
completude da criação original.
A Luz das aparições de Páscoa foi entendida como a aurora do primeiro dia da Nova 
Criação de todas as coisas. À luz deste “novo dia” de Deus, Cristo aparece como o 
primogênito de toda a Criação, que reconcilia todas as coisas no céu e na terra e que 
tudo há de libertar. O “primogênito entre os mortos” é também o “primogênito de toda 
criatura”.

Para chegar a viver o Novo Céu e a Nova Terra, temos de ir renovando radicalmente 
este céu tantas vezes opaco e esta terra tão violada.
   
Disposição de todo o meu ser para o mistério
Leio Jo 20, 1-18 e com a imaginação me ponho na situação sugerida pela leitura.
Imerso no cosmos, que eu possa descobrir a verdadeira extensão da vida.
O desejo de meu coração
Peço alcançar a graça de alegrar-me e regozijar-me com todas as criaturas que desfrutam 
da glória e júbilo de Jesus Ressuscitado.
Pontos para ajudar a contemplação:
Primeiro ponto: Vejo e ouço os amigos de Jesus, indo ao sepulcro pela manhã. Vejo 
todos os detalhes que os dois discípulos viram quando entraram no túmulo, 
especialmente as vestes. Considero que aquilo que está passando por suas cabeças 
jamais passou pela mente humana. Sinto de maneira especial suas emoções, a 
prodigiosa esperança que inunda seus corações nesse instante.
 
Segundo ponto: Do mesmo modo acompanho a Maria Madalena em seu pranto; 
sinto seu desespero e confusão. Vejo como se volta para dirigir-se à pessoa que ela 
acredita ser o jardineiro. Com ela, me maravilho de que não seja um fantasma.
Terceiro ponto: Penso como a divindade de Jesus, tão escondida durante a Paixão, 
aparece agora e se revela tão prodigiosamente no Cristo ressuscitado e glori�cado. 
Pergunto-me, com Maria, por que não o reconhecemos à primeira vista.
Quarto ponto: Re�ito como Ele atua consolando-nos e o comparo com a maneira 
como os amigos se consolam uns aos outros. Re�ito também como Jesus envia Maria 
para reunir-se com os irmãos, sua comunidade de amigos, para consolá-los.
Na oração: Re�ito no milagre do emergente, isto é, nossa experiência de autêntica 
novidade. Maravilho-me com a nova comunidade que emerge dos indivíduos isolados, 
temerosos, desanimados.

Considero como nosso Senhor ressuscitado desenha toda a vida futura do universo 
como uma comunidade em evolução de esplendor e diversidade crescentes. Re�ito 
como Cristo nos leva a evoluir para uma humanidade em plenitude. Considero que 
minha evolução me convida a imitá-lo. Consolo ao solitário, ao triste. Fraternizo com 
todas as criaturas e me faço humano em toda minha plenitude. Isto é emergência: um 
salto para a novidade, para a beleza, para a transcendência...
Outros textos: Jo 21, 1-14; Jo 21, 15-19; Lc 24, 13-35



1. Pedir ao Espírito Santo: a graça do conhecimento interno de Jesus Cristo, que se 
fez criatura para o bem da comunidade universal de vida, para assim poder imitá-lo no 
seu respeito por todas as formas de vida e amá-lo na plenitude de sua comunhão com 
toda a Criação.
2. Escolher ‘um’ dos relatos de Lucas 2:  v. 1-7 (nascimento) / v. 8-20 (pastores) / v. 
21-40 (apresentação) / v. 41-52 (Templo e Nazaré).
3. Contemplar: a pessoa de Jesus: Não uma ideia, nem uma causa nobre, pois não são 
a elas que entregamos a nossa vida. Sim a uma pessoa (JESUS), que leva consigo uma 
causa (O REINO DO PAI).

Nascimento: É isso que salva o mundo! Não obstante todas as injustiças, horrores e 
infernos deste mundo, a criação e a história inteiras estão envolvidas para sempre pelo 
amor sempre maior e escatologicamente vitorioso do nosso Deus, que nos foi revelado 
no Menino de Belém! Ele é a resposta de Deus à enorme expectativa histórica de 
libertação e humanização! E Jesus começa sua vida desde o último lugar! A madeira da 
manjedoura é a mesma madeira da cruz: Desde as margens geográ�cas, culturais, 
religiosas, econômicas, do poder... Jesus recém-nascido nos propõe uma Nova Ordem!
Pastores: O Messias pobre veio para os pobres, impuros, excluídos, escravos, 
desumanizados... e para quem se faz pobre com ele. Foram precisamente os pastores 
(julgados incapazes de chegar a Deus por não cumprirem as observâncias legais, 
desprezados e marginalizados por serem considerados ladrões e assaltantes) os 
escolhidos por Deus para serem os primeiros destinatários do anúncio do Evangelho e 
as primeiras testemunhas do nascimento do Messias esperado das Nações. O mais 
humano... é o mais divino!
Apresentação: Saber reconhecer Deus, a Salvação, a Libertação nessa criança pequena, 
frágil e sem poder, chamada Jesus.  Não sejamos como o Sacerdote do templo que não 
o reconheceu (ele é o ‘grande ausente’ neste episódio). “Uma espada há de atravessar-te 
a alma” (v. 35: Simeão): Perguntemo-nos em que medida somos atingidos pelo 
sofrimento da divisão dos homens, diante de Jesus. Se esta divisão não nos afeta, é sinal 
que amamos pouco a Deus que quer nos salvar, e amamos pouco aos homens que não 
acolhem a salvação. 
No Templo: É a abertura incondicional ao Pai. É a atitude que queremos ter, em Jesus, 
pois é condição de uma autêntica liberdade para a eleição do que Deus quer de nós. 
Como José e Maria, será que nós já sentimos a falta de Jesus alguma vez? Imensas 
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saudades dele? Já �zemos a experiência de virar uma noite inteira procurando-o? ... E 
como é que eu tenho aprendido a encarnar-me, inculturar-me, itinerar cultural e 
eclesialmente “para fora” ao longo da minha vida? Ou �co apenas numa itinerância 
“geográ�ca”? / A vida quotidiana e a rotina, são lugares onde encontro a Deus?
 
4. Dialogar com Maria, com Jesus e com o Pai.        

Retiro Ecológico
Dicas para mais amar a Criação

“Todas [as criaturas] avançam, juntamente conosco e através de nós, para a meta 
comum, que é Deus, numa plenitude transcendente [em que] Cristo ressuscitado tudo 

abraça e ilumina” (LS n. 83).

Na 4ª Semana dos Exercícios, oramos sobre a Ressurreição e a aparição de Jesus a seus 
discípulos. Como missão, nos é pedido que sejamos transmissores da consolação, uns 
para com os outros. Ao contemplar, nos fazemos partícipes da felicidade de Cristo e 
reconhecemos a constante renovação de todas as coisas do universo. A novidade do 
universo é expressa por Jesus: “Eis que renovo todas as coisas”.
A Ressurreição de Jesus nos oferece uma perspectiva para ver isto em nosso universo, 
enquanto a comunidade de vida se desenvolve e avança para a plenitude. O Cristo 
cósmico surge então como motor da evolução, como seu libertador e seu pleni�cador.
S. Paulo diz que “Cristo é tudo em todas as coisas” (Col 3, 11) e “tudo subsiste nele” 
(Col 1, 16). Ele recapitula tudo. Por isso a Epístola aos Efésios a�rma que importa 
“unir sob uma só cabeça todas as coisas em Cristo” (1, 10).
Em Cristo, todas as criaturas apontam para o Criador. Elas também apontam para 
além de si mesmas, para o futuro da redenção, para sua forma verdadeira e permanente 
no Reino de Deus.
À luz da Ressurreição compreendemos a Criação como “criação de Deus”, e con�ando 
na �delidade de seu Criador, percebemos a capacidade que ela tem de se transformar, 
em vista de sua plenitude.
A Ressurreição é colocada no grande contexto da Criação em que o próprio ser 
humano participa. A Ressurreição é encontro com a vida plena, em um processo da 
Criação que chega a seu desfecho. A Ressurreição pulsa em nós e na natureza com o 
coração de Deus.
A salvação é salvação de toda a Criação e de todas as criaturas, e não pode �car restrita 
à “salvação da alma humana” nem à bem-aventurança da existência humana. A 
“ressurreição dos mortos” ocorre nesta terra e leva os que receberam a vida para uma 
“nova terra onde mora a justiça, de acordo com sua promessa” (2Pd 3, 13). O Reino de 
Deus não é um reino “no” céu, mas ele vem “assim na terra como no céu”. 
Ressurreição e vida eterna são promessas de Deus para os todos os seres desta terra.

Por isso, também a ressurreição da natureza há de levar não para o Além, mas para o 
Aquém da nova criação de todas as coisas. Não é para o céu que Deus salva sua Criação, 
mas Ele renova a terra. A terra é o palco da vinda do Reino de Deus, por isso a 
ressurreição para o Reino de Deus é a esperança desta terra. 
            “O Reino de Deus é o reino da ressurreição na terra” (Bonhoe�er).
Se não houver uma “salvação da natureza”, também não poderá haver uma salvação 
de�nitiva do ser humano, pois os seres humanos são seres da natureza. Isto obriga a 
todos os que esperam a ressurreição a permanecerem �éis à terra, a respeitá-la, cuidá-la 
e amá-la como a si mesmos.
Na perspectiva da natureza, a ressurreição de Cristo signi�ca que com Ele teve início 
a universal “destruição da morte” (1Cor 15, 26), e que se torna visível o futuro da Nova 
Criação, quando a morte deixar de existir. Este é o lado cósmico da esperança da 
ressurreição. As forças do pecado e da morte, destrutivas e contrárias a Deus, são 
expulsas da criação, que é boa, e na presença do Deus vivo, esta se transformará em 
uma criação eternamente viva.
Por isso a “Ressurreição de Jesus” é para ser entendida não apenas como o feito 
histórico-escatológico de Deus, mas também como o primeiro ato da Nova Criação 
deste mundo efêmero para sua forma verdadeira e eterna. 
Rom 8, 18-25: a ressurreição não está restrita às pessoas humanas, ela abrange também 
todo o mundo vivo, no qual em última análise os seres humanos existem.
O Deus que ressuscita os mortos é o mesmo Deus que chamou todas as coisas do nada 
à existência; Aquele que ressuscitou Jesus dos mortos é o Criador do novo ser de todas 
as coisas. 
A ressurreição dos mortos, a destruição da morte e a ressurreição da natureza 
constituem os pressupostos para a eterna Criação que participa da habitação do Deus 
vivo e eterno.
A Criação “no princípio” está orientada para este �m. Por isso, “toda a Criação geme 
conosco” e esta é a verdadeira ressurreição da natureza. Ressurreição e Criação 
constituem uma unidade, pois a ressurreição dos mortos e a destruição da morte são a 
completude da criação original.
A Luz das aparições de Páscoa foi entendida como a aurora do primeiro dia da Nova 
Criação de todas as coisas. À luz deste “novo dia” de Deus, Cristo aparece como o 
primogênito de toda a Criação, que reconcilia todas as coisas no céu e na terra e que 
tudo há de libertar. O “primogênito entre os mortos” é também o “primogênito de toda 
criatura”.

Para chegar a viver o Novo Céu e a Nova Terra, temos de ir renovando radicalmente 
este céu tantas vezes opaco e esta terra tão violada.
   
Disposição de todo o meu ser para o mistério
Leio Jo 20, 1-18 e com a imaginação me ponho na situação sugerida pela leitura.
Imerso no cosmos, que eu possa descobrir a verdadeira extensão da vida.
O desejo de meu coração
Peço alcançar a graça de alegrar-me e regozijar-me com todas as criaturas que desfrutam 
da glória e júbilo de Jesus Ressuscitado.
Pontos para ajudar a contemplação:
Primeiro ponto: Vejo e ouço os amigos de Jesus, indo ao sepulcro pela manhã. Vejo 
todos os detalhes que os dois discípulos viram quando entraram no túmulo, 
especialmente as vestes. Considero que aquilo que está passando por suas cabeças 
jamais passou pela mente humana. Sinto de maneira especial suas emoções, a 
prodigiosa esperança que inunda seus corações nesse instante.
 
Segundo ponto: Do mesmo modo acompanho a Maria Madalena em seu pranto; 
sinto seu desespero e confusão. Vejo como se volta para dirigir-se à pessoa que ela 
acredita ser o jardineiro. Com ela, me maravilho de que não seja um fantasma.
Terceiro ponto: Penso como a divindade de Jesus, tão escondida durante a Paixão, 
aparece agora e se revela tão prodigiosamente no Cristo ressuscitado e glori�cado. 
Pergunto-me, com Maria, por que não o reconhecemos à primeira vista.
Quarto ponto: Re�ito como Ele atua consolando-nos e o comparo com a maneira 
como os amigos se consolam uns aos outros. Re�ito também como Jesus envia Maria 
para reunir-se com os irmãos, sua comunidade de amigos, para consolá-los.
Na oração: Re�ito no milagre do emergente, isto é, nossa experiência de autêntica 
novidade. Maravilho-me com a nova comunidade que emerge dos indivíduos isolados, 
temerosos, desanimados.

Considero como nosso Senhor ressuscitado desenha toda a vida futura do universo 
como uma comunidade em evolução de esplendor e diversidade crescentes. Re�ito 
como Cristo nos leva a evoluir para uma humanidade em plenitude. Considero que 
minha evolução me convida a imitá-lo. Consolo ao solitário, ao triste. Fraternizo com 
todas as criaturas e me faço humano em toda minha plenitude. Isto é emergência: um 
salto para a novidade, para a beleza, para a transcendência...
Outros textos: Jo 21, 1-14; Jo 21, 15-19; Lc 24, 13-35
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4º Dia:

Neste dia, vamos contemplar e meditar alguns textos que possam nos ajudar ser mais 
livres, abertos e disponíveis a acolher o que Deus quer de nós neste momento da nossa 
vida.
Mas, vamos iniciar contemplando primeiro o Batismo de Jesus, pois esta é a 
experiência messiânica fundante que marcará toda sua vida e missão.

Pedir ao Espírito Santo: Abertura para penetrar na profunda experiência espiritual de 
Jesus no seu batismo.
Ler atentamente o texto: Mt 3, 13-17 / Mc 1, 9-11 / Lc 3, 21-22
Contemplar considerando:
-  Jesus, à procura do que Deus quer da vida dele, sente-se atraído por João Batista e sua 
pregação. Provavelmente passou uns tempos na ‘escola’ de João.
- Um certo dia, ‘desce’ ao Jordão, e entra na �la dos excluídos [Lc] que, sentindo-se 
pecadores, desejavam mudar de vida a partir do batismo de João. Se faz batizar: É uma 
‘descida’ (‘kénosis’) às águas da morte para ressurgir para nova vida [como no Êxodo e 
na Páscoa].
- O Espírito faz com que Jesus se experimente como “�lho”, tome consciência de ser o 
predileto do Pai para a missão (Is 42, 1), e se transforme de Jesus de Nazaré em Cristo, 
o ungido para a missão de “cumprir toda justiça” (projeto do Pai). Jesus é constituído 
Messias. Observe como é Jesus quem ouve, vê e experimenta; em Lc depois, enquanto 
ora.
- Percebendo no mais profundo de si o Deus de Israel como Ternura in�nita, como 
Misericórdia e Compaixão, como Fonte da Vida, de dignidade e perdão, Jesus se 
transforma ele mesmo em Boa-Notícia para os abatidos da casa de Israel. 
- Jesus não será mais o mesmo! Tocado pelo Compassivo, sua vida vai se converter em 
visita de Deus a seu povo, em causa de liberdade para os oprimidos, em saúde para os 
enfermos, em perdão para os indignos, em inclusão para os excluídos, em festa para os 
tristes...
    + E eu, experimento assim a Deus para também poder tornar-me uma Boa-Nova?
 Revisão da oração por escrito. 

Encontros com Jesus

13º EE: O Batismo de Jesus
 

Retiro Ecológico
Dicas para mais amar a Criação

“A melhor maneira de colocar o ser humano no seu lugar e acabar com a sua pretensão 
de ser dominador absoluto da terra é voltar a propor a �gura de um Pai criador e único 
dono do mundo; caso contrário, o ser humano tenderá sempre a querer impor à 
realidade as suas próprias leis e interesses” (Laudato Si’ n. 75).
Nesta etapa dos Exercícios, S. Inácio supõe que tenhamos respondido ao chamado de 
Jesus e estejamos desejosos de ser Seus discípulos. Ele deseja que todos sejamos 
instrumentos da verdade e da bondade em nosso mundo. Nesta meditação das Duas 
Bandeiras, S. Inácio nos apresenta uma situação na qual podemos reconhecer duas 
concepções básicas diante da natureza: uma que nos põe em relação subjetiva com ela, 
vendo-a como amiga e companheira, e outra que nos faz considerá-la como algo que 
deve ser dominado e usado.
Estas duas concepções têm um impacto profundo em nossa maneira de viver: a 
primeira nos ajuda a levar uma vida inteligente, construtiva, cuidadosa, que honra as 
outras criaturas e os seres humanos e nos enche de um sentido de esperança cósmica; a 
segunda, ao contrário, nos induz a uma atitude destrutiva para com as outras criaturas 
e os seres humanos e nos enche de um sentido de pessimismo cósmico.

Quando re�etimos sobre a história da humanidade em nosso planeta, tomamos 
consciência desta dualidade sobre a natureza: uma pressupõe uma aproximação 
desinteressada e benevolente e outra pressupõe uma posição de dominação e 
exploração. É um con�ito entre a verdade e a falsidade.

O desejo de meu coração
Peço, para todos os membros de minha comunidade e para mim em particular, duas 
graças:
1. Reconhecer a estratégia e o engano das falsidades que destroem nossa comunidade 
de vida (outras criaturas e nós mesmos), e ter força para evitá-los;
2. Saber apreciar a verdadeira estratégia e o caminho para a a�rmação e a construção da 
comunidade de vida, e ter a coragem de seguir este caminho sem vacilar.
1º Momento: 4 pontos
Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia do líder do primeiro grupo de pessoas, 
que está convencido de que a ciência e a tecnologia podem proporcionar uma vida de 

prazer e de comodidade. Seu plano induz ao materialismo e ao consumismo, que faz 
nosso mundo inumano; as decisões são tomadas em interesse próprio, que é o único 
princípio que rege as relações.
Segundo ponto: Considero a seguinte estratégia do líder do primeiro grupo de 
pessoas:
1. Animar os outros a considerar o restante da natureza como algo que pode ser 
explorado e dominado, e convencer-lhes de que assumam uma concepção materialista 
da vida, na qual os dons da Criação são usados para criar estilos de vida cômoda e 
prazerosa em detrimento do resto da humanidade e da criação.
2. Condicionar aos outros que aqueles que adquirem e acumulam cada vez mais 
riquezas serão honrados. Convencer que explorar as outras criaturas cria um estilo de 
vida mais acomodado, mais fácil. Propagar que as nações mais pobres desejam este 
estilo de vida materialista.
3. Finalmente, considerar que o controle sobre a natureza, o orgulho e o isolamento 
dão lugar ao pessimismo cósmico. Depois de tudo, a vida é simplesmente o resultado 
de nossa herança genética e nada nela é sagrado.
Terceiro ponto: A bandeira destrutiva da superioridade favorece um tríplice 
movimento:
Primeiro, uma aproximação superior aos seres vivos fundada na dominação e 
exploração;
Segundo, um movimento para o abuso das outras criaturas vivas por causa da honra;
Terceiro, um sentimento de orgulho.
Quarto ponto: No futuro, para crescer em conhecimento e sabedoria, revejo minha 
vida e reconheço como este modo de viver me in�uenciou ao longo de minha vida.

2º Momento: 4 pontos

Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia de Cristo, o líder do segundo grupo de 
pessoas.
As pessoas deste grupo creem que há uma maneira pessoal e espiritual de relacionar-se 
com a comunidade de vida. Compreendem que a ciência e a tecnologia são boas e 
bené�cas para a comunidade universal de vida, e promovem o equilíbrio entre o 
intelecto e a lógica (conhecimento objetivo), o pessoal e o espiritual (conhecimento 

subjetivo). Este equilíbrio conserva a comunidade de vida para o futuro e promove 
uma esperança cósmica.

Segundo ponto: Considero cuidadosamente a seguinte estratégia do líder do segundo 
grupo de pessoas:
1. Anima os outros a se aproximar da natureza com um sentimento e uma visão de 
parentesco e os ajuda a desenvolver uma relação subjetiva e um conhecimento 
espiritual da vida, a aproximar-se da natureza com espírito de gratidão, sendo sempre 
conscientes de que as plantas e os animais re�etem o amor da Trindade para os seres 
humanos. Também os anima a despertar neles um espírito de solidariedade para 
compartilhar os bens da terra com os pobres e os marginalizados.
2. Convence-lhes de que sua união com as outras criaturas, para experimentar uma 
existência dependente, fará com que nasça neles um sentido de igualdade, fraternidade 
e comunidade. Esta atitude requer ter consciência da vulnerabilidade e um desejo de 
alcançar com Cristo sua atitude de humildade. Assim, estaremos dispostos a unir-nos 
aos pobres, homens e nações, para poder agradecer à Trindade o processo evolutivo, 
que nos conduz a uma maior liberdade e a umas relações mais sagradas.
3. Finalmente, todos se dispõem a buscar uma união com Jesus Cristo, Aquele que 
encarna o risco e a humildade da Trindade, ao se esvaziar de sua condição divina para 
assumir a vulnerabilidade de sua Criação no processo amoroso da evolução. Com isto, 
todos são chamados a realizar muito mais ações positivas.
Terceiro ponto: Um programa de verdade (a verdade de Cristo) contém um tríplice 
movimento:
 A partir do sentido de parentesco e de união com as outras criaturas, podemos 
compartilhar seus dons. Esta gratidão leva a um desejo de ser vulnerável e pobre com 
as outras criaturas na imitação da vida e das ações de Jesus, que encarna a 
vulnerabilidade da Trindade no universo. Assim seremos livres para suportar injúrias e 
crescer em humildade com Cristo e com o resto da Criação. Neste movimento, 
crescemos na esperança cósmica da parusia.
Quarto ponto: São três passos; primeiro: gratidão e união com as outras criaturas 
frente a uma visão superior e isolada do resto da Criação; segundo: desejo de ser 
humilde e pobre com Cristo e com o resto da criação frente ao abuso das criaturas para 
conseguir honra e riquezas; terceiro:  suportar as humilhações e afrontas junto com a 
comunidade de vida em Cristo frente ao orgulho e às tendências destrutivas para com 
a comunidade de vida.
Colóquio - Concluo este exercício das Duas Bandeiras com um tríplice colóquio:

* Com Maria, que representa o elemento feminino de nosso universo: peço à Maria 
que interceda junto a Jesus, para que me conceda a graça de ser eleito e acolhido sob a 
bandeira da humildade d’Ele, e assim poder segui-Lo mais de perto.

Primeiro, peço ter uma consciência de parentesco com as outras criaturas, de modo que 
me encontre na verdade e agradeça os dons que a Trindade me concedeu através da 
Criação.
Segundo, peço que me seja concedido o desejo de ser humilde e pobre com o resto da 
Criação, como Jesus o foi.
Terceiro, peço a graça de poder suportar injúrias e afrontas, como fazem meus 
semelhantes, e assim estar mais unido com o Cristo pobre e humilde. Rezo uma 
Ave-Maria.
* Com Jesus Cristo, que é a expressão do amor das Três Pessoas Divinas no universo: 
peço a Jesus que me sejam concedidas estas mesmas graças. Rezo a oração “Alma de 
Cristo”.
* Com o Pai, de cujo amor começou o processo evolutivo da criação: peço que me 
sejam concedidas estas mesmas graças. Termino com o Pai-Nosso.
Textos bíblicos:  Mt 5, 1-11; Mt 4, 1-11; Col 3, 12-17; Mt 23, 1-12; Lc 5, 27-32
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“A melhor maneira de colocar o ser humano no seu lugar e acabar com a sua pretensão 
de ser dominador absoluto da terra é voltar a propor a �gura de um Pai criador e único 
dono do mundo; caso contrário, o ser humano tenderá sempre a querer impor à 
realidade as suas próprias leis e interesses” (Laudato Si’ n. 75).
Nesta etapa dos Exercícios, S. Inácio supõe que tenhamos respondido ao chamado de 
Jesus e estejamos desejosos de ser Seus discípulos. Ele deseja que todos sejamos 
instrumentos da verdade e da bondade em nosso mundo. Nesta meditação das Duas 
Bandeiras, S. Inácio nos apresenta uma situação na qual podemos reconhecer duas 
concepções básicas diante da natureza: uma que nos põe em relação subjetiva com ela, 
vendo-a como amiga e companheira, e outra que nos faz considerá-la como algo que 
deve ser dominado e usado.
Estas duas concepções têm um impacto profundo em nossa maneira de viver: a 
primeira nos ajuda a levar uma vida inteligente, construtiva, cuidadosa, que honra as 
outras criaturas e os seres humanos e nos enche de um sentido de esperança cósmica; a 
segunda, ao contrário, nos induz a uma atitude destrutiva para com as outras criaturas 
e os seres humanos e nos enche de um sentido de pessimismo cósmico.

Quando re�etimos sobre a história da humanidade em nosso planeta, tomamos 
consciência desta dualidade sobre a natureza: uma pressupõe uma aproximação 
desinteressada e benevolente e outra pressupõe uma posição de dominação e 
exploração. É um con�ito entre a verdade e a falsidade.

O desejo de meu coração
Peço, para todos os membros de minha comunidade e para mim em particular, duas 
graças:
1. Reconhecer a estratégia e o engano das falsidades que destroem nossa comunidade 
de vida (outras criaturas e nós mesmos), e ter força para evitá-los;
2. Saber apreciar a verdadeira estratégia e o caminho para a a�rmação e a construção da 
comunidade de vida, e ter a coragem de seguir este caminho sem vacilar.
1º Momento: 4 pontos
Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia do líder do primeiro grupo de pessoas, 
que está convencido de que a ciência e a tecnologia podem proporcionar uma vida de 

14º EE: A Bandeira da “Comunidade 
Universal de Vida” [EE 136-147]

Retiro Ecológico
Dicas para mais amar a Criação

prazer e de comodidade. Seu plano induz ao materialismo e ao consumismo, que faz 
nosso mundo inumano; as decisões são tomadas em interesse próprio, que é o único 
princípio que rege as relações.
Segundo ponto: Considero a seguinte estratégia do líder do primeiro grupo de 
pessoas:
1. Animar os outros a considerar o restante da natureza como algo que pode ser 
explorado e dominado, e convencer-lhes de que assumam uma concepção materialista 
da vida, na qual os dons da Criação são usados para criar estilos de vida cômoda e 
prazerosa em detrimento do resto da humanidade e da criação.
2. Condicionar aos outros que aqueles que adquirem e acumulam cada vez mais 
riquezas serão honrados. Convencer que explorar as outras criaturas cria um estilo de 
vida mais acomodado, mais fácil. Propagar que as nações mais pobres desejam este 
estilo de vida materialista.
3. Finalmente, considerar que o controle sobre a natureza, o orgulho e o isolamento 
dão lugar ao pessimismo cósmico. Depois de tudo, a vida é simplesmente o resultado 
de nossa herança genética e nada nela é sagrado.
Terceiro ponto: A bandeira destrutiva da superioridade favorece um tríplice 
movimento:
Primeiro, uma aproximação superior aos seres vivos fundada na dominação e 
exploração;
Segundo, um movimento para o abuso das outras criaturas vivas por causa da honra;
Terceiro, um sentimento de orgulho.
Quarto ponto: No futuro, para crescer em conhecimento e sabedoria, revejo minha 
vida e reconheço como este modo de viver me in�uenciou ao longo de minha vida.

2º Momento: 4 pontos

Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia de Cristo, o líder do segundo grupo de 
pessoas.
As pessoas deste grupo creem que há uma maneira pessoal e espiritual de relacionar-se 
com a comunidade de vida. Compreendem que a ciência e a tecnologia são boas e 
bené�cas para a comunidade universal de vida, e promovem o equilíbrio entre o 
intelecto e a lógica (conhecimento objetivo), o pessoal e o espiritual (conhecimento 

subjetivo). Este equilíbrio conserva a comunidade de vida para o futuro e promove 
uma esperança cósmica.

Segundo ponto: Considero cuidadosamente a seguinte estratégia do líder do segundo 
grupo de pessoas:
1. Anima os outros a se aproximar da natureza com um sentimento e uma visão de 
parentesco e os ajuda a desenvolver uma relação subjetiva e um conhecimento 
espiritual da vida, a aproximar-se da natureza com espírito de gratidão, sendo sempre 
conscientes de que as plantas e os animais re�etem o amor da Trindade para os seres 
humanos. Também os anima a despertar neles um espírito de solidariedade para 
compartilhar os bens da terra com os pobres e os marginalizados.
2. Convence-lhes de que sua união com as outras criaturas, para experimentar uma 
existência dependente, fará com que nasça neles um sentido de igualdade, fraternidade 
e comunidade. Esta atitude requer ter consciência da vulnerabilidade e um desejo de 
alcançar com Cristo sua atitude de humildade. Assim, estaremos dispostos a unir-nos 
aos pobres, homens e nações, para poder agradecer à Trindade o processo evolutivo, 
que nos conduz a uma maior liberdade e a umas relações mais sagradas.
3. Finalmente, todos se dispõem a buscar uma união com Jesus Cristo, Aquele que 
encarna o risco e a humildade da Trindade, ao se esvaziar de sua condição divina para 
assumir a vulnerabilidade de sua Criação no processo amoroso da evolução. Com isto, 
todos são chamados a realizar muito mais ações positivas.
Terceiro ponto: Um programa de verdade (a verdade de Cristo) contém um tríplice 
movimento:
 A partir do sentido de parentesco e de união com as outras criaturas, podemos 
compartilhar seus dons. Esta gratidão leva a um desejo de ser vulnerável e pobre com 
as outras criaturas na imitação da vida e das ações de Jesus, que encarna a 
vulnerabilidade da Trindade no universo. Assim seremos livres para suportar injúrias e 
crescer em humildade com Cristo e com o resto da Criação. Neste movimento, 
crescemos na esperança cósmica da parusia.
Quarto ponto: São três passos; primeiro: gratidão e união com as outras criaturas 
frente a uma visão superior e isolada do resto da Criação; segundo: desejo de ser 
humilde e pobre com Cristo e com o resto da criação frente ao abuso das criaturas para 
conseguir honra e riquezas; terceiro:  suportar as humilhações e afrontas junto com a 
comunidade de vida em Cristo frente ao orgulho e às tendências destrutivas para com 
a comunidade de vida.
Colóquio - Concluo este exercício das Duas Bandeiras com um tríplice colóquio:

* Com Maria, que representa o elemento feminino de nosso universo: peço à Maria 
que interceda junto a Jesus, para que me conceda a graça de ser eleito e acolhido sob a 
bandeira da humildade d’Ele, e assim poder segui-Lo mais de perto.

Primeiro, peço ter uma consciência de parentesco com as outras criaturas, de modo que 
me encontre na verdade e agradeça os dons que a Trindade me concedeu através da 
Criação.
Segundo, peço que me seja concedido o desejo de ser humilde e pobre com o resto da 
Criação, como Jesus o foi.
Terceiro, peço a graça de poder suportar injúrias e afrontas, como fazem meus 
semelhantes, e assim estar mais unido com o Cristo pobre e humilde. Rezo uma 
Ave-Maria.
* Com Jesus Cristo, que é a expressão do amor das Três Pessoas Divinas no universo: 
peço a Jesus que me sejam concedidas estas mesmas graças. Rezo a oração “Alma de 
Cristo”.
* Com o Pai, de cujo amor começou o processo evolutivo da criação: peço que me 
sejam concedidas estas mesmas graças. Termino com o Pai-Nosso.
Textos bíblicos:  Mt 5, 1-11; Mt 4, 1-11; Col 3, 12-17; Mt 23, 1-12; Lc 5, 27-32

    



“A melhor maneira de colocar o ser humano no seu lugar e acabar com a sua pretensão 
de ser dominador absoluto da terra é voltar a propor a �gura de um Pai criador e único 
dono do mundo; caso contrário, o ser humano tenderá sempre a querer impor à 
realidade as suas próprias leis e interesses” (Laudato Si’ n. 75).
Nesta etapa dos Exercícios, S. Inácio supõe que tenhamos respondido ao chamado de 
Jesus e estejamos desejosos de ser Seus discípulos. Ele deseja que todos sejamos 
instrumentos da verdade e da bondade em nosso mundo. Nesta meditação das Duas 
Bandeiras, S. Inácio nos apresenta uma situação na qual podemos reconhecer duas 
concepções básicas diante da natureza: uma que nos põe em relação subjetiva com ela, 
vendo-a como amiga e companheira, e outra que nos faz considerá-la como algo que 
deve ser dominado e usado.
Estas duas concepções têm um impacto profundo em nossa maneira de viver: a 
primeira nos ajuda a levar uma vida inteligente, construtiva, cuidadosa, que honra as 
outras criaturas e os seres humanos e nos enche de um sentido de esperança cósmica; a 
segunda, ao contrário, nos induz a uma atitude destrutiva para com as outras criaturas 
e os seres humanos e nos enche de um sentido de pessimismo cósmico.

Quando re�etimos sobre a história da humanidade em nosso planeta, tomamos 
consciência desta dualidade sobre a natureza: uma pressupõe uma aproximação 
desinteressada e benevolente e outra pressupõe uma posição de dominação e 
exploração. É um con�ito entre a verdade e a falsidade.

O desejo de meu coração
Peço, para todos os membros de minha comunidade e para mim em particular, duas 
graças:
1. Reconhecer a estratégia e o engano das falsidades que destroem nossa comunidade 
de vida (outras criaturas e nós mesmos), e ter força para evitá-los;
2. Saber apreciar a verdadeira estratégia e o caminho para a a�rmação e a construção da 
comunidade de vida, e ter a coragem de seguir este caminho sem vacilar.
1º Momento: 4 pontos
Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia do líder do primeiro grupo de pessoas, 
que está convencido de que a ciência e a tecnologia podem proporcionar uma vida de 
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prazer e de comodidade. Seu plano induz ao materialismo e ao consumismo, que faz 
nosso mundo inumano; as decisões são tomadas em interesse próprio, que é o único 
princípio que rege as relações.
Segundo ponto: Considero a seguinte estratégia do líder do primeiro grupo de 
pessoas:
1. Animar os outros a considerar o restante da natureza como algo que pode ser 
explorado e dominado, e convencer-lhes de que assumam uma concepção materialista 
da vida, na qual os dons da Criação são usados para criar estilos de vida cômoda e 
prazerosa em detrimento do resto da humanidade e da criação.
2. Condicionar aos outros que aqueles que adquirem e acumulam cada vez mais 
riquezas serão honrados. Convencer que explorar as outras criaturas cria um estilo de 
vida mais acomodado, mais fácil. Propagar que as nações mais pobres desejam este 
estilo de vida materialista.
3. Finalmente, considerar que o controle sobre a natureza, o orgulho e o isolamento 
dão lugar ao pessimismo cósmico. Depois de tudo, a vida é simplesmente o resultado 
de nossa herança genética e nada nela é sagrado.
Terceiro ponto: A bandeira destrutiva da superioridade favorece um tríplice 
movimento:
Primeiro, uma aproximação superior aos seres vivos fundada na dominação e 
exploração;
Segundo, um movimento para o abuso das outras criaturas vivas por causa da honra;
Terceiro, um sentimento de orgulho.
Quarto ponto: No futuro, para crescer em conhecimento e sabedoria, revejo minha 
vida e reconheço como este modo de viver me in�uenciou ao longo de minha vida.

2º Momento: 4 pontos

Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia de Cristo, o líder do segundo grupo de 
pessoas.
As pessoas deste grupo creem que há uma maneira pessoal e espiritual de relacionar-se 
com a comunidade de vida. Compreendem que a ciência e a tecnologia são boas e 
bené�cas para a comunidade universal de vida, e promovem o equilíbrio entre o 
intelecto e a lógica (conhecimento objetivo), o pessoal e o espiritual (conhecimento 
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subjetivo). Este equilíbrio conserva a comunidade de vida para o futuro e promove 
uma esperança cósmica.

Segundo ponto: Considero cuidadosamente a seguinte estratégia do líder do segundo 
grupo de pessoas:
1. Anima os outros a se aproximar da natureza com um sentimento e uma visão de 
parentesco e os ajuda a desenvolver uma relação subjetiva e um conhecimento 
espiritual da vida, a aproximar-se da natureza com espírito de gratidão, sendo sempre 
conscientes de que as plantas e os animais re�etem o amor da Trindade para os seres 
humanos. Também os anima a despertar neles um espírito de solidariedade para 
compartilhar os bens da terra com os pobres e os marginalizados.
2. Convence-lhes de que sua união com as outras criaturas, para experimentar uma 
existência dependente, fará com que nasça neles um sentido de igualdade, fraternidade 
e comunidade. Esta atitude requer ter consciência da vulnerabilidade e um desejo de 
alcançar com Cristo sua atitude de humildade. Assim, estaremos dispostos a unir-nos 
aos pobres, homens e nações, para poder agradecer à Trindade o processo evolutivo, 
que nos conduz a uma maior liberdade e a umas relações mais sagradas.
3. Finalmente, todos se dispõem a buscar uma união com Jesus Cristo, Aquele que 
encarna o risco e a humildade da Trindade, ao se esvaziar de sua condição divina para 
assumir a vulnerabilidade de sua Criação no processo amoroso da evolução. Com isto, 
todos são chamados a realizar muito mais ações positivas.
Terceiro ponto: Um programa de verdade (a verdade de Cristo) contém um tríplice 
movimento:
 A partir do sentido de parentesco e de união com as outras criaturas, podemos 
compartilhar seus dons. Esta gratidão leva a um desejo de ser vulnerável e pobre com 
as outras criaturas na imitação da vida e das ações de Jesus, que encarna a 
vulnerabilidade da Trindade no universo. Assim seremos livres para suportar injúrias e 
crescer em humildade com Cristo e com o resto da Criação. Neste movimento, 
crescemos na esperança cósmica da parusia.
Quarto ponto: São três passos; primeiro: gratidão e união com as outras criaturas 
frente a uma visão superior e isolada do resto da Criação; segundo: desejo de ser 
humilde e pobre com Cristo e com o resto da criação frente ao abuso das criaturas para 
conseguir honra e riquezas; terceiro:  suportar as humilhações e afrontas junto com a 
comunidade de vida em Cristo frente ao orgulho e às tendências destrutivas para com 
a comunidade de vida.
Colóquio - Concluo este exercício das Duas Bandeiras com um tríplice colóquio:

* Com Maria, que representa o elemento feminino de nosso universo: peço à Maria 
que interceda junto a Jesus, para que me conceda a graça de ser eleito e acolhido sob a 
bandeira da humildade d’Ele, e assim poder segui-Lo mais de perto.

Primeiro, peço ter uma consciência de parentesco com as outras criaturas, de modo que 
me encontre na verdade e agradeça os dons que a Trindade me concedeu através da 
Criação.
Segundo, peço que me seja concedido o desejo de ser humilde e pobre com o resto da 
Criação, como Jesus o foi.
Terceiro, peço a graça de poder suportar injúrias e afrontas, como fazem meus 
semelhantes, e assim estar mais unido com o Cristo pobre e humilde. Rezo uma 
Ave-Maria.
* Com Jesus Cristo, que é a expressão do amor das Três Pessoas Divinas no universo: 
peço a Jesus que me sejam concedidas estas mesmas graças. Rezo a oração “Alma de 
Cristo”.
* Com o Pai, de cujo amor começou o processo evolutivo da criação: peço que me 
sejam concedidas estas mesmas graças. Termino com o Pai-Nosso.
Textos bíblicos:  Mt 5, 1-11; Mt 4, 1-11; Col 3, 12-17; Mt 23, 1-12; Lc 5, 27-32

    



“A melhor maneira de colocar o ser humano no seu lugar e acabar com a sua pretensão 
de ser dominador absoluto da terra é voltar a propor a �gura de um Pai criador e único 
dono do mundo; caso contrário, o ser humano tenderá sempre a querer impor à 
realidade as suas próprias leis e interesses” (Laudato Si’ n. 75).
Nesta etapa dos Exercícios, S. Inácio supõe que tenhamos respondido ao chamado de 
Jesus e estejamos desejosos de ser Seus discípulos. Ele deseja que todos sejamos 
instrumentos da verdade e da bondade em nosso mundo. Nesta meditação das Duas 
Bandeiras, S. Inácio nos apresenta uma situação na qual podemos reconhecer duas 
concepções básicas diante da natureza: uma que nos põe em relação subjetiva com ela, 
vendo-a como amiga e companheira, e outra que nos faz considerá-la como algo que 
deve ser dominado e usado.
Estas duas concepções têm um impacto profundo em nossa maneira de viver: a 
primeira nos ajuda a levar uma vida inteligente, construtiva, cuidadosa, que honra as 
outras criaturas e os seres humanos e nos enche de um sentido de esperança cósmica; a 
segunda, ao contrário, nos induz a uma atitude destrutiva para com as outras criaturas 
e os seres humanos e nos enche de um sentido de pessimismo cósmico.

Quando re�etimos sobre a história da humanidade em nosso planeta, tomamos 
consciência desta dualidade sobre a natureza: uma pressupõe uma aproximação 
desinteressada e benevolente e outra pressupõe uma posição de dominação e 
exploração. É um con�ito entre a verdade e a falsidade.

O desejo de meu coração
Peço, para todos os membros de minha comunidade e para mim em particular, duas 
graças:
1. Reconhecer a estratégia e o engano das falsidades que destroem nossa comunidade 
de vida (outras criaturas e nós mesmos), e ter força para evitá-los;
2. Saber apreciar a verdadeira estratégia e o caminho para a a�rmação e a construção da 
comunidade de vida, e ter a coragem de seguir este caminho sem vacilar.
1º Momento: 4 pontos
Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia do líder do primeiro grupo de pessoas, 
que está convencido de que a ciência e a tecnologia podem proporcionar uma vida de 

prazer e de comodidade. Seu plano induz ao materialismo e ao consumismo, que faz 
nosso mundo inumano; as decisões são tomadas em interesse próprio, que é o único 
princípio que rege as relações.
Segundo ponto: Considero a seguinte estratégia do líder do primeiro grupo de 
pessoas:
1. Animar os outros a considerar o restante da natureza como algo que pode ser 
explorado e dominado, e convencer-lhes de que assumam uma concepção materialista 
da vida, na qual os dons da Criação são usados para criar estilos de vida cômoda e 
prazerosa em detrimento do resto da humanidade e da criação.
2. Condicionar aos outros que aqueles que adquirem e acumulam cada vez mais 
riquezas serão honrados. Convencer que explorar as outras criaturas cria um estilo de 
vida mais acomodado, mais fácil. Propagar que as nações mais pobres desejam este 
estilo de vida materialista.
3. Finalmente, considerar que o controle sobre a natureza, o orgulho e o isolamento 
dão lugar ao pessimismo cósmico. Depois de tudo, a vida é simplesmente o resultado 
de nossa herança genética e nada nela é sagrado.
Terceiro ponto: A bandeira destrutiva da superioridade favorece um tríplice 
movimento:
Primeiro, uma aproximação superior aos seres vivos fundada na dominação e 
exploração;
Segundo, um movimento para o abuso das outras criaturas vivas por causa da honra;
Terceiro, um sentimento de orgulho.
Quarto ponto: No futuro, para crescer em conhecimento e sabedoria, revejo minha 
vida e reconheço como este modo de viver me in�uenciou ao longo de minha vida.

2º Momento: 4 pontos

Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia de Cristo, o líder do segundo grupo de 
pessoas.
As pessoas deste grupo creem que há uma maneira pessoal e espiritual de relacionar-se 
com a comunidade de vida. Compreendem que a ciência e a tecnologia são boas e 
bené�cas para a comunidade universal de vida, e promovem o equilíbrio entre o 
intelecto e a lógica (conhecimento objetivo), o pessoal e o espiritual (conhecimento 
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subjetivo). Este equilíbrio conserva a comunidade de vida para o futuro e promove 
uma esperança cósmica.

Segundo ponto: Considero cuidadosamente a seguinte estratégia do líder do segundo 
grupo de pessoas:
1. Anima os outros a se aproximar da natureza com um sentimento e uma visão de 
parentesco e os ajuda a desenvolver uma relação subjetiva e um conhecimento 
espiritual da vida, a aproximar-se da natureza com espírito de gratidão, sendo sempre 
conscientes de que as plantas e os animais re�etem o amor da Trindade para os seres 
humanos. Também os anima a despertar neles um espírito de solidariedade para 
compartilhar os bens da terra com os pobres e os marginalizados.
2. Convence-lhes de que sua união com as outras criaturas, para experimentar uma 
existência dependente, fará com que nasça neles um sentido de igualdade, fraternidade 
e comunidade. Esta atitude requer ter consciência da vulnerabilidade e um desejo de 
alcançar com Cristo sua atitude de humildade. Assim, estaremos dispostos a unir-nos 
aos pobres, homens e nações, para poder agradecer à Trindade o processo evolutivo, 
que nos conduz a uma maior liberdade e a umas relações mais sagradas.
3. Finalmente, todos se dispõem a buscar uma união com Jesus Cristo, Aquele que 
encarna o risco e a humildade da Trindade, ao se esvaziar de sua condição divina para 
assumir a vulnerabilidade de sua Criação no processo amoroso da evolução. Com isto, 
todos são chamados a realizar muito mais ações positivas.
Terceiro ponto: Um programa de verdade (a verdade de Cristo) contém um tríplice 
movimento:
 A partir do sentido de parentesco e de união com as outras criaturas, podemos 
compartilhar seus dons. Esta gratidão leva a um desejo de ser vulnerável e pobre com 
as outras criaturas na imitação da vida e das ações de Jesus, que encarna a 
vulnerabilidade da Trindade no universo. Assim seremos livres para suportar injúrias e 
crescer em humildade com Cristo e com o resto da Criação. Neste movimento, 
crescemos na esperança cósmica da parusia.
Quarto ponto: São três passos; primeiro: gratidão e união com as outras criaturas 
frente a uma visão superior e isolada do resto da Criação; segundo: desejo de ser 
humilde e pobre com Cristo e com o resto da criação frente ao abuso das criaturas para 
conseguir honra e riquezas; terceiro:  suportar as humilhações e afrontas junto com a 
comunidade de vida em Cristo frente ao orgulho e às tendências destrutivas para com 
a comunidade de vida.
Colóquio - Concluo este exercício das Duas Bandeiras com um tríplice colóquio:

Retiro Ecológico
Dicas para mais amar a Criação

* Com Maria, que representa o elemento feminino de nosso universo: peço à Maria 
que interceda junto a Jesus, para que me conceda a graça de ser eleito e acolhido sob a 
bandeira da humildade d’Ele, e assim poder segui-Lo mais de perto.

Primeiro, peço ter uma consciência de parentesco com as outras criaturas, de modo que 
me encontre na verdade e agradeça os dons que a Trindade me concedeu através da 
Criação.
Segundo, peço que me seja concedido o desejo de ser humilde e pobre com o resto da 
Criação, como Jesus o foi.
Terceiro, peço a graça de poder suportar injúrias e afrontas, como fazem meus 
semelhantes, e assim estar mais unido com o Cristo pobre e humilde. Rezo uma 
Ave-Maria.
* Com Jesus Cristo, que é a expressão do amor das Três Pessoas Divinas no universo: 
peço a Jesus que me sejam concedidas estas mesmas graças. Rezo a oração “Alma de 
Cristo”.
* Com o Pai, de cujo amor começou o processo evolutivo da criação: peço que me 
sejam concedidas estas mesmas graças. Termino com o Pai-Nosso.
Textos bíblicos:  Mt 5, 1-11; Mt 4, 1-11; Col 3, 12-17; Mt 23, 1-12; Lc 5, 27-32

    



“A melhor maneira de colocar o ser humano no seu lugar e acabar com a sua pretensão 
de ser dominador absoluto da terra é voltar a propor a �gura de um Pai criador e único 
dono do mundo; caso contrário, o ser humano tenderá sempre a querer impor à 
realidade as suas próprias leis e interesses” (Laudato Si’ n. 75).
Nesta etapa dos Exercícios, S. Inácio supõe que tenhamos respondido ao chamado de 
Jesus e estejamos desejosos de ser Seus discípulos. Ele deseja que todos sejamos 
instrumentos da verdade e da bondade em nosso mundo. Nesta meditação das Duas 
Bandeiras, S. Inácio nos apresenta uma situação na qual podemos reconhecer duas 
concepções básicas diante da natureza: uma que nos põe em relação subjetiva com ela, 
vendo-a como amiga e companheira, e outra que nos faz considerá-la como algo que 
deve ser dominado e usado.
Estas duas concepções têm um impacto profundo em nossa maneira de viver: a 
primeira nos ajuda a levar uma vida inteligente, construtiva, cuidadosa, que honra as 
outras criaturas e os seres humanos e nos enche de um sentido de esperança cósmica; a 
segunda, ao contrário, nos induz a uma atitude destrutiva para com as outras criaturas 
e os seres humanos e nos enche de um sentido de pessimismo cósmico.

Quando re�etimos sobre a história da humanidade em nosso planeta, tomamos 
consciência desta dualidade sobre a natureza: uma pressupõe uma aproximação 
desinteressada e benevolente e outra pressupõe uma posição de dominação e 
exploração. É um con�ito entre a verdade e a falsidade.

O desejo de meu coração
Peço, para todos os membros de minha comunidade e para mim em particular, duas 
graças:
1. Reconhecer a estratégia e o engano das falsidades que destroem nossa comunidade 
de vida (outras criaturas e nós mesmos), e ter força para evitá-los;
2. Saber apreciar a verdadeira estratégia e o caminho para a a�rmação e a construção da 
comunidade de vida, e ter a coragem de seguir este caminho sem vacilar.
1º Momento: 4 pontos
Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia do líder do primeiro grupo de pessoas, 
que está convencido de que a ciência e a tecnologia podem proporcionar uma vida de 

prazer e de comodidade. Seu plano induz ao materialismo e ao consumismo, que faz 
nosso mundo inumano; as decisões são tomadas em interesse próprio, que é o único 
princípio que rege as relações.
Segundo ponto: Considero a seguinte estratégia do líder do primeiro grupo de 
pessoas:
1. Animar os outros a considerar o restante da natureza como algo que pode ser 
explorado e dominado, e convencer-lhes de que assumam uma concepção materialista 
da vida, na qual os dons da Criação são usados para criar estilos de vida cômoda e 
prazerosa em detrimento do resto da humanidade e da criação.
2. Condicionar aos outros que aqueles que adquirem e acumulam cada vez mais 
riquezas serão honrados. Convencer que explorar as outras criaturas cria um estilo de 
vida mais acomodado, mais fácil. Propagar que as nações mais pobres desejam este 
estilo de vida materialista.
3. Finalmente, considerar que o controle sobre a natureza, o orgulho e o isolamento 
dão lugar ao pessimismo cósmico. Depois de tudo, a vida é simplesmente o resultado 
de nossa herança genética e nada nela é sagrado.
Terceiro ponto: A bandeira destrutiva da superioridade favorece um tríplice 
movimento:
Primeiro, uma aproximação superior aos seres vivos fundada na dominação e 
exploração;
Segundo, um movimento para o abuso das outras criaturas vivas por causa da honra;
Terceiro, um sentimento de orgulho.
Quarto ponto: No futuro, para crescer em conhecimento e sabedoria, revejo minha 
vida e reconheço como este modo de viver me in�uenciou ao longo de minha vida.

2º Momento: 4 pontos

Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia de Cristo, o líder do segundo grupo de 
pessoas.
As pessoas deste grupo creem que há uma maneira pessoal e espiritual de relacionar-se 
com a comunidade de vida. Compreendem que a ciência e a tecnologia são boas e 
bené�cas para a comunidade universal de vida, e promovem o equilíbrio entre o 
intelecto e a lógica (conhecimento objetivo), o pessoal e o espiritual (conhecimento 

subjetivo). Este equilíbrio conserva a comunidade de vida para o futuro e promove 
uma esperança cósmica.

Segundo ponto: Considero cuidadosamente a seguinte estratégia do líder do segundo 
grupo de pessoas:
1. Anima os outros a se aproximar da natureza com um sentimento e uma visão de 
parentesco e os ajuda a desenvolver uma relação subjetiva e um conhecimento 
espiritual da vida, a aproximar-se da natureza com espírito de gratidão, sendo sempre 
conscientes de que as plantas e os animais re�etem o amor da Trindade para os seres 
humanos. Também os anima a despertar neles um espírito de solidariedade para 
compartilhar os bens da terra com os pobres e os marginalizados.
2. Convence-lhes de que sua união com as outras criaturas, para experimentar uma 
existência dependente, fará com que nasça neles um sentido de igualdade, fraternidade 
e comunidade. Esta atitude requer ter consciência da vulnerabilidade e um desejo de 
alcançar com Cristo sua atitude de humildade. Assim, estaremos dispostos a unir-nos 
aos pobres, homens e nações, para poder agradecer à Trindade o processo evolutivo, 
que nos conduz a uma maior liberdade e a umas relações mais sagradas.
3. Finalmente, todos se dispõem a buscar uma união com Jesus Cristo, Aquele que 
encarna o risco e a humildade da Trindade, ao se esvaziar de sua condição divina para 
assumir a vulnerabilidade de sua Criação no processo amoroso da evolução. Com isto, 
todos são chamados a realizar muito mais ações positivas.
Terceiro ponto: Um programa de verdade (a verdade de Cristo) contém um tríplice 
movimento:
 A partir do sentido de parentesco e de união com as outras criaturas, podemos 
compartilhar seus dons. Esta gratidão leva a um desejo de ser vulnerável e pobre com 
as outras criaturas na imitação da vida e das ações de Jesus, que encarna a 
vulnerabilidade da Trindade no universo. Assim seremos livres para suportar injúrias e 
crescer em humildade com Cristo e com o resto da Criação. Neste movimento, 
crescemos na esperança cósmica da parusia.
Quarto ponto: São três passos; primeiro: gratidão e união com as outras criaturas 
frente a uma visão superior e isolada do resto da Criação; segundo: desejo de ser 
humilde e pobre com Cristo e com o resto da criação frente ao abuso das criaturas para 
conseguir honra e riquezas; terceiro:  suportar as humilhações e afrontas junto com a 
comunidade de vida em Cristo frente ao orgulho e às tendências destrutivas para com 
a comunidade de vida.
Colóquio - Concluo este exercício das Duas Bandeiras com um tríplice colóquio:
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* Com Maria, que representa o elemento feminino de nosso universo: peço à Maria 
que interceda junto a Jesus, para que me conceda a graça de ser eleito e acolhido sob a 
bandeira da humildade d’Ele, e assim poder segui-Lo mais de perto.

Primeiro, peço ter uma consciência de parentesco com as outras criaturas, de modo que 
me encontre na verdade e agradeça os dons que a Trindade me concedeu através da 
Criação.
Segundo, peço que me seja concedido o desejo de ser humilde e pobre com o resto da 
Criação, como Jesus o foi.
Terceiro, peço a graça de poder suportar injúrias e afrontas, como fazem meus 
semelhantes, e assim estar mais unido com o Cristo pobre e humilde. Rezo uma 
Ave-Maria.
* Com Jesus Cristo, que é a expressão do amor das Três Pessoas Divinas no universo: 
peço a Jesus que me sejam concedidas estas mesmas graças. Rezo a oração “Alma de 
Cristo”.
* Com o Pai, de cujo amor começou o processo evolutivo da criação: peço que me 
sejam concedidas estas mesmas graças. Termino com o Pai-Nosso.
Textos bíblicos:  Mt 5, 1-11; Mt 4, 1-11; Col 3, 12-17; Mt 23, 1-12; Lc 5, 27-32

    

Retiro Ecológico
Dicas para mais amar a Criação



“A melhor maneira de colocar o ser humano no seu lugar e acabar com a sua pretensão 
de ser dominador absoluto da terra é voltar a propor a �gura de um Pai criador e único 
dono do mundo; caso contrário, o ser humano tenderá sempre a querer impor à 
realidade as suas próprias leis e interesses” (Laudato Si’ n. 75).
Nesta etapa dos Exercícios, S. Inácio supõe que tenhamos respondido ao chamado de 
Jesus e estejamos desejosos de ser Seus discípulos. Ele deseja que todos sejamos 
instrumentos da verdade e da bondade em nosso mundo. Nesta meditação das Duas 
Bandeiras, S. Inácio nos apresenta uma situação na qual podemos reconhecer duas 
concepções básicas diante da natureza: uma que nos põe em relação subjetiva com ela, 
vendo-a como amiga e companheira, e outra que nos faz considerá-la como algo que 
deve ser dominado e usado.
Estas duas concepções têm um impacto profundo em nossa maneira de viver: a 
primeira nos ajuda a levar uma vida inteligente, construtiva, cuidadosa, que honra as 
outras criaturas e os seres humanos e nos enche de um sentido de esperança cósmica; a 
segunda, ao contrário, nos induz a uma atitude destrutiva para com as outras criaturas 
e os seres humanos e nos enche de um sentido de pessimismo cósmico.

Quando re�etimos sobre a história da humanidade em nosso planeta, tomamos 
consciência desta dualidade sobre a natureza: uma pressupõe uma aproximação 
desinteressada e benevolente e outra pressupõe uma posição de dominação e 
exploração. É um con�ito entre a verdade e a falsidade.

O desejo de meu coração
Peço, para todos os membros de minha comunidade e para mim em particular, duas 
graças:
1. Reconhecer a estratégia e o engano das falsidades que destroem nossa comunidade 
de vida (outras criaturas e nós mesmos), e ter força para evitá-los;
2. Saber apreciar a verdadeira estratégia e o caminho para a a�rmação e a construção da 
comunidade de vida, e ter a coragem de seguir este caminho sem vacilar.
1º Momento: 4 pontos
Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia do líder do primeiro grupo de pessoas, 
que está convencido de que a ciência e a tecnologia podem proporcionar uma vida de 

prazer e de comodidade. Seu plano induz ao materialismo e ao consumismo, que faz 
nosso mundo inumano; as decisões são tomadas em interesse próprio, que é o único 
princípio que rege as relações.
Segundo ponto: Considero a seguinte estratégia do líder do primeiro grupo de 
pessoas:
1. Animar os outros a considerar o restante da natureza como algo que pode ser 
explorado e dominado, e convencer-lhes de que assumam uma concepção materialista 
da vida, na qual os dons da Criação são usados para criar estilos de vida cômoda e 
prazerosa em detrimento do resto da humanidade e da criação.
2. Condicionar aos outros que aqueles que adquirem e acumulam cada vez mais 
riquezas serão honrados. Convencer que explorar as outras criaturas cria um estilo de 
vida mais acomodado, mais fácil. Propagar que as nações mais pobres desejam este 
estilo de vida materialista.
3. Finalmente, considerar que o controle sobre a natureza, o orgulho e o isolamento 
dão lugar ao pessimismo cósmico. Depois de tudo, a vida é simplesmente o resultado 
de nossa herança genética e nada nela é sagrado.
Terceiro ponto: A bandeira destrutiva da superioridade favorece um tríplice 
movimento:
Primeiro, uma aproximação superior aos seres vivos fundada na dominação e 
exploração;
Segundo, um movimento para o abuso das outras criaturas vivas por causa da honra;
Terceiro, um sentimento de orgulho.
Quarto ponto: No futuro, para crescer em conhecimento e sabedoria, revejo minha 
vida e reconheço como este modo de viver me in�uenciou ao longo de minha vida.

2º Momento: 4 pontos

Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia de Cristo, o líder do segundo grupo de 
pessoas.
As pessoas deste grupo creem que há uma maneira pessoal e espiritual de relacionar-se 
com a comunidade de vida. Compreendem que a ciência e a tecnologia são boas e 
bené�cas para a comunidade universal de vida, e promovem o equilíbrio entre o 
intelecto e a lógica (conhecimento objetivo), o pessoal e o espiritual (conhecimento 

subjetivo). Este equilíbrio conserva a comunidade de vida para o futuro e promove 
uma esperança cósmica.

Segundo ponto: Considero cuidadosamente a seguinte estratégia do líder do segundo 
grupo de pessoas:
1. Anima os outros a se aproximar da natureza com um sentimento e uma visão de 
parentesco e os ajuda a desenvolver uma relação subjetiva e um conhecimento 
espiritual da vida, a aproximar-se da natureza com espírito de gratidão, sendo sempre 
conscientes de que as plantas e os animais re�etem o amor da Trindade para os seres 
humanos. Também os anima a despertar neles um espírito de solidariedade para 
compartilhar os bens da terra com os pobres e os marginalizados.
2. Convence-lhes de que sua união com as outras criaturas, para experimentar uma 
existência dependente, fará com que nasça neles um sentido de igualdade, fraternidade 
e comunidade. Esta atitude requer ter consciência da vulnerabilidade e um desejo de 
alcançar com Cristo sua atitude de humildade. Assim, estaremos dispostos a unir-nos 
aos pobres, homens e nações, para poder agradecer à Trindade o processo evolutivo, 
que nos conduz a uma maior liberdade e a umas relações mais sagradas.
3. Finalmente, todos se dispõem a buscar uma união com Jesus Cristo, Aquele que 
encarna o risco e a humildade da Trindade, ao se esvaziar de sua condição divina para 
assumir a vulnerabilidade de sua Criação no processo amoroso da evolução. Com isto, 
todos são chamados a realizar muito mais ações positivas.
Terceiro ponto: Um programa de verdade (a verdade de Cristo) contém um tríplice 
movimento:
 A partir do sentido de parentesco e de união com as outras criaturas, podemos 
compartilhar seus dons. Esta gratidão leva a um desejo de ser vulnerável e pobre com 
as outras criaturas na imitação da vida e das ações de Jesus, que encarna a 
vulnerabilidade da Trindade no universo. Assim seremos livres para suportar injúrias e 
crescer em humildade com Cristo e com o resto da Criação. Neste movimento, 
crescemos na esperança cósmica da parusia.
Quarto ponto: São três passos; primeiro: gratidão e união com as outras criaturas 
frente a uma visão superior e isolada do resto da Criação; segundo: desejo de ser 
humilde e pobre com Cristo e com o resto da criação frente ao abuso das criaturas para 
conseguir honra e riquezas; terceiro:  suportar as humilhações e afrontas junto com a 
comunidade de vida em Cristo frente ao orgulho e às tendências destrutivas para com 
a comunidade de vida.
Colóquio - Concluo este exercício das Duas Bandeiras com um tríplice colóquio:

* Com Maria, que representa o elemento feminino de nosso universo: peço à Maria 
que interceda junto a Jesus, para que me conceda a graça de ser eleito e acolhido sob a 
bandeira da humildade d’Ele, e assim poder segui-Lo mais de perto.

Primeiro, peço ter uma consciência de parentesco com as outras criaturas, de modo que 
me encontre na verdade e agradeça os dons que a Trindade me concedeu através da 
Criação.
Segundo, peço que me seja concedido o desejo de ser humilde e pobre com o resto da 
Criação, como Jesus o foi.
Terceiro, peço a graça de poder suportar injúrias e afrontas, como fazem meus 
semelhantes, e assim estar mais unido com o Cristo pobre e humilde. Rezo uma 
Ave-Maria.
* Com Jesus Cristo, que é a expressão do amor das Três Pessoas Divinas no universo: 
peço a Jesus que me sejam concedidas estas mesmas graças. Rezo a oração “Alma de 
Cristo”.
* Com o Pai, de cujo amor começou o processo evolutivo da criação: peço que me 
sejam concedidas estas mesmas graças. Termino com o Pai-Nosso.
Textos bíblicos:  Mt 5, 1-11; Mt 4, 1-11; Col 3, 12-17; Mt 23, 1-12; Lc 5, 27-32
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[EE 149]: 3 TIPOS DE PESSOAS
                            
Não basta compreender a Cristo (“Chamamento do Rei”), nem ter clareza dos seus 
traços e sua proposta (“2 Bandeiras”). Importa “querer” segui-lo! (“3 Binários”).
Nesta consideração, vemos 3 atitudes diversas ante Jesus. 3 tomadas de posição.
Este é um EE que apela para a minha VONTADE. Para desmascarar obstáculos de tipo 
PESSOAL.  Para testar a LIBERDADE de espírito na hora do agir.
Isto porque toda opção é também uma renúncia de algo que nos “toca”, que nos “afeta”. 
E por isso desencadeia um mecanismo de defesa: é a imensa capacidade que temos de 
nos enganar com teorias como ‘a vontade de Deus’, ‘o serviço ao Reino’, ou ‘aos 
pobres’...
Liberdade não é apenas poder escolher entre duas coisas. É sim, a “capacidade de 
ordenar as nossas escolhas para o amor” [CG 35ª, D.4,19] = é descobrir o bem (a 
vontade concreta de Deus) e aderir livremente a ele. Porém, entre o ‘querer’ e a 
‘realização’ (=�m), têm os “meios” que afetam a vontade e desequilibram a liberdade.
Pedir ao Eespiríto Santo: que o meu “querer”, que a minha “vontade” me arraste de 
tal maneira para a pessoa de Jesus, que eu tudo seja orientado para Ele.
Textos + Contemplar + Considerar: 3 tipos de resposta, de lealdade a Jesus, que vem 
testar a minha liberdade de espírito na hora do agir: 
  
“Parábola de Inácio” [EE 150/153/154/155]: 3 respostas diferentes diante de um 
presente inesperado (grande quantidade de dinheiro).
a) Na parábola, adia o discernimento por seu apego: só quer empregar os meios na hora 
da morte.
* Mc 10, 17-23 (jovem rico) /   * Lc 14, 15-24 (convidados ao banquete) = Vontade 
fraca porque não há afeição a Jesus. É o mero cumprimento exterior.  Se Deus pede 
mais, vou deixando para fazer mais adiante.
b) Na parábola: pede a Deus que lhe tire o apego, mas não o dinheiro.
* Lc 9, 59-62 (“deixa primeiro...” = ‘mais tarde’) / * Mc 8, 31-33 (Pedro: ‘sem a cruz’) 
/ * Mc 10, 35-37 (Filhos de Zebedeu: condições) = Todos querem deveras seguir Jesus, 

15º EE: Onde está o meu “querer”?   
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mas... colocam condições. Querem que Jesus se adapte a eles, que Deus se faça fácil. É 
colocar os meios ine�cazes. É o cálculo: querem acabar com o apego, com a condição 
de não se desprender do objeto em questão. [‘SIM’ = ‘SIM, mas...’]

c) Na parábola: faz de conta que não possui mais o dinheiro para poder discernir com 
liberdade o que Deus quer. “Queima os navios” de antemão.
* Lc 1, 34-38 (Maria) / * Lc 19, 6-10 (Zaqueu) / Mc 1, 16-20 (deixando redes, pai) * 
Fl 3, 4-9a (Paulo: ‘Tudo lixo! ”) / = Porque encontraram com Cristo de coração a 
coração, entregam os pontos e se tornam livres para amar!  Colocam os meios seja o que 
for que Deus pedir.   [‘SIM’ = ‘SIM’]

Mt 5, 36-37 / 2 Cor 1, 17-20 = o SIM verdadeiro, autêntico.
“ágere contra” [EE 157] ... o galho torto só se endireita dobrando-o na direção oposta, 
não colocando-o reto. O problema, então, não está na coisa escolhida, que não deve ser 
má, claro. Está no “apego” que nós temos por ela e que trava a liberdade.
 
Oferecer a Jesus o meu “querer” sério e sincero de segui-lo, fazendo minha a oração de 
Santo Inácio “TOMAI SENHOR ...”.

    



“A melhor maneira de colocar o ser humano no seu lugar e acabar com a sua pretensão 
de ser dominador absoluto da terra é voltar a propor a �gura de um Pai criador e único 
dono do mundo; caso contrário, o ser humano tenderá sempre a querer impor à 
realidade as suas próprias leis e interesses” (Laudato Si’ n. 75).
Nesta etapa dos Exercícios, S. Inácio supõe que tenhamos respondido ao chamado de 
Jesus e estejamos desejosos de ser Seus discípulos. Ele deseja que todos sejamos 
instrumentos da verdade e da bondade em nosso mundo. Nesta meditação das Duas 
Bandeiras, S. Inácio nos apresenta uma situação na qual podemos reconhecer duas 
concepções básicas diante da natureza: uma que nos põe em relação subjetiva com ela, 
vendo-a como amiga e companheira, e outra que nos faz considerá-la como algo que 
deve ser dominado e usado.
Estas duas concepções têm um impacto profundo em nossa maneira de viver: a 
primeira nos ajuda a levar uma vida inteligente, construtiva, cuidadosa, que honra as 
outras criaturas e os seres humanos e nos enche de um sentido de esperança cósmica; a 
segunda, ao contrário, nos induz a uma atitude destrutiva para com as outras criaturas 
e os seres humanos e nos enche de um sentido de pessimismo cósmico.

Quando re�etimos sobre a história da humanidade em nosso planeta, tomamos 
consciência desta dualidade sobre a natureza: uma pressupõe uma aproximação 
desinteressada e benevolente e outra pressupõe uma posição de dominação e 
exploração. É um con�ito entre a verdade e a falsidade.

O desejo de meu coração
Peço, para todos os membros de minha comunidade e para mim em particular, duas 
graças:
1. Reconhecer a estratégia e o engano das falsidades que destroem nossa comunidade 
de vida (outras criaturas e nós mesmos), e ter força para evitá-los;
2. Saber apreciar a verdadeira estratégia e o caminho para a a�rmação e a construção da 
comunidade de vida, e ter a coragem de seguir este caminho sem vacilar.
1º Momento: 4 pontos
Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia do líder do primeiro grupo de pessoas, 
que está convencido de que a ciência e a tecnologia podem proporcionar uma vida de 

prazer e de comodidade. Seu plano induz ao materialismo e ao consumismo, que faz 
nosso mundo inumano; as decisões são tomadas em interesse próprio, que é o único 
princípio que rege as relações.
Segundo ponto: Considero a seguinte estratégia do líder do primeiro grupo de 
pessoas:
1. Animar os outros a considerar o restante da natureza como algo que pode ser 
explorado e dominado, e convencer-lhes de que assumam uma concepção materialista 
da vida, na qual os dons da Criação são usados para criar estilos de vida cômoda e 
prazerosa em detrimento do resto da humanidade e da criação.
2. Condicionar aos outros que aqueles que adquirem e acumulam cada vez mais 
riquezas serão honrados. Convencer que explorar as outras criaturas cria um estilo de 
vida mais acomodado, mais fácil. Propagar que as nações mais pobres desejam este 
estilo de vida materialista.
3. Finalmente, considerar que o controle sobre a natureza, o orgulho e o isolamento 
dão lugar ao pessimismo cósmico. Depois de tudo, a vida é simplesmente o resultado 
de nossa herança genética e nada nela é sagrado.
Terceiro ponto: A bandeira destrutiva da superioridade favorece um tríplice 
movimento:
Primeiro, uma aproximação superior aos seres vivos fundada na dominação e 
exploração;
Segundo, um movimento para o abuso das outras criaturas vivas por causa da honra;
Terceiro, um sentimento de orgulho.
Quarto ponto: No futuro, para crescer em conhecimento e sabedoria, revejo minha 
vida e reconheço como este modo de viver me in�uenciou ao longo de minha vida.

2º Momento: 4 pontos

Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia de Cristo, o líder do segundo grupo de 
pessoas.
As pessoas deste grupo creem que há uma maneira pessoal e espiritual de relacionar-se 
com a comunidade de vida. Compreendem que a ciência e a tecnologia são boas e 
bené�cas para a comunidade universal de vida, e promovem o equilíbrio entre o 
intelecto e a lógica (conhecimento objetivo), o pessoal e o espiritual (conhecimento 

subjetivo). Este equilíbrio conserva a comunidade de vida para o futuro e promove 
uma esperança cósmica.

Segundo ponto: Considero cuidadosamente a seguinte estratégia do líder do segundo 
grupo de pessoas:
1. Anima os outros a se aproximar da natureza com um sentimento e uma visão de 
parentesco e os ajuda a desenvolver uma relação subjetiva e um conhecimento 
espiritual da vida, a aproximar-se da natureza com espírito de gratidão, sendo sempre 
conscientes de que as plantas e os animais re�etem o amor da Trindade para os seres 
humanos. Também os anima a despertar neles um espírito de solidariedade para 
compartilhar os bens da terra com os pobres e os marginalizados.
2. Convence-lhes de que sua união com as outras criaturas, para experimentar uma 
existência dependente, fará com que nasça neles um sentido de igualdade, fraternidade 
e comunidade. Esta atitude requer ter consciência da vulnerabilidade e um desejo de 
alcançar com Cristo sua atitude de humildade. Assim, estaremos dispostos a unir-nos 
aos pobres, homens e nações, para poder agradecer à Trindade o processo evolutivo, 
que nos conduz a uma maior liberdade e a umas relações mais sagradas.
3. Finalmente, todos se dispõem a buscar uma união com Jesus Cristo, Aquele que 
encarna o risco e a humildade da Trindade, ao se esvaziar de sua condição divina para 
assumir a vulnerabilidade de sua Criação no processo amoroso da evolução. Com isto, 
todos são chamados a realizar muito mais ações positivas.
Terceiro ponto: Um programa de verdade (a verdade de Cristo) contém um tríplice 
movimento:
 A partir do sentido de parentesco e de união com as outras criaturas, podemos 
compartilhar seus dons. Esta gratidão leva a um desejo de ser vulnerável e pobre com 
as outras criaturas na imitação da vida e das ações de Jesus, que encarna a 
vulnerabilidade da Trindade no universo. Assim seremos livres para suportar injúrias e 
crescer em humildade com Cristo e com o resto da Criação. Neste movimento, 
crescemos na esperança cósmica da parusia.
Quarto ponto: São três passos; primeiro: gratidão e união com as outras criaturas 
frente a uma visão superior e isolada do resto da Criação; segundo: desejo de ser 
humilde e pobre com Cristo e com o resto da criação frente ao abuso das criaturas para 
conseguir honra e riquezas; terceiro:  suportar as humilhações e afrontas junto com a 
comunidade de vida em Cristo frente ao orgulho e às tendências destrutivas para com 
a comunidade de vida.
Colóquio - Concluo este exercício das Duas Bandeiras com um tríplice colóquio:

* Com Maria, que representa o elemento feminino de nosso universo: peço à Maria 
que interceda junto a Jesus, para que me conceda a graça de ser eleito e acolhido sob a 
bandeira da humildade d’Ele, e assim poder segui-Lo mais de perto.

Primeiro, peço ter uma consciência de parentesco com as outras criaturas, de modo que 
me encontre na verdade e agradeça os dons que a Trindade me concedeu através da 
Criação.
Segundo, peço que me seja concedido o desejo de ser humilde e pobre com o resto da 
Criação, como Jesus o foi.
Terceiro, peço a graça de poder suportar injúrias e afrontas, como fazem meus 
semelhantes, e assim estar mais unido com o Cristo pobre e humilde. Rezo uma 
Ave-Maria.
* Com Jesus Cristo, que é a expressão do amor das Três Pessoas Divinas no universo: 
peço a Jesus que me sejam concedidas estas mesmas graças. Rezo a oração “Alma de 
Cristo”.
* Com o Pai, de cujo amor começou o processo evolutivo da criação: peço que me 
sejam concedidas estas mesmas graças. Termino com o Pai-Nosso.
Textos bíblicos:  Mt 5, 1-11; Mt 4, 1-11; Col 3, 12-17; Mt 23, 1-12; Lc 5, 27-32

    

[EE 149]: 3 TIPOS DE PESSOAS
                            
Não basta compreender a Cristo (“Chamamento do Rei”), nem ter clareza dos seus 
traços e sua proposta (“2 Bandeiras”). Importa “querer” segui-lo! (“3 Binários”).
Nesta consideração, vemos 3 atitudes diversas ante Jesus. 3 tomadas de posição.
Este é um EE que apela para a minha VONTADE. Para desmascarar obstáculos de tipo 
PESSOAL.  Para testar a LIBERDADE de espírito na hora do agir.
Isto porque toda opção é também uma renúncia de algo que nos “toca”, que nos “afeta”. 
E por isso desencadeia um mecanismo de defesa: é a imensa capacidade que temos de 
nos enganar com teorias como ‘a vontade de Deus’, ‘o serviço ao Reino’, ou ‘aos 
pobres’...
Liberdade não é apenas poder escolher entre duas coisas. É sim, a “capacidade de 
ordenar as nossas escolhas para o amor” [CG 35ª, D.4,19] = é descobrir o bem (a 
vontade concreta de Deus) e aderir livremente a ele. Porém, entre o ‘querer’ e a 
‘realização’ (=�m), têm os “meios” que afetam a vontade e desequilibram a liberdade.
Pedir ao Eespiríto Santo: que o meu “querer”, que a minha “vontade” me arraste de 
tal maneira para a pessoa de Jesus, que eu tudo seja orientado para Ele.
Textos + Contemplar + Considerar: 3 tipos de resposta, de lealdade a Jesus, que vem 
testar a minha liberdade de espírito na hora do agir: 
  
“Parábola de Inácio” [EE 150/153/154/155]: 3 respostas diferentes diante de um 
presente inesperado (grande quantidade de dinheiro).
a) Na parábola, adia o discernimento por seu apego: só quer empregar os meios na hora 
da morte.
* Mc 10, 17-23 (jovem rico) /   * Lc 14, 15-24 (convidados ao banquete) = Vontade 
fraca porque não há afeição a Jesus. É o mero cumprimento exterior.  Se Deus pede 
mais, vou deixando para fazer mais adiante.
b) Na parábola: pede a Deus que lhe tire o apego, mas não o dinheiro.
* Lc 9, 59-62 (“deixa primeiro...” = ‘mais tarde’) / * Mc 8, 31-33 (Pedro: ‘sem a cruz’) 
/ * Mc 10, 35-37 (Filhos de Zebedeu: condições) = Todos querem deveras seguir Jesus, 
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mas... colocam condições. Querem que Jesus se adapte a eles, que Deus se faça fácil. É 
colocar os meios ine�cazes. É o cálculo: querem acabar com o apego, com a condição 
de não se desprender do objeto em questão. [‘SIM’ = ‘SIM, mas...’]

c) Na parábola: faz de conta que não possui mais o dinheiro para poder discernir com 
liberdade o que Deus quer. “Queima os navios” de antemão.
* Lc 1, 34-38 (Maria) / * Lc 19, 6-10 (Zaqueu) / Mc 1, 16-20 (deixando redes, pai) * 
Fl 3, 4-9a (Paulo: ‘Tudo lixo! ”) / = Porque encontraram com Cristo de coração a 
coração, entregam os pontos e se tornam livres para amar!  Colocam os meios seja o que 
for que Deus pedir.   [‘SIM’ = ‘SIM’]

Mt 5, 36-37 / 2 Cor 1, 17-20 = o SIM verdadeiro, autêntico.
“ágere contra” [EE 157] ... o galho torto só se endireita dobrando-o na direção oposta, 
não colocando-o reto. O problema, então, não está na coisa escolhida, que não deve ser 
má, claro. Está no “apego” que nós temos por ela e que trava a liberdade.
 
Oferecer a Jesus o meu “querer” sério e sincero de segui-lo, fazendo minha a oração de 
Santo Inácio “TOMAI SENHOR ...”.
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“A melhor maneira de colocar o ser humano no seu lugar e acabar com a sua pretensão 
de ser dominador absoluto da terra é voltar a propor a �gura de um Pai criador e único 
dono do mundo; caso contrário, o ser humano tenderá sempre a querer impor à 
realidade as suas próprias leis e interesses” (Laudato Si’ n. 75).
Nesta etapa dos Exercícios, S. Inácio supõe que tenhamos respondido ao chamado de 
Jesus e estejamos desejosos de ser Seus discípulos. Ele deseja que todos sejamos 
instrumentos da verdade e da bondade em nosso mundo. Nesta meditação das Duas 
Bandeiras, S. Inácio nos apresenta uma situação na qual podemos reconhecer duas 
concepções básicas diante da natureza: uma que nos põe em relação subjetiva com ela, 
vendo-a como amiga e companheira, e outra que nos faz considerá-la como algo que 
deve ser dominado e usado.
Estas duas concepções têm um impacto profundo em nossa maneira de viver: a 
primeira nos ajuda a levar uma vida inteligente, construtiva, cuidadosa, que honra as 
outras criaturas e os seres humanos e nos enche de um sentido de esperança cósmica; a 
segunda, ao contrário, nos induz a uma atitude destrutiva para com as outras criaturas 
e os seres humanos e nos enche de um sentido de pessimismo cósmico.

Quando re�etimos sobre a história da humanidade em nosso planeta, tomamos 
consciência desta dualidade sobre a natureza: uma pressupõe uma aproximação 
desinteressada e benevolente e outra pressupõe uma posição de dominação e 
exploração. É um con�ito entre a verdade e a falsidade.

O desejo de meu coração
Peço, para todos os membros de minha comunidade e para mim em particular, duas 
graças:
1. Reconhecer a estratégia e o engano das falsidades que destroem nossa comunidade 
de vida (outras criaturas e nós mesmos), e ter força para evitá-los;
2. Saber apreciar a verdadeira estratégia e o caminho para a a�rmação e a construção da 
comunidade de vida, e ter a coragem de seguir este caminho sem vacilar.
1º Momento: 4 pontos
Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia do líder do primeiro grupo de pessoas, 
que está convencido de que a ciência e a tecnologia podem proporcionar uma vida de 

prazer e de comodidade. Seu plano induz ao materialismo e ao consumismo, que faz 
nosso mundo inumano; as decisões são tomadas em interesse próprio, que é o único 
princípio que rege as relações.
Segundo ponto: Considero a seguinte estratégia do líder do primeiro grupo de 
pessoas:
1. Animar os outros a considerar o restante da natureza como algo que pode ser 
explorado e dominado, e convencer-lhes de que assumam uma concepção materialista 
da vida, na qual os dons da Criação são usados para criar estilos de vida cômoda e 
prazerosa em detrimento do resto da humanidade e da criação.
2. Condicionar aos outros que aqueles que adquirem e acumulam cada vez mais 
riquezas serão honrados. Convencer que explorar as outras criaturas cria um estilo de 
vida mais acomodado, mais fácil. Propagar que as nações mais pobres desejam este 
estilo de vida materialista.
3. Finalmente, considerar que o controle sobre a natureza, o orgulho e o isolamento 
dão lugar ao pessimismo cósmico. Depois de tudo, a vida é simplesmente o resultado 
de nossa herança genética e nada nela é sagrado.
Terceiro ponto: A bandeira destrutiva da superioridade favorece um tríplice 
movimento:
Primeiro, uma aproximação superior aos seres vivos fundada na dominação e 
exploração;
Segundo, um movimento para o abuso das outras criaturas vivas por causa da honra;
Terceiro, um sentimento de orgulho.
Quarto ponto: No futuro, para crescer em conhecimento e sabedoria, revejo minha 
vida e reconheço como este modo de viver me in�uenciou ao longo de minha vida.

2º Momento: 4 pontos

Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia de Cristo, o líder do segundo grupo de 
pessoas.
As pessoas deste grupo creem que há uma maneira pessoal e espiritual de relacionar-se 
com a comunidade de vida. Compreendem que a ciência e a tecnologia são boas e 
bené�cas para a comunidade universal de vida, e promovem o equilíbrio entre o 
intelecto e a lógica (conhecimento objetivo), o pessoal e o espiritual (conhecimento 

subjetivo). Este equilíbrio conserva a comunidade de vida para o futuro e promove 
uma esperança cósmica.

Segundo ponto: Considero cuidadosamente a seguinte estratégia do líder do segundo 
grupo de pessoas:
1. Anima os outros a se aproximar da natureza com um sentimento e uma visão de 
parentesco e os ajuda a desenvolver uma relação subjetiva e um conhecimento 
espiritual da vida, a aproximar-se da natureza com espírito de gratidão, sendo sempre 
conscientes de que as plantas e os animais re�etem o amor da Trindade para os seres 
humanos. Também os anima a despertar neles um espírito de solidariedade para 
compartilhar os bens da terra com os pobres e os marginalizados.
2. Convence-lhes de que sua união com as outras criaturas, para experimentar uma 
existência dependente, fará com que nasça neles um sentido de igualdade, fraternidade 
e comunidade. Esta atitude requer ter consciência da vulnerabilidade e um desejo de 
alcançar com Cristo sua atitude de humildade. Assim, estaremos dispostos a unir-nos 
aos pobres, homens e nações, para poder agradecer à Trindade o processo evolutivo, 
que nos conduz a uma maior liberdade e a umas relações mais sagradas.
3. Finalmente, todos se dispõem a buscar uma união com Jesus Cristo, Aquele que 
encarna o risco e a humildade da Trindade, ao se esvaziar de sua condição divina para 
assumir a vulnerabilidade de sua Criação no processo amoroso da evolução. Com isto, 
todos são chamados a realizar muito mais ações positivas.
Terceiro ponto: Um programa de verdade (a verdade de Cristo) contém um tríplice 
movimento:
 A partir do sentido de parentesco e de união com as outras criaturas, podemos 
compartilhar seus dons. Esta gratidão leva a um desejo de ser vulnerável e pobre com 
as outras criaturas na imitação da vida e das ações de Jesus, que encarna a 
vulnerabilidade da Trindade no universo. Assim seremos livres para suportar injúrias e 
crescer em humildade com Cristo e com o resto da Criação. Neste movimento, 
crescemos na esperança cósmica da parusia.
Quarto ponto: São três passos; primeiro: gratidão e união com as outras criaturas 
frente a uma visão superior e isolada do resto da Criação; segundo: desejo de ser 
humilde e pobre com Cristo e com o resto da criação frente ao abuso das criaturas para 
conseguir honra e riquezas; terceiro:  suportar as humilhações e afrontas junto com a 
comunidade de vida em Cristo frente ao orgulho e às tendências destrutivas para com 
a comunidade de vida.
Colóquio - Concluo este exercício das Duas Bandeiras com um tríplice colóquio:

* Com Maria, que representa o elemento feminino de nosso universo: peço à Maria 
que interceda junto a Jesus, para que me conceda a graça de ser eleito e acolhido sob a 
bandeira da humildade d’Ele, e assim poder segui-Lo mais de perto.

Primeiro, peço ter uma consciência de parentesco com as outras criaturas, de modo que 
me encontre na verdade e agradeça os dons que a Trindade me concedeu através da 
Criação.
Segundo, peço que me seja concedido o desejo de ser humilde e pobre com o resto da 
Criação, como Jesus o foi.
Terceiro, peço a graça de poder suportar injúrias e afrontas, como fazem meus 
semelhantes, e assim estar mais unido com o Cristo pobre e humilde. Rezo uma 
Ave-Maria.
* Com Jesus Cristo, que é a expressão do amor das Três Pessoas Divinas no universo: 
peço a Jesus que me sejam concedidas estas mesmas graças. Rezo a oração “Alma de 
Cristo”.
* Com o Pai, de cujo amor começou o processo evolutivo da criação: peço que me 
sejam concedidas estas mesmas graças. Termino com o Pai-Nosso.
Textos bíblicos:  Mt 5, 1-11; Mt 4, 1-11; Col 3, 12-17; Mt 23, 1-12; Lc 5, 27-32
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“3 GRAUS DE HUMILDADE” ou “3 GRAUS DE AMIZADE” [EE 164-167]                                
Para entrar na “Eleição”, precisa ser afetado por Ele, precisa deixar-se seduzir e 
contagiar pela pessoa-vida-prática-ensinamento de Jesus Cristo: É a descoberta da 
LIBERDADE absoluta! 
Este EE não é meditação, nem contemplação, mas uma consideração que Inácio nos 
convida a re�etir, antes da eleição (decisão). 
Testa-se aqui a QUALIDADE do meu AMOR, a SINCERIDADE do meu DESEJO 
de seguir Jesus. É o teste do AMOR AFETIVO.
Há 3 maneiras diferentes (todas boas) de optar por Deus, que revelam o grau de 
Amizade, de Amor e de Liberdade da pessoa:
1º) EVITA romper a intimidade com o Senhor.
Não hesita mais entre fazer o bem ou o mal (pecado).
É a obediência �el à lei inscrita por Deus na criação, na consciência.
Ecologicamente inclui cumprir as leis meio-ambientais e fazer algumas mudanças na 
vida.
É a atitude do coração bom que diz: “Jesus, jamais vou cometer pecado grave que me 
afaste de ti. Por nada no mundo, nem riquezas, nem poder, nem fama, nem prazer eu 
vou te trair! ”
É o AMOR OBEDIENTE [Jo 15, 14 (‘sereis os meus amigos se �zerdes o que eu vos 
mando’) / Mt 5, 29-30 (‘se teu olho te escandaliza...’)].
2º) TOLERA e ACOLHE qualquer sofrimento, perseguição, frustração, como 
consequência de seguir Jesus, itinerar com Ele. = É a “indiferença inaciana”.
Ecologicamente me leva a adotar práticas que conservem o meio-ambiente, levando um 
estilo de vida simples, vendo-me parte da criação e não seu gestor.
É a atitude do coração generoso que diz: “Jesus, estou disposto a suportar qualquer 
consequência, com tal de ser solidário contigo. Eu me ofereço a ti e topo qualquer coisa 
por te seguir. Fico indiferente diante de tudo e todos para estar inteiramente disponível 
a ti!”: 
É o AMOR DISPONÍVEL [Rm 8, 35-38 (‘quem nos separará...? ’) / 2Cor 4, 7-12 

16º EE: “Onde está o meu coração ?”   

Retiro Ecológico
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(‘trazemos um tesouro em vasos de barro... atribulados, não desanimados’) / Jo 15, 4 
(‘eu sou a videira...: permanecei em mim’)].
3º) PREFERE as consequências do seguimento, porque assim foi com Jesus, por 
parecer-se e estar mais perto dele: Se alegra com os sofrimentos, humilhações, 
frustrações.
Ecologicamente é, não apenas fazer o bem aos excluídos (pobres, natureza), mas fazer-se 
seu amigo, incluir os desfavorecidos em nossa vida, o que fará com que mudemos. Que 
nossa relação com eles e com a natureza seja de coração, deixar que invadam a nossa 
vida.
Não só suportar e tolerar, mas alegrar-se com as humilhações, frustrações e sofrimentos 
que leva consigo o seguimento de Jesus, a itinerância com ele.
O problema é como sair da ‘indeterminação’ da liberdade à qual a ‘indiferença’ conduz? 
Como se decidir, sendo livre?... Este 3º grau opta por aquele caminho que mais nos 
con�gura com Jesus cruci�cado.
Não é então o sofrimento pelo sofrimento, não é masoquismo, pois a �nalidade do 
Evangelho é “que a nossa alegria seja completa”. Nem é uma regra para imitar Jesus 
escolhendo sempre o mais difícil.
É, mais bem, um exame da minha “atitude profunda” em relação ao seguimento 
concreto do que foi a vida de Jesus. E, se optei desse modo, quando chega o sofrimento, 
não é surpresa, antes bem, vive-se a alegria dos “bem-aventurados quando forem 
perseguidos, caluniados... por causa do meu nome”.
Esta é a atitude do coração apaixonado que diz: “Jesus, sendo igual glória de Deus e 
produzindo o mesmo fruto apostólico, eu pre�ro e escolho a pobreza contigo, as 
humilhações contigo, o mais difícil, despercebido ou arriscado contigo. E, me alegro ao 
ser desprezado e incompreendido... porque assim foste tu tratado” : 1Cor 2, 2 (‘nada 
quero saber a não ser Cristo cruci�cado’) / Gl 6, 17 (‘...trago em meu corpo as marcas 
de Jesus’)   /  Fl 3, 7-11 (‘tudo considero lixo, a �m de ganhar Cristo, e estar com ele’) 
/  Cl 1, 24 (‘completo na minha carne os sofrimentos de Cristo’). 
“Mesmo que não houvesse céu, eu te amaria; mesmo que não houvesse inferno, eu te 
temeria” (Teresa de Jesus).
Aqui não há “razões”. É questão de ser afetado, seduzido, apaixonado.
Por isso, só é possível amar livremente assim se nos for dada a graça. Por isso: 
Pedir: - a Maria, que me alcance este 3º grau de amizade, no seguimento do seu �lho; 
a Jesus, que me alcance esta graça do Pai; ao Pai, que me conceda esta graça, se for a sua 
vontade.
Anote também os sentimentos, luzes e apelos que você percebeu neste exercício.
 



“A melhor maneira de colocar o ser humano no seu lugar e acabar com a sua pretensão 
de ser dominador absoluto da terra é voltar a propor a �gura de um Pai criador e único 
dono do mundo; caso contrário, o ser humano tenderá sempre a querer impor à 
realidade as suas próprias leis e interesses” (Laudato Si’ n. 75).
Nesta etapa dos Exercícios, S. Inácio supõe que tenhamos respondido ao chamado de 
Jesus e estejamos desejosos de ser Seus discípulos. Ele deseja que todos sejamos 
instrumentos da verdade e da bondade em nosso mundo. Nesta meditação das Duas 
Bandeiras, S. Inácio nos apresenta uma situação na qual podemos reconhecer duas 
concepções básicas diante da natureza: uma que nos põe em relação subjetiva com ela, 
vendo-a como amiga e companheira, e outra que nos faz considerá-la como algo que 
deve ser dominado e usado.
Estas duas concepções têm um impacto profundo em nossa maneira de viver: a 
primeira nos ajuda a levar uma vida inteligente, construtiva, cuidadosa, que honra as 
outras criaturas e os seres humanos e nos enche de um sentido de esperança cósmica; a 
segunda, ao contrário, nos induz a uma atitude destrutiva para com as outras criaturas 
e os seres humanos e nos enche de um sentido de pessimismo cósmico.

Quando re�etimos sobre a história da humanidade em nosso planeta, tomamos 
consciência desta dualidade sobre a natureza: uma pressupõe uma aproximação 
desinteressada e benevolente e outra pressupõe uma posição de dominação e 
exploração. É um con�ito entre a verdade e a falsidade.

O desejo de meu coração
Peço, para todos os membros de minha comunidade e para mim em particular, duas 
graças:
1. Reconhecer a estratégia e o engano das falsidades que destroem nossa comunidade 
de vida (outras criaturas e nós mesmos), e ter força para evitá-los;
2. Saber apreciar a verdadeira estratégia e o caminho para a a�rmação e a construção da 
comunidade de vida, e ter a coragem de seguir este caminho sem vacilar.
1º Momento: 4 pontos
Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia do líder do primeiro grupo de pessoas, 
que está convencido de que a ciência e a tecnologia podem proporcionar uma vida de 

prazer e de comodidade. Seu plano induz ao materialismo e ao consumismo, que faz 
nosso mundo inumano; as decisões são tomadas em interesse próprio, que é o único 
princípio que rege as relações.
Segundo ponto: Considero a seguinte estratégia do líder do primeiro grupo de 
pessoas:
1. Animar os outros a considerar o restante da natureza como algo que pode ser 
explorado e dominado, e convencer-lhes de que assumam uma concepção materialista 
da vida, na qual os dons da Criação são usados para criar estilos de vida cômoda e 
prazerosa em detrimento do resto da humanidade e da criação.
2. Condicionar aos outros que aqueles que adquirem e acumulam cada vez mais 
riquezas serão honrados. Convencer que explorar as outras criaturas cria um estilo de 
vida mais acomodado, mais fácil. Propagar que as nações mais pobres desejam este 
estilo de vida materialista.
3. Finalmente, considerar que o controle sobre a natureza, o orgulho e o isolamento 
dão lugar ao pessimismo cósmico. Depois de tudo, a vida é simplesmente o resultado 
de nossa herança genética e nada nela é sagrado.
Terceiro ponto: A bandeira destrutiva da superioridade favorece um tríplice 
movimento:
Primeiro, uma aproximação superior aos seres vivos fundada na dominação e 
exploração;
Segundo, um movimento para o abuso das outras criaturas vivas por causa da honra;
Terceiro, um sentimento de orgulho.
Quarto ponto: No futuro, para crescer em conhecimento e sabedoria, revejo minha 
vida e reconheço como este modo de viver me in�uenciou ao longo de minha vida.

2º Momento: 4 pontos

Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia de Cristo, o líder do segundo grupo de 
pessoas.
As pessoas deste grupo creem que há uma maneira pessoal e espiritual de relacionar-se 
com a comunidade de vida. Compreendem que a ciência e a tecnologia são boas e 
bené�cas para a comunidade universal de vida, e promovem o equilíbrio entre o 
intelecto e a lógica (conhecimento objetivo), o pessoal e o espiritual (conhecimento 

subjetivo). Este equilíbrio conserva a comunidade de vida para o futuro e promove 
uma esperança cósmica.

Segundo ponto: Considero cuidadosamente a seguinte estratégia do líder do segundo 
grupo de pessoas:
1. Anima os outros a se aproximar da natureza com um sentimento e uma visão de 
parentesco e os ajuda a desenvolver uma relação subjetiva e um conhecimento 
espiritual da vida, a aproximar-se da natureza com espírito de gratidão, sendo sempre 
conscientes de que as plantas e os animais re�etem o amor da Trindade para os seres 
humanos. Também os anima a despertar neles um espírito de solidariedade para 
compartilhar os bens da terra com os pobres e os marginalizados.
2. Convence-lhes de que sua união com as outras criaturas, para experimentar uma 
existência dependente, fará com que nasça neles um sentido de igualdade, fraternidade 
e comunidade. Esta atitude requer ter consciência da vulnerabilidade e um desejo de 
alcançar com Cristo sua atitude de humildade. Assim, estaremos dispostos a unir-nos 
aos pobres, homens e nações, para poder agradecer à Trindade o processo evolutivo, 
que nos conduz a uma maior liberdade e a umas relações mais sagradas.
3. Finalmente, todos se dispõem a buscar uma união com Jesus Cristo, Aquele que 
encarna o risco e a humildade da Trindade, ao se esvaziar de sua condição divina para 
assumir a vulnerabilidade de sua Criação no processo amoroso da evolução. Com isto, 
todos são chamados a realizar muito mais ações positivas.
Terceiro ponto: Um programa de verdade (a verdade de Cristo) contém um tríplice 
movimento:
 A partir do sentido de parentesco e de união com as outras criaturas, podemos 
compartilhar seus dons. Esta gratidão leva a um desejo de ser vulnerável e pobre com 
as outras criaturas na imitação da vida e das ações de Jesus, que encarna a 
vulnerabilidade da Trindade no universo. Assim seremos livres para suportar injúrias e 
crescer em humildade com Cristo e com o resto da Criação. Neste movimento, 
crescemos na esperança cósmica da parusia.
Quarto ponto: São três passos; primeiro: gratidão e união com as outras criaturas 
frente a uma visão superior e isolada do resto da Criação; segundo: desejo de ser 
humilde e pobre com Cristo e com o resto da criação frente ao abuso das criaturas para 
conseguir honra e riquezas; terceiro:  suportar as humilhações e afrontas junto com a 
comunidade de vida em Cristo frente ao orgulho e às tendências destrutivas para com 
a comunidade de vida.
Colóquio - Concluo este exercício das Duas Bandeiras com um tríplice colóquio:

* Com Maria, que representa o elemento feminino de nosso universo: peço à Maria 
que interceda junto a Jesus, para que me conceda a graça de ser eleito e acolhido sob a 
bandeira da humildade d’Ele, e assim poder segui-Lo mais de perto.

Primeiro, peço ter uma consciência de parentesco com as outras criaturas, de modo que 
me encontre na verdade e agradeça os dons que a Trindade me concedeu através da 
Criação.
Segundo, peço que me seja concedido o desejo de ser humilde e pobre com o resto da 
Criação, como Jesus o foi.
Terceiro, peço a graça de poder suportar injúrias e afrontas, como fazem meus 
semelhantes, e assim estar mais unido com o Cristo pobre e humilde. Rezo uma 
Ave-Maria.
* Com Jesus Cristo, que é a expressão do amor das Três Pessoas Divinas no universo: 
peço a Jesus que me sejam concedidas estas mesmas graças. Rezo a oração “Alma de 
Cristo”.
* Com o Pai, de cujo amor começou o processo evolutivo da criação: peço que me 
sejam concedidas estas mesmas graças. Termino com o Pai-Nosso.
Textos bíblicos:  Mt 5, 1-11; Mt 4, 1-11; Col 3, 12-17; Mt 23, 1-12; Lc 5, 27-32

    

“3 GRAUS DE HUMILDADE” ou “3 GRAUS DE AMIZADE” [EE 164-167]                                
Para entrar na “Eleição”, precisa ser afetado por Ele, precisa deixar-se seduzir e 
contagiar pela pessoa-vida-prática-ensinamento de Jesus Cristo: É a descoberta da 
LIBERDADE absoluta! 
Este EE não é meditação, nem contemplação, mas uma consideração que Inácio nos 
convida a re�etir, antes da eleição (decisão). 
Testa-se aqui a QUALIDADE do meu AMOR, a SINCERIDADE do meu DESEJO 
de seguir Jesus. É o teste do AMOR AFETIVO.
Há 3 maneiras diferentes (todas boas) de optar por Deus, que revelam o grau de 
Amizade, de Amor e de Liberdade da pessoa:
1º) EVITA romper a intimidade com o Senhor.
Não hesita mais entre fazer o bem ou o mal (pecado).
É a obediência �el à lei inscrita por Deus na criação, na consciência.
Ecologicamente inclui cumprir as leis meio-ambientais e fazer algumas mudanças na 
vida.
É a atitude do coração bom que diz: “Jesus, jamais vou cometer pecado grave que me 
afaste de ti. Por nada no mundo, nem riquezas, nem poder, nem fama, nem prazer eu 
vou te trair! ”
É o AMOR OBEDIENTE [Jo 15, 14 (‘sereis os meus amigos se �zerdes o que eu vos 
mando’) / Mt 5, 29-30 (‘se teu olho te escandaliza...’)].
2º) TOLERA e ACOLHE qualquer sofrimento, perseguição, frustração, como 
consequência de seguir Jesus, itinerar com Ele. = É a “indiferença inaciana”.
Ecologicamente me leva a adotar práticas que conservem o meio-ambiente, levando um 
estilo de vida simples, vendo-me parte da criação e não seu gestor.
É a atitude do coração generoso que diz: “Jesus, estou disposto a suportar qualquer 
consequência, com tal de ser solidário contigo. Eu me ofereço a ti e topo qualquer coisa 
por te seguir. Fico indiferente diante de tudo e todos para estar inteiramente disponível 
a ti!”: 
É o AMOR DISPONÍVEL [Rm 8, 35-38 (‘quem nos separará...? ’) / 2Cor 4, 7-12 
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(‘trazemos um tesouro em vasos de barro... atribulados, não desanimados’) / Jo 15, 4 
(‘eu sou a videira...: permanecei em mim’)].
3º) PREFERE as consequências do seguimento, porque assim foi com Jesus, por 
parecer-se e estar mais perto dele: Se alegra com os sofrimentos, humilhações, 
frustrações.
Ecologicamente é, não apenas fazer o bem aos excluídos (pobres, natureza), mas fazer-se 
seu amigo, incluir os desfavorecidos em nossa vida, o que fará com que mudemos. Que 
nossa relação com eles e com a natureza seja de coração, deixar que invadam a nossa 
vida.
Não só suportar e tolerar, mas alegrar-se com as humilhações, frustrações e sofrimentos 
que leva consigo o seguimento de Jesus, a itinerância com ele.
O problema é como sair da ‘indeterminação’ da liberdade à qual a ‘indiferença’ conduz? 
Como se decidir, sendo livre?... Este 3º grau opta por aquele caminho que mais nos 
con�gura com Jesus cruci�cado.
Não é então o sofrimento pelo sofrimento, não é masoquismo, pois a �nalidade do 
Evangelho é “que a nossa alegria seja completa”. Nem é uma regra para imitar Jesus 
escolhendo sempre o mais difícil.
É, mais bem, um exame da minha “atitude profunda” em relação ao seguimento 
concreto do que foi a vida de Jesus. E, se optei desse modo, quando chega o sofrimento, 
não é surpresa, antes bem, vive-se a alegria dos “bem-aventurados quando forem 
perseguidos, caluniados... por causa do meu nome”.
Esta é a atitude do coração apaixonado que diz: “Jesus, sendo igual glória de Deus e 
produzindo o mesmo fruto apostólico, eu pre�ro e escolho a pobreza contigo, as 
humilhações contigo, o mais difícil, despercebido ou arriscado contigo. E, me alegro ao 
ser desprezado e incompreendido... porque assim foste tu tratado” : 1Cor 2, 2 (‘nada 
quero saber a não ser Cristo cruci�cado’) / Gl 6, 17 (‘...trago em meu corpo as marcas 
de Jesus’)   /  Fl 3, 7-11 (‘tudo considero lixo, a �m de ganhar Cristo, e estar com ele’) 
/  Cl 1, 24 (‘completo na minha carne os sofrimentos de Cristo’). 
“Mesmo que não houvesse céu, eu te amaria; mesmo que não houvesse inferno, eu te 
temeria” (Teresa de Jesus).
Aqui não há “razões”. É questão de ser afetado, seduzido, apaixonado.
Por isso, só é possível amar livremente assim se nos for dada a graça. Por isso: 
Pedir: - a Maria, que me alcance este 3º grau de amizade, no seguimento do seu �lho; 
a Jesus, que me alcance esta graça do Pai; ao Pai, que me conceda esta graça, se for a sua 
vontade.
Anote também os sentimentos, luzes e apelos que você percebeu neste exercício.
 

Retiro Ecológico
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“A melhor maneira de colocar o ser humano no seu lugar e acabar com a sua pretensão 
de ser dominador absoluto da terra é voltar a propor a �gura de um Pai criador e único 
dono do mundo; caso contrário, o ser humano tenderá sempre a querer impor à 
realidade as suas próprias leis e interesses” (Laudato Si’ n. 75).
Nesta etapa dos Exercícios, S. Inácio supõe que tenhamos respondido ao chamado de 
Jesus e estejamos desejosos de ser Seus discípulos. Ele deseja que todos sejamos 
instrumentos da verdade e da bondade em nosso mundo. Nesta meditação das Duas 
Bandeiras, S. Inácio nos apresenta uma situação na qual podemos reconhecer duas 
concepções básicas diante da natureza: uma que nos põe em relação subjetiva com ela, 
vendo-a como amiga e companheira, e outra que nos faz considerá-la como algo que 
deve ser dominado e usado.
Estas duas concepções têm um impacto profundo em nossa maneira de viver: a 
primeira nos ajuda a levar uma vida inteligente, construtiva, cuidadosa, que honra as 
outras criaturas e os seres humanos e nos enche de um sentido de esperança cósmica; a 
segunda, ao contrário, nos induz a uma atitude destrutiva para com as outras criaturas 
e os seres humanos e nos enche de um sentido de pessimismo cósmico.

Quando re�etimos sobre a história da humanidade em nosso planeta, tomamos 
consciência desta dualidade sobre a natureza: uma pressupõe uma aproximação 
desinteressada e benevolente e outra pressupõe uma posição de dominação e 
exploração. É um con�ito entre a verdade e a falsidade.

O desejo de meu coração
Peço, para todos os membros de minha comunidade e para mim em particular, duas 
graças:
1. Reconhecer a estratégia e o engano das falsidades que destroem nossa comunidade 
de vida (outras criaturas e nós mesmos), e ter força para evitá-los;
2. Saber apreciar a verdadeira estratégia e o caminho para a a�rmação e a construção da 
comunidade de vida, e ter a coragem de seguir este caminho sem vacilar.
1º Momento: 4 pontos
Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia do líder do primeiro grupo de pessoas, 
que está convencido de que a ciência e a tecnologia podem proporcionar uma vida de 

prazer e de comodidade. Seu plano induz ao materialismo e ao consumismo, que faz 
nosso mundo inumano; as decisões são tomadas em interesse próprio, que é o único 
princípio que rege as relações.
Segundo ponto: Considero a seguinte estratégia do líder do primeiro grupo de 
pessoas:
1. Animar os outros a considerar o restante da natureza como algo que pode ser 
explorado e dominado, e convencer-lhes de que assumam uma concepção materialista 
da vida, na qual os dons da Criação são usados para criar estilos de vida cômoda e 
prazerosa em detrimento do resto da humanidade e da criação.
2. Condicionar aos outros que aqueles que adquirem e acumulam cada vez mais 
riquezas serão honrados. Convencer que explorar as outras criaturas cria um estilo de 
vida mais acomodado, mais fácil. Propagar que as nações mais pobres desejam este 
estilo de vida materialista.
3. Finalmente, considerar que o controle sobre a natureza, o orgulho e o isolamento 
dão lugar ao pessimismo cósmico. Depois de tudo, a vida é simplesmente o resultado 
de nossa herança genética e nada nela é sagrado.
Terceiro ponto: A bandeira destrutiva da superioridade favorece um tríplice 
movimento:
Primeiro, uma aproximação superior aos seres vivos fundada na dominação e 
exploração;
Segundo, um movimento para o abuso das outras criaturas vivas por causa da honra;
Terceiro, um sentimento de orgulho.
Quarto ponto: No futuro, para crescer em conhecimento e sabedoria, revejo minha 
vida e reconheço como este modo de viver me in�uenciou ao longo de minha vida.

2º Momento: 4 pontos

Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia de Cristo, o líder do segundo grupo de 
pessoas.
As pessoas deste grupo creem que há uma maneira pessoal e espiritual de relacionar-se 
com a comunidade de vida. Compreendem que a ciência e a tecnologia são boas e 
bené�cas para a comunidade universal de vida, e promovem o equilíbrio entre o 
intelecto e a lógica (conhecimento objetivo), o pessoal e o espiritual (conhecimento 

subjetivo). Este equilíbrio conserva a comunidade de vida para o futuro e promove 
uma esperança cósmica.

Segundo ponto: Considero cuidadosamente a seguinte estratégia do líder do segundo 
grupo de pessoas:
1. Anima os outros a se aproximar da natureza com um sentimento e uma visão de 
parentesco e os ajuda a desenvolver uma relação subjetiva e um conhecimento 
espiritual da vida, a aproximar-se da natureza com espírito de gratidão, sendo sempre 
conscientes de que as plantas e os animais re�etem o amor da Trindade para os seres 
humanos. Também os anima a despertar neles um espírito de solidariedade para 
compartilhar os bens da terra com os pobres e os marginalizados.
2. Convence-lhes de que sua união com as outras criaturas, para experimentar uma 
existência dependente, fará com que nasça neles um sentido de igualdade, fraternidade 
e comunidade. Esta atitude requer ter consciência da vulnerabilidade e um desejo de 
alcançar com Cristo sua atitude de humildade. Assim, estaremos dispostos a unir-nos 
aos pobres, homens e nações, para poder agradecer à Trindade o processo evolutivo, 
que nos conduz a uma maior liberdade e a umas relações mais sagradas.
3. Finalmente, todos se dispõem a buscar uma união com Jesus Cristo, Aquele que 
encarna o risco e a humildade da Trindade, ao se esvaziar de sua condição divina para 
assumir a vulnerabilidade de sua Criação no processo amoroso da evolução. Com isto, 
todos são chamados a realizar muito mais ações positivas.
Terceiro ponto: Um programa de verdade (a verdade de Cristo) contém um tríplice 
movimento:
 A partir do sentido de parentesco e de união com as outras criaturas, podemos 
compartilhar seus dons. Esta gratidão leva a um desejo de ser vulnerável e pobre com 
as outras criaturas na imitação da vida e das ações de Jesus, que encarna a 
vulnerabilidade da Trindade no universo. Assim seremos livres para suportar injúrias e 
crescer em humildade com Cristo e com o resto da Criação. Neste movimento, 
crescemos na esperança cósmica da parusia.
Quarto ponto: São três passos; primeiro: gratidão e união com as outras criaturas 
frente a uma visão superior e isolada do resto da Criação; segundo: desejo de ser 
humilde e pobre com Cristo e com o resto da criação frente ao abuso das criaturas para 
conseguir honra e riquezas; terceiro:  suportar as humilhações e afrontas junto com a 
comunidade de vida em Cristo frente ao orgulho e às tendências destrutivas para com 
a comunidade de vida.
Colóquio - Concluo este exercício das Duas Bandeiras com um tríplice colóquio:

* Com Maria, que representa o elemento feminino de nosso universo: peço à Maria 
que interceda junto a Jesus, para que me conceda a graça de ser eleito e acolhido sob a 
bandeira da humildade d’Ele, e assim poder segui-Lo mais de perto.

Primeiro, peço ter uma consciência de parentesco com as outras criaturas, de modo que 
me encontre na verdade e agradeça os dons que a Trindade me concedeu através da 
Criação.
Segundo, peço que me seja concedido o desejo de ser humilde e pobre com o resto da 
Criação, como Jesus o foi.
Terceiro, peço a graça de poder suportar injúrias e afrontas, como fazem meus 
semelhantes, e assim estar mais unido com o Cristo pobre e humilde. Rezo uma 
Ave-Maria.
* Com Jesus Cristo, que é a expressão do amor das Três Pessoas Divinas no universo: 
peço a Jesus que me sejam concedidas estas mesmas graças. Rezo a oração “Alma de 
Cristo”.
* Com o Pai, de cujo amor começou o processo evolutivo da criação: peço que me 
sejam concedidas estas mesmas graças. Termino com o Pai-Nosso.
Textos bíblicos:  Mt 5, 1-11; Mt 4, 1-11; Col 3, 12-17; Mt 23, 1-12; Lc 5, 27-32
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5º Dia:

“Jesus vivia em plena harmonia com a Criação; não se apresentava como um asceta 
separado do mundo ou inimigo das coisas aprazíveis da vida. Encontrava-se longe das 
�loso�as que desprezavam o corpo, a matéria e as realidades deste mundo” (LS n. 98).
Na segunda parte da 2ª Semana dos Exercícios Espirituais, contemplamos os 
acontecimentos da vida pública de Jesus. A contemplação se serve da imaginação 
criativa e da memória para alcançar um “conhecimento interno” de Jesus para mais 
amá-lo e segui-lo.
Na contemplação, o importante é permanecer dentro do relato evangélico e, ao 
mesmo tempo, sermos receptivos a seu poder misterioso e deixar que nos afete 
profundamente.
Quando fazemos contemplação sobre a vida de Jesus, S. Inácio nos pede também que 
façamos eleição de um estilo de vida. E esta eleição se encarna nas pequenas eleições de 
cada dia, para assim viver em harmonia com todos os seres da Terra, animados ou 
inanimados, compartilhando a mesma vida que nos une.
No exercício de contemplação, o mais importante não é pensar, mas sentir; não é o 
discurso lógico, mas o “discurso afetivo”; não se trata de “saber” muitas coisas ou coisas 
novas no nível teórico, mas de aprofundar afetivamente, de “sentir e saborear 
internamente”, o mistério contemplado.
Jesus, o “Amigo da Vida”, tocou as “vidas feridas” com delicadeza e ternura e as 
transformou. Seus gestos terapêuticos foram o prolongamento da ação criativa de 
Deus; com palavras e ações Ele inaugurou no meio de nós o Reino de Vida do Pai. Não 
só optou pela vida e se comprometeu com a vida, mas fez de sua Vida uma entrega 
radical a favor da vida.
Jesus auxiliou e consolou constantemente a quem estava só; mais ainda, suas parábolas, 
de profundo signi�cado, se referiam, com frequência, a pássaros, sementes, colheitas, 
�gueiras, ervas daninhas, vinhas, fermento, lírios. Ele acalmou as águas turbulentas; 
converteu a água em vinho; multiplicou os pães e os peixes. 
 
A comunhão com Cristo é fonte de vida e vida em crescente amplitude. Quando nos 
dispomos a caminhar com Ele, sob a ação do Espírito, realiza-se em nós um processo 
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de abertura e de superação, de crescimento e de reconstrução de nós mesmos...; 
tomamos consciência de uma dimensão profunda de nosso interior, que nos permite 
experimentar uma outra vida, que supera tudo o que vivemos até então.
A “vida eterna”, então, não é um prolongamento ao in�nito de nossa vida biológica. 
É a dimensão inesgotável e decisiva de nossa existência. Ela torna-se “eterna” desde já. 
Precisamos adquirir uma consciência mais profunda da vida do espírito, perceber as 
pulsações desta vida eterna que está em nós, do mesmo modo que, prestando atenção, 
percebemos as batidas do coração de toda a criação.
A vida, desde o mais íntimo da pessoa humana, deseja ser despertada e vivenciada em 
plenitude. Vida plena prometida por Jesus: “Eu vim para que tenham a vida e vida em 
abundância” (Jo 10, 10).
O dinamismo do Seguimento é gerar vida, fazer o discípulo viver a partir da verdade 
mais profunda de si mesmo; ou seja, viver a partir do coração, do “ser profundo”.
Fazendo-se alimento, Jesus nos ajuda a conhecer nossa própria interioridade, desperta 
nossa vida, arrancando-a de seus limites estreitos e constituindo-a como vida 
expansiva em direção a novos horizontes.
E Jesus não somente vai conosco, mas nos precede, nos sustenta e, na liberdade de seu 
amor, nos impele a ampliar nossa vida a serviço. Toda peregrinação, em clima de 
admiração e assombro, se revela rica em descobertas e surpresas, e desperta o coração 
para dimensões maiores que a rotina de cada dia. Nesse sentido, a vida tem a dimensão 
do milagre e até na morte anuncia o início de algo novo; ela carrega no seu interior o 
destino da ressurreição.
Textos bíblicos:  Mc 3, 1-12; Mc 6, 30-44; Lc 10, 25-37
 
Que traços de Jesus eu encontro mais presentes na minha vida?
Quais os traços que eu mais admiro, que mais me atraem, que me interpelam mais?
Oferecer a Jesus o meu “afeto” e o meu “querer” sério e sincero de segui-lo.

    



“A melhor maneira de colocar o ser humano no seu lugar e acabar com a sua pretensão 
de ser dominador absoluto da terra é voltar a propor a �gura de um Pai criador e único 
dono do mundo; caso contrário, o ser humano tenderá sempre a querer impor à 
realidade as suas próprias leis e interesses” (Laudato Si’ n. 75).
Nesta etapa dos Exercícios, S. Inácio supõe que tenhamos respondido ao chamado de 
Jesus e estejamos desejosos de ser Seus discípulos. Ele deseja que todos sejamos 
instrumentos da verdade e da bondade em nosso mundo. Nesta meditação das Duas 
Bandeiras, S. Inácio nos apresenta uma situação na qual podemos reconhecer duas 
concepções básicas diante da natureza: uma que nos põe em relação subjetiva com ela, 
vendo-a como amiga e companheira, e outra que nos faz considerá-la como algo que 
deve ser dominado e usado.
Estas duas concepções têm um impacto profundo em nossa maneira de viver: a 
primeira nos ajuda a levar uma vida inteligente, construtiva, cuidadosa, que honra as 
outras criaturas e os seres humanos e nos enche de um sentido de esperança cósmica; a 
segunda, ao contrário, nos induz a uma atitude destrutiva para com as outras criaturas 
e os seres humanos e nos enche de um sentido de pessimismo cósmico.

Quando re�etimos sobre a história da humanidade em nosso planeta, tomamos 
consciência desta dualidade sobre a natureza: uma pressupõe uma aproximação 
desinteressada e benevolente e outra pressupõe uma posição de dominação e 
exploração. É um con�ito entre a verdade e a falsidade.

O desejo de meu coração
Peço, para todos os membros de minha comunidade e para mim em particular, duas 
graças:
1. Reconhecer a estratégia e o engano das falsidades que destroem nossa comunidade 
de vida (outras criaturas e nós mesmos), e ter força para evitá-los;
2. Saber apreciar a verdadeira estratégia e o caminho para a a�rmação e a construção da 
comunidade de vida, e ter a coragem de seguir este caminho sem vacilar.
1º Momento: 4 pontos
Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia do líder do primeiro grupo de pessoas, 
que está convencido de que a ciência e a tecnologia podem proporcionar uma vida de 

prazer e de comodidade. Seu plano induz ao materialismo e ao consumismo, que faz 
nosso mundo inumano; as decisões são tomadas em interesse próprio, que é o único 
princípio que rege as relações.
Segundo ponto: Considero a seguinte estratégia do líder do primeiro grupo de 
pessoas:
1. Animar os outros a considerar o restante da natureza como algo que pode ser 
explorado e dominado, e convencer-lhes de que assumam uma concepção materialista 
da vida, na qual os dons da Criação são usados para criar estilos de vida cômoda e 
prazerosa em detrimento do resto da humanidade e da criação.
2. Condicionar aos outros que aqueles que adquirem e acumulam cada vez mais 
riquezas serão honrados. Convencer que explorar as outras criaturas cria um estilo de 
vida mais acomodado, mais fácil. Propagar que as nações mais pobres desejam este 
estilo de vida materialista.
3. Finalmente, considerar que o controle sobre a natureza, o orgulho e o isolamento 
dão lugar ao pessimismo cósmico. Depois de tudo, a vida é simplesmente o resultado 
de nossa herança genética e nada nela é sagrado.
Terceiro ponto: A bandeira destrutiva da superioridade favorece um tríplice 
movimento:
Primeiro, uma aproximação superior aos seres vivos fundada na dominação e 
exploração;
Segundo, um movimento para o abuso das outras criaturas vivas por causa da honra;
Terceiro, um sentimento de orgulho.
Quarto ponto: No futuro, para crescer em conhecimento e sabedoria, revejo minha 
vida e reconheço como este modo de viver me in�uenciou ao longo de minha vida.

2º Momento: 4 pontos

Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia de Cristo, o líder do segundo grupo de 
pessoas.
As pessoas deste grupo creem que há uma maneira pessoal e espiritual de relacionar-se 
com a comunidade de vida. Compreendem que a ciência e a tecnologia são boas e 
bené�cas para a comunidade universal de vida, e promovem o equilíbrio entre o 
intelecto e a lógica (conhecimento objetivo), o pessoal e o espiritual (conhecimento 

subjetivo). Este equilíbrio conserva a comunidade de vida para o futuro e promove 
uma esperança cósmica.

Segundo ponto: Considero cuidadosamente a seguinte estratégia do líder do segundo 
grupo de pessoas:
1. Anima os outros a se aproximar da natureza com um sentimento e uma visão de 
parentesco e os ajuda a desenvolver uma relação subjetiva e um conhecimento 
espiritual da vida, a aproximar-se da natureza com espírito de gratidão, sendo sempre 
conscientes de que as plantas e os animais re�etem o amor da Trindade para os seres 
humanos. Também os anima a despertar neles um espírito de solidariedade para 
compartilhar os bens da terra com os pobres e os marginalizados.
2. Convence-lhes de que sua união com as outras criaturas, para experimentar uma 
existência dependente, fará com que nasça neles um sentido de igualdade, fraternidade 
e comunidade. Esta atitude requer ter consciência da vulnerabilidade e um desejo de 
alcançar com Cristo sua atitude de humildade. Assim, estaremos dispostos a unir-nos 
aos pobres, homens e nações, para poder agradecer à Trindade o processo evolutivo, 
que nos conduz a uma maior liberdade e a umas relações mais sagradas.
3. Finalmente, todos se dispõem a buscar uma união com Jesus Cristo, Aquele que 
encarna o risco e a humildade da Trindade, ao se esvaziar de sua condição divina para 
assumir a vulnerabilidade de sua Criação no processo amoroso da evolução. Com isto, 
todos são chamados a realizar muito mais ações positivas.
Terceiro ponto: Um programa de verdade (a verdade de Cristo) contém um tríplice 
movimento:
 A partir do sentido de parentesco e de união com as outras criaturas, podemos 
compartilhar seus dons. Esta gratidão leva a um desejo de ser vulnerável e pobre com 
as outras criaturas na imitação da vida e das ações de Jesus, que encarna a 
vulnerabilidade da Trindade no universo. Assim seremos livres para suportar injúrias e 
crescer em humildade com Cristo e com o resto da Criação. Neste movimento, 
crescemos na esperança cósmica da parusia.
Quarto ponto: São três passos; primeiro: gratidão e união com as outras criaturas 
frente a uma visão superior e isolada do resto da Criação; segundo: desejo de ser 
humilde e pobre com Cristo e com o resto da criação frente ao abuso das criaturas para 
conseguir honra e riquezas; terceiro:  suportar as humilhações e afrontas junto com a 
comunidade de vida em Cristo frente ao orgulho e às tendências destrutivas para com 
a comunidade de vida.
Colóquio - Concluo este exercício das Duas Bandeiras com um tríplice colóquio:

* Com Maria, que representa o elemento feminino de nosso universo: peço à Maria 
que interceda junto a Jesus, para que me conceda a graça de ser eleito e acolhido sob a 
bandeira da humildade d’Ele, e assim poder segui-Lo mais de perto.

Primeiro, peço ter uma consciência de parentesco com as outras criaturas, de modo que 
me encontre na verdade e agradeça os dons que a Trindade me concedeu através da 
Criação.
Segundo, peço que me seja concedido o desejo de ser humilde e pobre com o resto da 
Criação, como Jesus o foi.
Terceiro, peço a graça de poder suportar injúrias e afrontas, como fazem meus 
semelhantes, e assim estar mais unido com o Cristo pobre e humilde. Rezo uma 
Ave-Maria.
* Com Jesus Cristo, que é a expressão do amor das Três Pessoas Divinas no universo: 
peço a Jesus que me sejam concedidas estas mesmas graças. Rezo a oração “Alma de 
Cristo”.
* Com o Pai, de cujo amor começou o processo evolutivo da criação: peço que me 
sejam concedidas estas mesmas graças. Termino com o Pai-Nosso.
Textos bíblicos:  Mt 5, 1-11; Mt 4, 1-11; Col 3, 12-17; Mt 23, 1-12; Lc 5, 27-32

    

5º Dia:

“Jesus vivia em plena harmonia com a Criação; não se apresentava como um asceta 
separado do mundo ou inimigo das coisas aprazíveis da vida. Encontrava-se longe das 
�loso�as que desprezavam o corpo, a matéria e as realidades deste mundo” (LS n. 98).
Na segunda parte da 2ª Semana dos Exercícios Espirituais, contemplamos os 
acontecimentos da vida pública de Jesus. A contemplação se serve da imaginação 
criativa e da memória para alcançar um “conhecimento interno” de Jesus para mais 
amá-lo e segui-lo.
Na contemplação, o importante é permanecer dentro do relato evangélico e, ao 
mesmo tempo, sermos receptivos a seu poder misterioso e deixar que nos afete 
profundamente.
Quando fazemos contemplação sobre a vida de Jesus, S. Inácio nos pede também que 
façamos eleição de um estilo de vida. E esta eleição se encarna nas pequenas eleições de 
cada dia, para assim viver em harmonia com todos os seres da Terra, animados ou 
inanimados, compartilhando a mesma vida que nos une.
No exercício de contemplação, o mais importante não é pensar, mas sentir; não é o 
discurso lógico, mas o “discurso afetivo”; não se trata de “saber” muitas coisas ou coisas 
novas no nível teórico, mas de aprofundar afetivamente, de “sentir e saborear 
internamente”, o mistério contemplado.
Jesus, o “Amigo da Vida”, tocou as “vidas feridas” com delicadeza e ternura e as 
transformou. Seus gestos terapêuticos foram o prolongamento da ação criativa de 
Deus; com palavras e ações Ele inaugurou no meio de nós o Reino de Vida do Pai. Não 
só optou pela vida e se comprometeu com a vida, mas fez de sua Vida uma entrega 
radical a favor da vida.
Jesus auxiliou e consolou constantemente a quem estava só; mais ainda, suas parábolas, 
de profundo signi�cado, se referiam, com frequência, a pássaros, sementes, colheitas, 
�gueiras, ervas daninhas, vinhas, fermento, lírios. Ele acalmou as águas turbulentas; 
converteu a água em vinho; multiplicou os pães e os peixes. 
 
A comunhão com Cristo é fonte de vida e vida em crescente amplitude. Quando nos 
dispomos a caminhar com Ele, sob a ação do Espírito, realiza-se em nós um processo 
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de abertura e de superação, de crescimento e de reconstrução de nós mesmos...; 
tomamos consciência de uma dimensão profunda de nosso interior, que nos permite 
experimentar uma outra vida, que supera tudo o que vivemos até então.
A “vida eterna”, então, não é um prolongamento ao in�nito de nossa vida biológica. 
É a dimensão inesgotável e decisiva de nossa existência. Ela torna-se “eterna” desde já. 
Precisamos adquirir uma consciência mais profunda da vida do espírito, perceber as 
pulsações desta vida eterna que está em nós, do mesmo modo que, prestando atenção, 
percebemos as batidas do coração de toda a criação.
A vida, desde o mais íntimo da pessoa humana, deseja ser despertada e vivenciada em 
plenitude. Vida plena prometida por Jesus: “Eu vim para que tenham a vida e vida em 
abundância” (Jo 10, 10).
O dinamismo do Seguimento é gerar vida, fazer o discípulo viver a partir da verdade 
mais profunda de si mesmo; ou seja, viver a partir do coração, do “ser profundo”.
Fazendo-se alimento, Jesus nos ajuda a conhecer nossa própria interioridade, desperta 
nossa vida, arrancando-a de seus limites estreitos e constituindo-a como vida 
expansiva em direção a novos horizontes.
E Jesus não somente vai conosco, mas nos precede, nos sustenta e, na liberdade de seu 
amor, nos impele a ampliar nossa vida a serviço. Toda peregrinação, em clima de 
admiração e assombro, se revela rica em descobertas e surpresas, e desperta o coração 
para dimensões maiores que a rotina de cada dia. Nesse sentido, a vida tem a dimensão 
do milagre e até na morte anuncia o início de algo novo; ela carrega no seu interior o 
destino da ressurreição.
Textos bíblicos:  Mc 3, 1-12; Mc 6, 30-44; Lc 10, 25-37
 
Que traços de Jesus eu encontro mais presentes na minha vida?
Quais os traços que eu mais admiro, que mais me atraem, que me interpelam mais?
Oferecer a Jesus o meu “afeto” e o meu “querer” sério e sincero de segui-lo.
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“A melhor maneira de colocar o ser humano no seu lugar e acabar com a sua pretensão 
de ser dominador absoluto da terra é voltar a propor a �gura de um Pai criador e único 
dono do mundo; caso contrário, o ser humano tenderá sempre a querer impor à 
realidade as suas próprias leis e interesses” (Laudato Si’ n. 75).
Nesta etapa dos Exercícios, S. Inácio supõe que tenhamos respondido ao chamado de 
Jesus e estejamos desejosos de ser Seus discípulos. Ele deseja que todos sejamos 
instrumentos da verdade e da bondade em nosso mundo. Nesta meditação das Duas 
Bandeiras, S. Inácio nos apresenta uma situação na qual podemos reconhecer duas 
concepções básicas diante da natureza: uma que nos põe em relação subjetiva com ela, 
vendo-a como amiga e companheira, e outra que nos faz considerá-la como algo que 
deve ser dominado e usado.
Estas duas concepções têm um impacto profundo em nossa maneira de viver: a 
primeira nos ajuda a levar uma vida inteligente, construtiva, cuidadosa, que honra as 
outras criaturas e os seres humanos e nos enche de um sentido de esperança cósmica; a 
segunda, ao contrário, nos induz a uma atitude destrutiva para com as outras criaturas 
e os seres humanos e nos enche de um sentido de pessimismo cósmico.

Quando re�etimos sobre a história da humanidade em nosso planeta, tomamos 
consciência desta dualidade sobre a natureza: uma pressupõe uma aproximação 
desinteressada e benevolente e outra pressupõe uma posição de dominação e 
exploração. É um con�ito entre a verdade e a falsidade.

O desejo de meu coração
Peço, para todos os membros de minha comunidade e para mim em particular, duas 
graças:
1. Reconhecer a estratégia e o engano das falsidades que destroem nossa comunidade 
de vida (outras criaturas e nós mesmos), e ter força para evitá-los;
2. Saber apreciar a verdadeira estratégia e o caminho para a a�rmação e a construção da 
comunidade de vida, e ter a coragem de seguir este caminho sem vacilar.
1º Momento: 4 pontos
Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia do líder do primeiro grupo de pessoas, 
que está convencido de que a ciência e a tecnologia podem proporcionar uma vida de 

prazer e de comodidade. Seu plano induz ao materialismo e ao consumismo, que faz 
nosso mundo inumano; as decisões são tomadas em interesse próprio, que é o único 
princípio que rege as relações.
Segundo ponto: Considero a seguinte estratégia do líder do primeiro grupo de 
pessoas:
1. Animar os outros a considerar o restante da natureza como algo que pode ser 
explorado e dominado, e convencer-lhes de que assumam uma concepção materialista 
da vida, na qual os dons da Criação são usados para criar estilos de vida cômoda e 
prazerosa em detrimento do resto da humanidade e da criação.
2. Condicionar aos outros que aqueles que adquirem e acumulam cada vez mais 
riquezas serão honrados. Convencer que explorar as outras criaturas cria um estilo de 
vida mais acomodado, mais fácil. Propagar que as nações mais pobres desejam este 
estilo de vida materialista.
3. Finalmente, considerar que o controle sobre a natureza, o orgulho e o isolamento 
dão lugar ao pessimismo cósmico. Depois de tudo, a vida é simplesmente o resultado 
de nossa herança genética e nada nela é sagrado.
Terceiro ponto: A bandeira destrutiva da superioridade favorece um tríplice 
movimento:
Primeiro, uma aproximação superior aos seres vivos fundada na dominação e 
exploração;
Segundo, um movimento para o abuso das outras criaturas vivas por causa da honra;
Terceiro, um sentimento de orgulho.
Quarto ponto: No futuro, para crescer em conhecimento e sabedoria, revejo minha 
vida e reconheço como este modo de viver me in�uenciou ao longo de minha vida.

2º Momento: 4 pontos

Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia de Cristo, o líder do segundo grupo de 
pessoas.
As pessoas deste grupo creem que há uma maneira pessoal e espiritual de relacionar-se 
com a comunidade de vida. Compreendem que a ciência e a tecnologia são boas e 
bené�cas para a comunidade universal de vida, e promovem o equilíbrio entre o 
intelecto e a lógica (conhecimento objetivo), o pessoal e o espiritual (conhecimento 

subjetivo). Este equilíbrio conserva a comunidade de vida para o futuro e promove 
uma esperança cósmica.

Segundo ponto: Considero cuidadosamente a seguinte estratégia do líder do segundo 
grupo de pessoas:
1. Anima os outros a se aproximar da natureza com um sentimento e uma visão de 
parentesco e os ajuda a desenvolver uma relação subjetiva e um conhecimento 
espiritual da vida, a aproximar-se da natureza com espírito de gratidão, sendo sempre 
conscientes de que as plantas e os animais re�etem o amor da Trindade para os seres 
humanos. Também os anima a despertar neles um espírito de solidariedade para 
compartilhar os bens da terra com os pobres e os marginalizados.
2. Convence-lhes de que sua união com as outras criaturas, para experimentar uma 
existência dependente, fará com que nasça neles um sentido de igualdade, fraternidade 
e comunidade. Esta atitude requer ter consciência da vulnerabilidade e um desejo de 
alcançar com Cristo sua atitude de humildade. Assim, estaremos dispostos a unir-nos 
aos pobres, homens e nações, para poder agradecer à Trindade o processo evolutivo, 
que nos conduz a uma maior liberdade e a umas relações mais sagradas.
3. Finalmente, todos se dispõem a buscar uma união com Jesus Cristo, Aquele que 
encarna o risco e a humildade da Trindade, ao se esvaziar de sua condição divina para 
assumir a vulnerabilidade de sua Criação no processo amoroso da evolução. Com isto, 
todos são chamados a realizar muito mais ações positivas.
Terceiro ponto: Um programa de verdade (a verdade de Cristo) contém um tríplice 
movimento:
 A partir do sentido de parentesco e de união com as outras criaturas, podemos 
compartilhar seus dons. Esta gratidão leva a um desejo de ser vulnerável e pobre com 
as outras criaturas na imitação da vida e das ações de Jesus, que encarna a 
vulnerabilidade da Trindade no universo. Assim seremos livres para suportar injúrias e 
crescer em humildade com Cristo e com o resto da Criação. Neste movimento, 
crescemos na esperança cósmica da parusia.
Quarto ponto: São três passos; primeiro: gratidão e união com as outras criaturas 
frente a uma visão superior e isolada do resto da Criação; segundo: desejo de ser 
humilde e pobre com Cristo e com o resto da criação frente ao abuso das criaturas para 
conseguir honra e riquezas; terceiro:  suportar as humilhações e afrontas junto com a 
comunidade de vida em Cristo frente ao orgulho e às tendências destrutivas para com 
a comunidade de vida.
Colóquio - Concluo este exercício das Duas Bandeiras com um tríplice colóquio:

* Com Maria, que representa o elemento feminino de nosso universo: peço à Maria 
que interceda junto a Jesus, para que me conceda a graça de ser eleito e acolhido sob a 
bandeira da humildade d’Ele, e assim poder segui-Lo mais de perto.

Primeiro, peço ter uma consciência de parentesco com as outras criaturas, de modo que 
me encontre na verdade e agradeça os dons que a Trindade me concedeu através da 
Criação.
Segundo, peço que me seja concedido o desejo de ser humilde e pobre com o resto da 
Criação, como Jesus o foi.
Terceiro, peço a graça de poder suportar injúrias e afrontas, como fazem meus 
semelhantes, e assim estar mais unido com o Cristo pobre e humilde. Rezo uma 
Ave-Maria.
* Com Jesus Cristo, que é a expressão do amor das Três Pessoas Divinas no universo: 
peço a Jesus que me sejam concedidas estas mesmas graças. Rezo a oração “Alma de 
Cristo”.
* Com o Pai, de cujo amor começou o processo evolutivo da criação: peço que me 
sejam concedidas estas mesmas graças. Termino com o Pai-Nosso.
Textos bíblicos:  Mt 5, 1-11; Mt 4, 1-11; Col 3, 12-17; Mt 23, 1-12; Lc 5, 27-32

    

Este anexo faz parte do livro "Justiça Socioambiental - Guia Inspirador" e todos os seus direitos são reservados.

34

Guia Inspirador

Justiça 
Socioambiental

Após ter contemplado Jesus e sua atividade, antes de escolher o que Deus quer de mim, 
faça este exercício:
Pedir ao Espiríto Santo: a graça de sintonizar de tal maneira com Jesus, que consiga 
entrar no mesmo rumo d’Ele, na mesma mentalidade, na mesma atitude, na mesma 
paixão d’Ele.
Ler o texto: É Jesus que se coloca diante de mim, falando, convidando!: Este texto 
sobre o Reino é uma luz para me ajudar a eleger o que o Senhor escolhe para mim, pois 
Jesus nos chama para o Reino = E na sua experiência de Deus, o Reino de Deus não 
desceria do alto, mas subiria de baixo, do meio dos pobres, dos pequenos, dos 
pecadores, dos marginais, dos perdidos, das aldeias da Galileia, ao irem aprendendo a 
viver como irmãos e irmãs, preocupando-se uns com os outros e partilhando tudo que 
tinham.
Lc   4, 14-30:  o programa da Boa Nova do Reino.
Is 61, 1-3: é o alicerce da atividade de Jesus no contexto da missão do “Servo de Javé”.
Não podemos desligar Jesus do seu Projeto (o Reino). Não podemos evangelizar com 
um evangelho ‘light’, só do Cristo Ressuscitado (‘Ele é o Senhor’) separado do 
Cruci�cado (‘eu vim para servir e dar a vida’: Servo Sofredor). 
Esta espiritualidade e mística do missionário, consiste em descobrir o Amor predileto de 
Deus pelos pobres e sofredores, e a missão que Ele lhes con�a de serem “Luz das 
Nações”, neste mundo de injustiça, desigualdade, discriminação e opressão...  Trata-se, 
da nossa parte, de acreditar nestes sofredores e nesta sua missão, sendo nós uma 
presença discreta e solidária, gratuita e e�caz, ao lado deles. 
Jesus anuncia, como sua missão, a libertação dos oprimidos, o primeiro lugar para os 
sobrantes e excluídos, ano de graça onde as dívidas são perdoadas: É a reconciliação e 
a partilha que tornam possíveis a igualdade, a fraternidade e a comunhão!
É um caminho escuro e arriscado: O povo primeiro se entusiasma. Depois se 
decepciona (“não é este o �lho do carpinteiro? ”) / Falar a verdade custa caro: Jesus é 
expulso da sua comunidade!... O primeiro anúncio na sua terra, um fracasso! / Querem 
até matá-lo, porque suprimiu do texto “o dia da vingança”, e porque relembrou que 
Deus preferiu abençoar pagãos-estrangeiros aos judeus do povo de Deus! / Mas, Jesus 
prossegue seu caminho para construir uma Nova História…
Agradecer ao Espírito Santo as graças recebidas para seguir Jesus.   

18º EE: Livres para optar
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“A melhor maneira de colocar o ser humano no seu lugar e acabar com a sua pretensão 
de ser dominador absoluto da terra é voltar a propor a �gura de um Pai criador e único 
dono do mundo; caso contrário, o ser humano tenderá sempre a querer impor à 
realidade as suas próprias leis e interesses” (Laudato Si’ n. 75).
Nesta etapa dos Exercícios, S. Inácio supõe que tenhamos respondido ao chamado de 
Jesus e estejamos desejosos de ser Seus discípulos. Ele deseja que todos sejamos 
instrumentos da verdade e da bondade em nosso mundo. Nesta meditação das Duas 
Bandeiras, S. Inácio nos apresenta uma situação na qual podemos reconhecer duas 
concepções básicas diante da natureza: uma que nos põe em relação subjetiva com ela, 
vendo-a como amiga e companheira, e outra que nos faz considerá-la como algo que 
deve ser dominado e usado.
Estas duas concepções têm um impacto profundo em nossa maneira de viver: a 
primeira nos ajuda a levar uma vida inteligente, construtiva, cuidadosa, que honra as 
outras criaturas e os seres humanos e nos enche de um sentido de esperança cósmica; a 
segunda, ao contrário, nos induz a uma atitude destrutiva para com as outras criaturas 
e os seres humanos e nos enche de um sentido de pessimismo cósmico.

Quando re�etimos sobre a história da humanidade em nosso planeta, tomamos 
consciência desta dualidade sobre a natureza: uma pressupõe uma aproximação 
desinteressada e benevolente e outra pressupõe uma posição de dominação e 
exploração. É um con�ito entre a verdade e a falsidade.

O desejo de meu coração
Peço, para todos os membros de minha comunidade e para mim em particular, duas 
graças:
1. Reconhecer a estratégia e o engano das falsidades que destroem nossa comunidade 
de vida (outras criaturas e nós mesmos), e ter força para evitá-los;
2. Saber apreciar a verdadeira estratégia e o caminho para a a�rmação e a construção da 
comunidade de vida, e ter a coragem de seguir este caminho sem vacilar.
1º Momento: 4 pontos
Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia do líder do primeiro grupo de pessoas, 
que está convencido de que a ciência e a tecnologia podem proporcionar uma vida de 

prazer e de comodidade. Seu plano induz ao materialismo e ao consumismo, que faz 
nosso mundo inumano; as decisões são tomadas em interesse próprio, que é o único 
princípio que rege as relações.
Segundo ponto: Considero a seguinte estratégia do líder do primeiro grupo de 
pessoas:
1. Animar os outros a considerar o restante da natureza como algo que pode ser 
explorado e dominado, e convencer-lhes de que assumam uma concepção materialista 
da vida, na qual os dons da Criação são usados para criar estilos de vida cômoda e 
prazerosa em detrimento do resto da humanidade e da criação.
2. Condicionar aos outros que aqueles que adquirem e acumulam cada vez mais 
riquezas serão honrados. Convencer que explorar as outras criaturas cria um estilo de 
vida mais acomodado, mais fácil. Propagar que as nações mais pobres desejam este 
estilo de vida materialista.
3. Finalmente, considerar que o controle sobre a natureza, o orgulho e o isolamento 
dão lugar ao pessimismo cósmico. Depois de tudo, a vida é simplesmente o resultado 
de nossa herança genética e nada nela é sagrado.
Terceiro ponto: A bandeira destrutiva da superioridade favorece um tríplice 
movimento:
Primeiro, uma aproximação superior aos seres vivos fundada na dominação e 
exploração;
Segundo, um movimento para o abuso das outras criaturas vivas por causa da honra;
Terceiro, um sentimento de orgulho.
Quarto ponto: No futuro, para crescer em conhecimento e sabedoria, revejo minha 
vida e reconheço como este modo de viver me in�uenciou ao longo de minha vida.

2º Momento: 4 pontos

Primeiro ponto: Concentro-me na estratégia de Cristo, o líder do segundo grupo de 
pessoas.
As pessoas deste grupo creem que há uma maneira pessoal e espiritual de relacionar-se 
com a comunidade de vida. Compreendem que a ciência e a tecnologia são boas e 
bené�cas para a comunidade universal de vida, e promovem o equilíbrio entre o 
intelecto e a lógica (conhecimento objetivo), o pessoal e o espiritual (conhecimento 

subjetivo). Este equilíbrio conserva a comunidade de vida para o futuro e promove 
uma esperança cósmica.

Segundo ponto: Considero cuidadosamente a seguinte estratégia do líder do segundo 
grupo de pessoas:
1. Anima os outros a se aproximar da natureza com um sentimento e uma visão de 
parentesco e os ajuda a desenvolver uma relação subjetiva e um conhecimento 
espiritual da vida, a aproximar-se da natureza com espírito de gratidão, sendo sempre 
conscientes de que as plantas e os animais re�etem o amor da Trindade para os seres 
humanos. Também os anima a despertar neles um espírito de solidariedade para 
compartilhar os bens da terra com os pobres e os marginalizados.
2. Convence-lhes de que sua união com as outras criaturas, para experimentar uma 
existência dependente, fará com que nasça neles um sentido de igualdade, fraternidade 
e comunidade. Esta atitude requer ter consciência da vulnerabilidade e um desejo de 
alcançar com Cristo sua atitude de humildade. Assim, estaremos dispostos a unir-nos 
aos pobres, homens e nações, para poder agradecer à Trindade o processo evolutivo, 
que nos conduz a uma maior liberdade e a umas relações mais sagradas.
3. Finalmente, todos se dispõem a buscar uma união com Jesus Cristo, Aquele que 
encarna o risco e a humildade da Trindade, ao se esvaziar de sua condição divina para 
assumir a vulnerabilidade de sua Criação no processo amoroso da evolução. Com isto, 
todos são chamados a realizar muito mais ações positivas.
Terceiro ponto: Um programa de verdade (a verdade de Cristo) contém um tríplice 
movimento:
 A partir do sentido de parentesco e de união com as outras criaturas, podemos 
compartilhar seus dons. Esta gratidão leva a um desejo de ser vulnerável e pobre com 
as outras criaturas na imitação da vida e das ações de Jesus, que encarna a 
vulnerabilidade da Trindade no universo. Assim seremos livres para suportar injúrias e 
crescer em humildade com Cristo e com o resto da Criação. Neste movimento, 
crescemos na esperança cósmica da parusia.
Quarto ponto: São três passos; primeiro: gratidão e união com as outras criaturas 
frente a uma visão superior e isolada do resto da Criação; segundo: desejo de ser 
humilde e pobre com Cristo e com o resto da criação frente ao abuso das criaturas para 
conseguir honra e riquezas; terceiro:  suportar as humilhações e afrontas junto com a 
comunidade de vida em Cristo frente ao orgulho e às tendências destrutivas para com 
a comunidade de vida.
Colóquio - Concluo este exercício das Duas Bandeiras com um tríplice colóquio:

* Com Maria, que representa o elemento feminino de nosso universo: peço à Maria 
que interceda junto a Jesus, para que me conceda a graça de ser eleito e acolhido sob a 
bandeira da humildade d’Ele, e assim poder segui-Lo mais de perto.

Primeiro, peço ter uma consciência de parentesco com as outras criaturas, de modo que 
me encontre na verdade e agradeça os dons que a Trindade me concedeu através da 
Criação.
Segundo, peço que me seja concedido o desejo de ser humilde e pobre com o resto da 
Criação, como Jesus o foi.
Terceiro, peço a graça de poder suportar injúrias e afrontas, como fazem meus 
semelhantes, e assim estar mais unido com o Cristo pobre e humilde. Rezo uma 
Ave-Maria.
* Com Jesus Cristo, que é a expressão do amor das Três Pessoas Divinas no universo: 
peço a Jesus que me sejam concedidas estas mesmas graças. Rezo a oração “Alma de 
Cristo”.
* Com o Pai, de cujo amor começou o processo evolutivo da criação: peço que me 
sejam concedidas estas mesmas graças. Termino com o Pai-Nosso.
Textos bíblicos:  Mt 5, 1-11; Mt 4, 1-11; Col 3, 12-17; Mt 23, 1-12; Lc 5, 27-32
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A Multiplicação dos pães. Mc 6, 34-44: Jesus viu uma grande multidão e teve 
compaixão, porque eles estavam como ovelhas sem pastor; Mc 8, 1-9: Tenho 
compaixão dessa multidão;  Mt 14, 13-21: Eles não precisam ir embora. Vocês é que 
têm de lhes dar de comer; Mt 15, 29-39: Tenho compaixão dessa multidão;  Lc 9, 
12-17: Despede a multidão... Vocês é que tem de lhes dar de comer; Jo 6, 1-14: Onde 
vamos comprar pão para eles comerem?

19º EE: Reforma da vida

Retiro Ecológico
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Pedir ao Espírito Santo: a graça de ter coragem, como aquela mulher, de derramar 
todo o meu perfume, minha vida e dedicação, no serviço ao Senhor e a seus preferidos, 
os pobres.
  
Imagino o lugar: Betânia: lugar do refúgio e do convívio de Jesus com seus amigos. 
Casa de Simeão, o leproso. Ver a sala do jantar e os cômodos preparados para o 
banquete. 
Ler o texto: Mc 14, 3-9
Ver as pessoas: Jesus num primeiro momento parece acuado pela situação da morte 
que se aproxima. Mas reanima-se com o gesto da mulher e sai corajosamente em sua 
defesa ao modo como a leoa defende a sua cria. Os convidados num clima de tristeza e 
sem muito ânimo na acolhida de Jesus. Uma mulher, sem nome, que invade o âmbito 
do masculino e faz um gesto desmedido de amor ao modo como as noivas faziam ao 
seu noivo. Re�etir para tirar proveito. 
Ouvir as palavras: As palavras da indignação e da não comunhão: “A troca de quê, esse 
desperdício? ” As palavras da falsidade: “poderia ser vendido e dado aos pobres...” 
As palavras do reconhecimento, da defesa e da acolhida do dom, do favor e do presente: 
“Por que a aborreceis?... praticou uma boa ação comigo... pobres sempre tereis... me 
ungiu para o meu sepultamento...” As palavras da promessa e da memória agradecida: 
“onde o Evangelho for proclamado, seu gesto será lembrado”. Re�etir e tirar proveito. 
Perceber o que fazem as pessoas: Jesus aparentemente sem ânimo deixando-se levar. 
A alegria pela boa ação que lhe restaura as forças. A demonstração de reconhecimento 
pela mulher e sua defesa numa promessa de memória eterna. 
A mulher no desmedido do seu amor. Pensou o que fazer para agradar seu Senhor. 
Gastou suas economias. Atenta às oportunidades não vacilou em enfrentar os 
preconceitos e o machismo. Demonstrou por atos e exagero o tamanho de seu amor. 
Quebrou o frasco de perfume todo e não reteve nada. 
Os comensais (discípulos, convidados e donos da casa) na ignorância e incapacidade de 
se solidarizar com o Senhor na sua angústia e de se solidarizar com o desmedido 
agradecimento. Re�etir e tirar proveito. 
Colóquio: Um amigo fala a outro amigo, com intimidade e sem medo. Escute. O 
Senhor nos fala no silêncio de uma presença. Deixe que Ele te console e te mostre seu 
amor. 

20º EE: A Unção em Betânia
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“Todas [as criaturas] avançam, juntamente conosco e através de nós, para a meta 
comum, que é Deus, numa plenitude transcendente [em que] Cristo ressuscitado tudo 

abraça e ilumina” (LS n. 83).

Na 4ª Semana dos Exercícios, oramos sobre a Ressurreição e a aparição de Jesus a seus 
discípulos. Como missão, nos é pedido que sejamos transmissores da consolação, uns 
para com os outros. Ao contemplar, nos fazemos partícipes da felicidade de Cristo e 
reconhecemos a constante renovação de todas as coisas do universo. A novidade do 
universo é expressa por Jesus: “Eis que renovo todas as coisas”.
A Ressurreição de Jesus nos oferece uma perspectiva para ver isto em nosso universo, 
enquanto a comunidade de vida se desenvolve e avança para a plenitude. O Cristo 
cósmico surge então como motor da evolução, como seu libertador e seu pleni�cador.
S. Paulo diz que “Cristo é tudo em todas as coisas” (Col 3, 11) e “tudo subsiste nele” 
(Col 1, 16). Ele recapitula tudo. Por isso a Epístola aos Efésios a�rma que importa 
“unir sob uma só cabeça todas as coisas em Cristo” (1, 10).
Em Cristo, todas as criaturas apontam para o Criador. Elas também apontam para 
além de si mesmas, para o futuro da redenção, para sua forma verdadeira e permanente 
no Reino de Deus.
À luz da Ressurreição compreendemos a Criação como “criação de Deus”, e con�ando 
na �delidade de seu Criador, percebemos a capacidade que ela tem de se transformar, 
em vista de sua plenitude.
A Ressurreição é colocada no grande contexto da Criação em que o próprio ser 
humano participa. A Ressurreição é encontro com a vida plena, em um processo da 
Criação que chega a seu desfecho. A Ressurreição pulsa em nós e na natureza com o 
coração de Deus.
A salvação é salvação de toda a Criação e de todas as criaturas, e não pode �car restrita 
à “salvação da alma humana” nem à bem-aventurança da existência humana. A 
“ressurreição dos mortos” ocorre nesta terra e leva os que receberam a vida para uma 
“nova terra onde mora a justiça, de acordo com sua promessa” (2Pd 3, 13). O Reino de 
Deus não é um reino “no” céu, mas ele vem “assim na terra como no céu”. 
Ressurreição e vida eterna são promessas de Deus para os todos os seres desta terra.

Por isso, também a ressurreição da natureza há de levar não para o Além, mas para o 
Aquém da nova criação de todas as coisas. Não é para o céu que Deus salva sua Criação, 
mas Ele renova a terra. A terra é o palco da vinda do Reino de Deus, por isso a 
ressurreição para o Reino de Deus é a esperança desta terra. 
            “O Reino de Deus é o reino da ressurreição na terra” (Bonhoe�er).
Se não houver uma “salvação da natureza”, também não poderá haver uma salvação 
de�nitiva do ser humano, pois os seres humanos são seres da natureza. Isto obriga a 
todos os que esperam a ressurreição a permanecerem �éis à terra, a respeitá-la, cuidá-la 
e amá-la como a si mesmos.
Na perspectiva da natureza, a ressurreição de Cristo signi�ca que com Ele teve início 
a universal “destruição da morte” (1Cor 15, 26), e que se torna visível o futuro da Nova 
Criação, quando a morte deixar de existir. Este é o lado cósmico da esperança da 
ressurreição. As forças do pecado e da morte, destrutivas e contrárias a Deus, são 
expulsas da criação, que é boa, e na presença do Deus vivo, esta se transformará em 
uma criação eternamente viva.
Por isso a “Ressurreição de Jesus” é para ser entendida não apenas como o feito 
histórico-escatológico de Deus, mas também como o primeiro ato da Nova Criação 
deste mundo efêmero para sua forma verdadeira e eterna. 
Rom 8, 18-25: a ressurreição não está restrita às pessoas humanas, ela abrange também 
todo o mundo vivo, no qual em última análise os seres humanos existem.
O Deus que ressuscita os mortos é o mesmo Deus que chamou todas as coisas do nada 
à existência; Aquele que ressuscitou Jesus dos mortos é o Criador do novo ser de todas 
as coisas. 
A ressurreição dos mortos, a destruição da morte e a ressurreição da natureza 
constituem os pressupostos para a eterna Criação que participa da habitação do Deus 
vivo e eterno.
A Criação “no princípio” está orientada para este �m. Por isso, “toda a Criação geme 
conosco” e esta é a verdadeira ressurreição da natureza. Ressurreição e Criação 
constituem uma unidade, pois a ressurreição dos mortos e a destruição da morte são a 
completude da criação original.
A Luz das aparições de Páscoa foi entendida como a aurora do primeiro dia da Nova 
Criação de todas as coisas. À luz deste “novo dia” de Deus, Cristo aparece como o 
primogênito de toda a Criação, que reconcilia todas as coisas no céu e na terra e que 
tudo há de libertar. O “primogênito entre os mortos” é também o “primogênito de toda 
criatura”.

Para chegar a viver o Novo Céu e a Nova Terra, temos de ir renovando radicalmente 
este céu tantas vezes opaco e esta terra tão violada.
   
Disposição de todo o meu ser para o mistério
Leio Jo 20, 1-18 e com a imaginação me ponho na situação sugerida pela leitura.
Imerso no cosmos, que eu possa descobrir a verdadeira extensão da vida.
O desejo de meu coração
Peço alcançar a graça de alegrar-me e regozijar-me com todas as criaturas que desfrutam 
da glória e júbilo de Jesus Ressuscitado.
Pontos para ajudar a contemplação:
Primeiro ponto: Vejo e ouço os amigos de Jesus, indo ao sepulcro pela manhã. Vejo 
todos os detalhes que os dois discípulos viram quando entraram no túmulo, 
especialmente as vestes. Considero que aquilo que está passando por suas cabeças 
jamais passou pela mente humana. Sinto de maneira especial suas emoções, a 
prodigiosa esperança que inunda seus corações nesse instante.
 
Segundo ponto: Do mesmo modo acompanho a Maria Madalena em seu pranto; 
sinto seu desespero e confusão. Vejo como se volta para dirigir-se à pessoa que ela 
acredita ser o jardineiro. Com ela, me maravilho de que não seja um fantasma.
Terceiro ponto: Penso como a divindade de Jesus, tão escondida durante a Paixão, 
aparece agora e se revela tão prodigiosamente no Cristo ressuscitado e glori�cado. 
Pergunto-me, com Maria, por que não o reconhecemos à primeira vista.
Quarto ponto: Re�ito como Ele atua consolando-nos e o comparo com a maneira 
como os amigos se consolam uns aos outros. Re�ito também como Jesus envia Maria 
para reunir-se com os irmãos, sua comunidade de amigos, para consolá-los.
Na oração: Re�ito no milagre do emergente, isto é, nossa experiência de autêntica 
novidade. Maravilho-me com a nova comunidade que emerge dos indivíduos isolados, 
temerosos, desanimados.

Considero como nosso Senhor ressuscitado desenha toda a vida futura do universo 
como uma comunidade em evolução de esplendor e diversidade crescentes. Re�ito 
como Cristo nos leva a evoluir para uma humanidade em plenitude. Considero que 
minha evolução me convida a imitá-lo. Consolo ao solitário, ao triste. Fraternizo com 
todas as criaturas e me faço humano em toda minha plenitude. Isto é emergência: um 
salto para a novidade, para a beleza, para a transcendência...
Outros textos: Jo 21, 1-14; Jo 21, 15-19; Lc 24, 13-35
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6º Dia

O PREÇO DA LIBERDADE

“Passagem para a 3ª e 4ª Semanas”

Vamos contemplar a Ceia do Senhor, na qual Jesus nos deixa o seu testamento: ser 
livres para amar, para humanizar…   

Pedir ao Espírito Santo: a graça do serviço e da entrega, por amor a todos.
Ler + Contemplar + Considerar um dos textos: conversando com Jesus percebendo 
como está Jesus “por dentro” (ansioso, deseja ardentemente, prepara): A Ceia é o 
resumo da sua vida (criar relações fraternas, humanizar a humanidade).
- LAVA-PÉS [Jo 13, 1-35]: serviço em favor dos outros

     Jo 13, 17: “Se vocês compreenderam isso, serão felizes se o puserem em prática”.
# Rei bom e povo feliz. Qual dos 4 �lhos me sucederá? Como teste, faz esta pergunta a 
cada um: “O que você faria se fosse o rei?”:
João ‘forte’: “organizaria o povo para defender-se e ser sempre livres”.
Miguel ‘inteligente’: “faria todos poder estudar e aprender a partilhar”.
Francisco ‘brincalhão’: “faria um grande circo para todos serem felizes e alegres”.
Pedro tinha sumido... quando chegou no �m do dia...: “Pai, desculpa, estava ajudando 
no roçado do Tomás pois ele �cou doente! ”...
O pai disse: “Tu serás meu sucessor: sabes o que meu povo precisa e sabes servir!”
A mensagem é mais radical do que um “Jesus humilde”. Nos revela um modo de ser 
num reino de iguais (lavar e ser lavado), equivalentes / sem discriminação (nem a Judas 
nem a Pedro) / No reino, ninguém está acima ou abaixo sob nenhum sentido / A 

3a Semana

21º EE: Testamento de Jesus 
“Servir + Partilhar” 

Retiro Ecológico
Dicas para mais amar a Criação

“condição” que Jesus coloca a Pedro: “ser primeiro lavado por Ele”... para depois poder 
“lavar” aos outros!
Não é serviço de Deus nem a Deus. É serviço do outro e ao outro.
Mandamento “Novo”: ... Porque é a única condição para ser discípulo de Jesus. 
Porque é AMAR como Jesus = renunciando livremente aos meus ‘direitos’ por amor (Jo 
13, 34).
PÃO e VINHO [Mt 26, 17-29]: corpo entregue e sangue derramado em favor dos 
outros
                          1Cor 11, 26: “Toda vez que comerem deste pão...”: morte por nós!
   Jo 15, 13: “Não existe amor maior do que dar a vida pelos amigos”: ‘ágape’, amor 
oblativo!
Dois irmãos: um solteiro, outro casado. Na hora da safra, cada um pensa nas 
necessidades do outro e, durante a noite, cada um vai deixar um carrinho de arroz no 
armazém do outro. Numa das noites, se encontram no meio do caminho, 
compreendem, se abraçam emocionados! ... E, quando morreram, muito tempo 
depois, o povo construiu naquele lugar uma capela, porque era um lugar santo!
“Ceia da Páscoa” = Memorial da Aliança (libertação Egito): sangue do cordeiro e pão 
ázimo.
Jesus = Aliança Nova e De�nitiva: Se coloca no lugar do cordeiro (sangue) e do pão 
repartido: Jesus é o “Amém” de Deus à humanidade... 
Cordeiro imolado = Sacerdote e vítima se identi�cam, porque a vítima é tal como 
consequência do seu serviço sacerdotal na sua vida em favor dos que menos vida tem = 
cada cristão! O ‘padre’ não é sacerdote porque celebra Missa, mas celebra Missa porque 
na sua vida é sacerdote, como Jesus, sendo ponte entre Deus e os homens, 
particularmente entre os pecadores, sofredores e gente desprezada... senão está 
brincando com as coisas de Deus, ou está sendo um “sacerdote ritual” do Antigo 
Testamento (abolido por Cristo).
Entendemos a Ceia no contexto dos ‘banquetes’ de Jesus durante sua vida: onde os 
excluídos são convidados... e onde a fartura do Reino se manifesta na partilha dos 
pobres. O “modo de ser e relacionar-se” de Jesus. [Lembrar a ‘multiplicação dos pães”: 
Lc 9, 10-17].
De fato, para um judeu: o Corpo signi�ca o modo de estar no mundo, de 
“relacionar-se”; o Sangue é a própria vida, o “modo de viver”.

“Fazei o mesmo” [1Cor 11, 23-26] = ‘servir’ / ‘repartir’ (memória subversiva de Jesus) 
/ ‘entregar, gastar a vida em favor dos outros’ (corpo e sangue separados).
Também na “Vida de Comunidade”, que já é “Missão”: amizade / dar e pedir perdão / 
correção fraterna / discernimento sobre assuntos / planejamento pastoral.
*É Jesus quem fala, faz e manda fazer a nós, povo de sacerdotes!
*Pense em pessoas que são exemplos de serviço e comunhão criativa para mim. 
*Os diálogos, com Jesus e com o Pai, vão acontecendo ao longo da contemplação.
*Revisão da oração por escrito.
“Na Missa, pode ter pão, vinho, padre, palavras da consagração...
mas, se não tiver lugar para o pobre, Jesus não está presente! ” [P. Alfredinho].
“Em Jesus, Deus se revelou encarnado na história e, por sua atuação, morte e ressurreição, 
evidenciou que fez do universo seu corpo. A presença real de Jesus no pão e no vinho da 
eucaristia, nos desperta a reconhecê-Lo presente no coração do Cosmos e da História” [P. 
Renato]. 

“Todas [as criaturas] avançam, juntamente conosco e através de nós, para a meta 
comum, que é Deus, numa plenitude transcendente [em que] Cristo ressuscitado tudo 

abraça e ilumina” (LS n. 83).

Na 4ª Semana dos Exercícios, oramos sobre a Ressurreição e a aparição de Jesus a seus 
discípulos. Como missão, nos é pedido que sejamos transmissores da consolação, uns 
para com os outros. Ao contemplar, nos fazemos partícipes da felicidade de Cristo e 
reconhecemos a constante renovação de todas as coisas do universo. A novidade do 
universo é expressa por Jesus: “Eis que renovo todas as coisas”.
A Ressurreição de Jesus nos oferece uma perspectiva para ver isto em nosso universo, 
enquanto a comunidade de vida se desenvolve e avança para a plenitude. O Cristo 
cósmico surge então como motor da evolução, como seu libertador e seu pleni�cador.
S. Paulo diz que “Cristo é tudo em todas as coisas” (Col 3, 11) e “tudo subsiste nele” 
(Col 1, 16). Ele recapitula tudo. Por isso a Epístola aos Efésios a�rma que importa 
“unir sob uma só cabeça todas as coisas em Cristo” (1, 10).
Em Cristo, todas as criaturas apontam para o Criador. Elas também apontam para 
além de si mesmas, para o futuro da redenção, para sua forma verdadeira e permanente 
no Reino de Deus.
À luz da Ressurreição compreendemos a Criação como “criação de Deus”, e con�ando 
na �delidade de seu Criador, percebemos a capacidade que ela tem de se transformar, 
em vista de sua plenitude.
A Ressurreição é colocada no grande contexto da Criação em que o próprio ser 
humano participa. A Ressurreição é encontro com a vida plena, em um processo da 
Criação que chega a seu desfecho. A Ressurreição pulsa em nós e na natureza com o 
coração de Deus.
A salvação é salvação de toda a Criação e de todas as criaturas, e não pode �car restrita 
à “salvação da alma humana” nem à bem-aventurança da existência humana. A 
“ressurreição dos mortos” ocorre nesta terra e leva os que receberam a vida para uma 
“nova terra onde mora a justiça, de acordo com sua promessa” (2Pd 3, 13). O Reino de 
Deus não é um reino “no” céu, mas ele vem “assim na terra como no céu”. 
Ressurreição e vida eterna são promessas de Deus para os todos os seres desta terra.

Por isso, também a ressurreição da natureza há de levar não para o Além, mas para o 
Aquém da nova criação de todas as coisas. Não é para o céu que Deus salva sua Criação, 
mas Ele renova a terra. A terra é o palco da vinda do Reino de Deus, por isso a 
ressurreição para o Reino de Deus é a esperança desta terra. 
            “O Reino de Deus é o reino da ressurreição na terra” (Bonhoe�er).
Se não houver uma “salvação da natureza”, também não poderá haver uma salvação 
de�nitiva do ser humano, pois os seres humanos são seres da natureza. Isto obriga a 
todos os que esperam a ressurreição a permanecerem �éis à terra, a respeitá-la, cuidá-la 
e amá-la como a si mesmos.
Na perspectiva da natureza, a ressurreição de Cristo signi�ca que com Ele teve início 
a universal “destruição da morte” (1Cor 15, 26), e que se torna visível o futuro da Nova 
Criação, quando a morte deixar de existir. Este é o lado cósmico da esperança da 
ressurreição. As forças do pecado e da morte, destrutivas e contrárias a Deus, são 
expulsas da criação, que é boa, e na presença do Deus vivo, esta se transformará em 
uma criação eternamente viva.
Por isso a “Ressurreição de Jesus” é para ser entendida não apenas como o feito 
histórico-escatológico de Deus, mas também como o primeiro ato da Nova Criação 
deste mundo efêmero para sua forma verdadeira e eterna. 
Rom 8, 18-25: a ressurreição não está restrita às pessoas humanas, ela abrange também 
todo o mundo vivo, no qual em última análise os seres humanos existem.
O Deus que ressuscita os mortos é o mesmo Deus que chamou todas as coisas do nada 
à existência; Aquele que ressuscitou Jesus dos mortos é o Criador do novo ser de todas 
as coisas. 
A ressurreição dos mortos, a destruição da morte e a ressurreição da natureza 
constituem os pressupostos para a eterna Criação que participa da habitação do Deus 
vivo e eterno.
A Criação “no princípio” está orientada para este �m. Por isso, “toda a Criação geme 
conosco” e esta é a verdadeira ressurreição da natureza. Ressurreição e Criação 
constituem uma unidade, pois a ressurreição dos mortos e a destruição da morte são a 
completude da criação original.
A Luz das aparições de Páscoa foi entendida como a aurora do primeiro dia da Nova 
Criação de todas as coisas. À luz deste “novo dia” de Deus, Cristo aparece como o 
primogênito de toda a Criação, que reconcilia todas as coisas no céu e na terra e que 
tudo há de libertar. O “primogênito entre os mortos” é também o “primogênito de toda 
criatura”.

Para chegar a viver o Novo Céu e a Nova Terra, temos de ir renovando radicalmente 
este céu tantas vezes opaco e esta terra tão violada.
   
Disposição de todo o meu ser para o mistério
Leio Jo 20, 1-18 e com a imaginação me ponho na situação sugerida pela leitura.
Imerso no cosmos, que eu possa descobrir a verdadeira extensão da vida.
O desejo de meu coração
Peço alcançar a graça de alegrar-me e regozijar-me com todas as criaturas que desfrutam 
da glória e júbilo de Jesus Ressuscitado.
Pontos para ajudar a contemplação:
Primeiro ponto: Vejo e ouço os amigos de Jesus, indo ao sepulcro pela manhã. Vejo 
todos os detalhes que os dois discípulos viram quando entraram no túmulo, 
especialmente as vestes. Considero que aquilo que está passando por suas cabeças 
jamais passou pela mente humana. Sinto de maneira especial suas emoções, a 
prodigiosa esperança que inunda seus corações nesse instante.
 
Segundo ponto: Do mesmo modo acompanho a Maria Madalena em seu pranto; 
sinto seu desespero e confusão. Vejo como se volta para dirigir-se à pessoa que ela 
acredita ser o jardineiro. Com ela, me maravilho de que não seja um fantasma.
Terceiro ponto: Penso como a divindade de Jesus, tão escondida durante a Paixão, 
aparece agora e se revela tão prodigiosamente no Cristo ressuscitado e glori�cado. 
Pergunto-me, com Maria, por que não o reconhecemos à primeira vista.
Quarto ponto: Re�ito como Ele atua consolando-nos e o comparo com a maneira 
como os amigos se consolam uns aos outros. Re�ito também como Jesus envia Maria 
para reunir-se com os irmãos, sua comunidade de amigos, para consolá-los.
Na oração: Re�ito no milagre do emergente, isto é, nossa experiência de autêntica 
novidade. Maravilho-me com a nova comunidade que emerge dos indivíduos isolados, 
temerosos, desanimados.

Considero como nosso Senhor ressuscitado desenha toda a vida futura do universo 
como uma comunidade em evolução de esplendor e diversidade crescentes. Re�ito 
como Cristo nos leva a evoluir para uma humanidade em plenitude. Considero que 
minha evolução me convida a imitá-lo. Consolo ao solitário, ao triste. Fraternizo com 
todas as criaturas e me faço humano em toda minha plenitude. Isto é emergência: um 
salto para a novidade, para a beleza, para a transcendência...
Outros textos: Jo 21, 1-14; Jo 21, 15-19; Lc 24, 13-35



6º Dia

O PREÇO DA LIBERDADE

“Passagem para a 3ª e 4ª Semanas”

Vamos contemplar a Ceia do Senhor, na qual Jesus nos deixa o seu testamento: ser 
livres para amar, para humanizar…   

Pedir ao Espírito Santo: a graça do serviço e da entrega, por amor a todos.
Ler + Contemplar + Considerar um dos textos: conversando com Jesus percebendo 
como está Jesus “por dentro” (ansioso, deseja ardentemente, prepara): A Ceia é o 
resumo da sua vida (criar relações fraternas, humanizar a humanidade).
- LAVA-PÉS [Jo 13, 1-35]: serviço em favor dos outros

     Jo 13, 17: “Se vocês compreenderam isso, serão felizes se o puserem em prática”.
# Rei bom e povo feliz. Qual dos 4 �lhos me sucederá? Como teste, faz esta pergunta a 
cada um: “O que você faria se fosse o rei?”:
João ‘forte’: “organizaria o povo para defender-se e ser sempre livres”.
Miguel ‘inteligente’: “faria todos poder estudar e aprender a partilhar”.
Francisco ‘brincalhão’: “faria um grande circo para todos serem felizes e alegres”.
Pedro tinha sumido... quando chegou no �m do dia...: “Pai, desculpa, estava ajudando 
no roçado do Tomás pois ele �cou doente! ”...
O pai disse: “Tu serás meu sucessor: sabes o que meu povo precisa e sabes servir!”
A mensagem é mais radical do que um “Jesus humilde”. Nos revela um modo de ser 
num reino de iguais (lavar e ser lavado), equivalentes / sem discriminação (nem a Judas 
nem a Pedro) / No reino, ninguém está acima ou abaixo sob nenhum sentido / A 
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“condição” que Jesus coloca a Pedro: “ser primeiro lavado por Ele”... para depois poder 
“lavar” aos outros!
Não é serviço de Deus nem a Deus. É serviço do outro e ao outro.
Mandamento “Novo”: ... Porque é a única condição para ser discípulo de Jesus. 
Porque é AMAR como Jesus = renunciando livremente aos meus ‘direitos’ por amor (Jo 
13, 34).
PÃO e VINHO [Mt 26, 17-29]: corpo entregue e sangue derramado em favor dos 
outros
                          1Cor 11, 26: “Toda vez que comerem deste pão...”: morte por nós!
   Jo 15, 13: “Não existe amor maior do que dar a vida pelos amigos”: ‘ágape’, amor 
oblativo!
Dois irmãos: um solteiro, outro casado. Na hora da safra, cada um pensa nas 
necessidades do outro e, durante a noite, cada um vai deixar um carrinho de arroz no 
armazém do outro. Numa das noites, se encontram no meio do caminho, 
compreendem, se abraçam emocionados! ... E, quando morreram, muito tempo 
depois, o povo construiu naquele lugar uma capela, porque era um lugar santo!
“Ceia da Páscoa” = Memorial da Aliança (libertação Egito): sangue do cordeiro e pão 
ázimo.
Jesus = Aliança Nova e De�nitiva: Se coloca no lugar do cordeiro (sangue) e do pão 
repartido: Jesus é o “Amém” de Deus à humanidade... 
Cordeiro imolado = Sacerdote e vítima se identi�cam, porque a vítima é tal como 
consequência do seu serviço sacerdotal na sua vida em favor dos que menos vida tem = 
cada cristão! O ‘padre’ não é sacerdote porque celebra Missa, mas celebra Missa porque 
na sua vida é sacerdote, como Jesus, sendo ponte entre Deus e os homens, 
particularmente entre os pecadores, sofredores e gente desprezada... senão está 
brincando com as coisas de Deus, ou está sendo um “sacerdote ritual” do Antigo 
Testamento (abolido por Cristo).
Entendemos a Ceia no contexto dos ‘banquetes’ de Jesus durante sua vida: onde os 
excluídos são convidados... e onde a fartura do Reino se manifesta na partilha dos 
pobres. O “modo de ser e relacionar-se” de Jesus. [Lembrar a ‘multiplicação dos pães”: 
Lc 9, 10-17].
De fato, para um judeu: o Corpo signi�ca o modo de estar no mundo, de 
“relacionar-se”; o Sangue é a própria vida, o “modo de viver”.

Retiro Ecológico
Dicas para mais amar a Criação

“Fazei o mesmo” [1Cor 11, 23-26] = ‘servir’ / ‘repartir’ (memória subversiva de Jesus) 
/ ‘entregar, gastar a vida em favor dos outros’ (corpo e sangue separados).
Também na “Vida de Comunidade”, que já é “Missão”: amizade / dar e pedir perdão / 
correção fraterna / discernimento sobre assuntos / planejamento pastoral.
*É Jesus quem fala, faz e manda fazer a nós, povo de sacerdotes!
*Pense em pessoas que são exemplos de serviço e comunhão criativa para mim. 
*Os diálogos, com Jesus e com o Pai, vão acontecendo ao longo da contemplação.
*Revisão da oração por escrito.
“Na Missa, pode ter pão, vinho, padre, palavras da consagração...
mas, se não tiver lugar para o pobre, Jesus não está presente! ” [P. Alfredinho].
“Em Jesus, Deus se revelou encarnado na história e, por sua atuação, morte e ressurreição, 
evidenciou que fez do universo seu corpo. A presença real de Jesus no pão e no vinho da 
eucaristia, nos desperta a reconhecê-Lo presente no coração do Cosmos e da História” [P. 
Renato]. 

“Todas [as criaturas] avançam, juntamente conosco e através de nós, para a meta 
comum, que é Deus, numa plenitude transcendente [em que] Cristo ressuscitado tudo 

abraça e ilumina” (LS n. 83).

Na 4ª Semana dos Exercícios, oramos sobre a Ressurreição e a aparição de Jesus a seus 
discípulos. Como missão, nos é pedido que sejamos transmissores da consolação, uns 
para com os outros. Ao contemplar, nos fazemos partícipes da felicidade de Cristo e 
reconhecemos a constante renovação de todas as coisas do universo. A novidade do 
universo é expressa por Jesus: “Eis que renovo todas as coisas”.
A Ressurreição de Jesus nos oferece uma perspectiva para ver isto em nosso universo, 
enquanto a comunidade de vida se desenvolve e avança para a plenitude. O Cristo 
cósmico surge então como motor da evolução, como seu libertador e seu pleni�cador.
S. Paulo diz que “Cristo é tudo em todas as coisas” (Col 3, 11) e “tudo subsiste nele” 
(Col 1, 16). Ele recapitula tudo. Por isso a Epístola aos Efésios a�rma que importa 
“unir sob uma só cabeça todas as coisas em Cristo” (1, 10).
Em Cristo, todas as criaturas apontam para o Criador. Elas também apontam para 
além de si mesmas, para o futuro da redenção, para sua forma verdadeira e permanente 
no Reino de Deus.
À luz da Ressurreição compreendemos a Criação como “criação de Deus”, e con�ando 
na �delidade de seu Criador, percebemos a capacidade que ela tem de se transformar, 
em vista de sua plenitude.
A Ressurreição é colocada no grande contexto da Criação em que o próprio ser 
humano participa. A Ressurreição é encontro com a vida plena, em um processo da 
Criação que chega a seu desfecho. A Ressurreição pulsa em nós e na natureza com o 
coração de Deus.
A salvação é salvação de toda a Criação e de todas as criaturas, e não pode �car restrita 
à “salvação da alma humana” nem à bem-aventurança da existência humana. A 
“ressurreição dos mortos” ocorre nesta terra e leva os que receberam a vida para uma 
“nova terra onde mora a justiça, de acordo com sua promessa” (2Pd 3, 13). O Reino de 
Deus não é um reino “no” céu, mas ele vem “assim na terra como no céu”. 
Ressurreição e vida eterna são promessas de Deus para os todos os seres desta terra.

Por isso, também a ressurreição da natureza há de levar não para o Além, mas para o 
Aquém da nova criação de todas as coisas. Não é para o céu que Deus salva sua Criação, 
mas Ele renova a terra. A terra é o palco da vinda do Reino de Deus, por isso a 
ressurreição para o Reino de Deus é a esperança desta terra. 
            “O Reino de Deus é o reino da ressurreição na terra” (Bonhoe�er).
Se não houver uma “salvação da natureza”, também não poderá haver uma salvação 
de�nitiva do ser humano, pois os seres humanos são seres da natureza. Isto obriga a 
todos os que esperam a ressurreição a permanecerem �éis à terra, a respeitá-la, cuidá-la 
e amá-la como a si mesmos.
Na perspectiva da natureza, a ressurreição de Cristo signi�ca que com Ele teve início 
a universal “destruição da morte” (1Cor 15, 26), e que se torna visível o futuro da Nova 
Criação, quando a morte deixar de existir. Este é o lado cósmico da esperança da 
ressurreição. As forças do pecado e da morte, destrutivas e contrárias a Deus, são 
expulsas da criação, que é boa, e na presença do Deus vivo, esta se transformará em 
uma criação eternamente viva.
Por isso a “Ressurreição de Jesus” é para ser entendida não apenas como o feito 
histórico-escatológico de Deus, mas também como o primeiro ato da Nova Criação 
deste mundo efêmero para sua forma verdadeira e eterna. 
Rom 8, 18-25: a ressurreição não está restrita às pessoas humanas, ela abrange também 
todo o mundo vivo, no qual em última análise os seres humanos existem.
O Deus que ressuscita os mortos é o mesmo Deus que chamou todas as coisas do nada 
à existência; Aquele que ressuscitou Jesus dos mortos é o Criador do novo ser de todas 
as coisas. 
A ressurreição dos mortos, a destruição da morte e a ressurreição da natureza 
constituem os pressupostos para a eterna Criação que participa da habitação do Deus 
vivo e eterno.
A Criação “no princípio” está orientada para este �m. Por isso, “toda a Criação geme 
conosco” e esta é a verdadeira ressurreição da natureza. Ressurreição e Criação 
constituem uma unidade, pois a ressurreição dos mortos e a destruição da morte são a 
completude da criação original.
A Luz das aparições de Páscoa foi entendida como a aurora do primeiro dia da Nova 
Criação de todas as coisas. À luz deste “novo dia” de Deus, Cristo aparece como o 
primogênito de toda a Criação, que reconcilia todas as coisas no céu e na terra e que 
tudo há de libertar. O “primogênito entre os mortos” é também o “primogênito de toda 
criatura”.

Para chegar a viver o Novo Céu e a Nova Terra, temos de ir renovando radicalmente 
este céu tantas vezes opaco e esta terra tão violada.
   
Disposição de todo o meu ser para o mistério
Leio Jo 20, 1-18 e com a imaginação me ponho na situação sugerida pela leitura.
Imerso no cosmos, que eu possa descobrir a verdadeira extensão da vida.
O desejo de meu coração
Peço alcançar a graça de alegrar-me e regozijar-me com todas as criaturas que desfrutam 
da glória e júbilo de Jesus Ressuscitado.
Pontos para ajudar a contemplação:
Primeiro ponto: Vejo e ouço os amigos de Jesus, indo ao sepulcro pela manhã. Vejo 
todos os detalhes que os dois discípulos viram quando entraram no túmulo, 
especialmente as vestes. Considero que aquilo que está passando por suas cabeças 
jamais passou pela mente humana. Sinto de maneira especial suas emoções, a 
prodigiosa esperança que inunda seus corações nesse instante.
 
Segundo ponto: Do mesmo modo acompanho a Maria Madalena em seu pranto; 
sinto seu desespero e confusão. Vejo como se volta para dirigir-se à pessoa que ela 
acredita ser o jardineiro. Com ela, me maravilho de que não seja um fantasma.
Terceiro ponto: Penso como a divindade de Jesus, tão escondida durante a Paixão, 
aparece agora e se revela tão prodigiosamente no Cristo ressuscitado e glori�cado. 
Pergunto-me, com Maria, por que não o reconhecemos à primeira vista.
Quarto ponto: Re�ito como Ele atua consolando-nos e o comparo com a maneira 
como os amigos se consolam uns aos outros. Re�ito também como Jesus envia Maria 
para reunir-se com os irmãos, sua comunidade de amigos, para consolá-los.
Na oração: Re�ito no milagre do emergente, isto é, nossa experiência de autêntica 
novidade. Maravilho-me com a nova comunidade que emerge dos indivíduos isolados, 
temerosos, desanimados.

Considero como nosso Senhor ressuscitado desenha toda a vida futura do universo 
como uma comunidade em evolução de esplendor e diversidade crescentes. Re�ito 
como Cristo nos leva a evoluir para uma humanidade em plenitude. Considero que 
minha evolução me convida a imitá-lo. Consolo ao solitário, ao triste. Fraternizo com 
todas as criaturas e me faço humano em toda minha plenitude. Isto é emergência: um 
salto para a novidade, para a beleza, para a transcendência...
Outros textos: Jo 21, 1-14; Jo 21, 15-19; Lc 24, 13-35



6º Dia

O PREÇO DA LIBERDADE

“Passagem para a 3ª e 4ª Semanas”

Vamos contemplar a Ceia do Senhor, na qual Jesus nos deixa o seu testamento: ser 
livres para amar, para humanizar…   

Pedir ao Espírito Santo: a graça do serviço e da entrega, por amor a todos.
Ler + Contemplar + Considerar um dos textos: conversando com Jesus percebendo 
como está Jesus “por dentro” (ansioso, deseja ardentemente, prepara): A Ceia é o 
resumo da sua vida (criar relações fraternas, humanizar a humanidade).
- LAVA-PÉS [Jo 13, 1-35]: serviço em favor dos outros

     Jo 13, 17: “Se vocês compreenderam isso, serão felizes se o puserem em prática”.
# Rei bom e povo feliz. Qual dos 4 �lhos me sucederá? Como teste, faz esta pergunta a 
cada um: “O que você faria se fosse o rei?”:
João ‘forte’: “organizaria o povo para defender-se e ser sempre livres”.
Miguel ‘inteligente’: “faria todos poder estudar e aprender a partilhar”.
Francisco ‘brincalhão’: “faria um grande circo para todos serem felizes e alegres”.
Pedro tinha sumido... quando chegou no �m do dia...: “Pai, desculpa, estava ajudando 
no roçado do Tomás pois ele �cou doente! ”...
O pai disse: “Tu serás meu sucessor: sabes o que meu povo precisa e sabes servir!”
A mensagem é mais radical do que um “Jesus humilde”. Nos revela um modo de ser 
num reino de iguais (lavar e ser lavado), equivalentes / sem discriminação (nem a Judas 
nem a Pedro) / No reino, ninguém está acima ou abaixo sob nenhum sentido / A 

“condição” que Jesus coloca a Pedro: “ser primeiro lavado por Ele”... para depois poder 
“lavar” aos outros!
Não é serviço de Deus nem a Deus. É serviço do outro e ao outro.
Mandamento “Novo”: ... Porque é a única condição para ser discípulo de Jesus. 
Porque é AMAR como Jesus = renunciando livremente aos meus ‘direitos’ por amor (Jo 
13, 34).
PÃO e VINHO [Mt 26, 17-29]: corpo entregue e sangue derramado em favor dos 
outros
                          1Cor 11, 26: “Toda vez que comerem deste pão...”: morte por nós!
   Jo 15, 13: “Não existe amor maior do que dar a vida pelos amigos”: ‘ágape’, amor 
oblativo!
Dois irmãos: um solteiro, outro casado. Na hora da safra, cada um pensa nas 
necessidades do outro e, durante a noite, cada um vai deixar um carrinho de arroz no 
armazém do outro. Numa das noites, se encontram no meio do caminho, 
compreendem, se abraçam emocionados! ... E, quando morreram, muito tempo 
depois, o povo construiu naquele lugar uma capela, porque era um lugar santo!
“Ceia da Páscoa” = Memorial da Aliança (libertação Egito): sangue do cordeiro e pão 
ázimo.
Jesus = Aliança Nova e De�nitiva: Se coloca no lugar do cordeiro (sangue) e do pão 
repartido: Jesus é o “Amém” de Deus à humanidade... 
Cordeiro imolado = Sacerdote e vítima se identi�cam, porque a vítima é tal como 
consequência do seu serviço sacerdotal na sua vida em favor dos que menos vida tem = 
cada cristão! O ‘padre’ não é sacerdote porque celebra Missa, mas celebra Missa porque 
na sua vida é sacerdote, como Jesus, sendo ponte entre Deus e os homens, 
particularmente entre os pecadores, sofredores e gente desprezada... senão está 
brincando com as coisas de Deus, ou está sendo um “sacerdote ritual” do Antigo 
Testamento (abolido por Cristo).
Entendemos a Ceia no contexto dos ‘banquetes’ de Jesus durante sua vida: onde os 
excluídos são convidados... e onde a fartura do Reino se manifesta na partilha dos 
pobres. O “modo de ser e relacionar-se” de Jesus. [Lembrar a ‘multiplicação dos pães”: 
Lc 9, 10-17].
De fato, para um judeu: o Corpo signi�ca o modo de estar no mundo, de 
“relacionar-se”; o Sangue é a própria vida, o “modo de viver”.

Este anexo faz parte do livro "Justiça Socioambiental - Guia Inspirador" e todos os seus direitos são reservados.
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“Fazei o mesmo” [1Cor 11, 23-26] = ‘servir’ / ‘repartir’ (memória subversiva de Jesus) 
/ ‘entregar, gastar a vida em favor dos outros’ (corpo e sangue separados).
Também na “Vida de Comunidade”, que já é “Missão”: amizade / dar e pedir perdão / 
correção fraterna / discernimento sobre assuntos / planejamento pastoral.
*É Jesus quem fala, faz e manda fazer a nós, povo de sacerdotes!
*Pense em pessoas que são exemplos de serviço e comunhão criativa para mim. 
*Os diálogos, com Jesus e com o Pai, vão acontecendo ao longo da contemplação.
*Revisão da oração por escrito.
“Na Missa, pode ter pão, vinho, padre, palavras da consagração...
mas, se não tiver lugar para o pobre, Jesus não está presente! ” [P. Alfredinho].
“Em Jesus, Deus se revelou encarnado na história e, por sua atuação, morte e ressurreição, 
evidenciou que fez do universo seu corpo. A presença real de Jesus no pão e no vinho da 
eucaristia, nos desperta a reconhecê-Lo presente no coração do Cosmos e da História” [P. 
Renato]. 

Retiro Ecológico
Dicas para mais amar a Criação

“Todas [as criaturas] avançam, juntamente conosco e através de nós, para a meta 
comum, que é Deus, numa plenitude transcendente [em que] Cristo ressuscitado tudo 

abraça e ilumina” (LS n. 83).

Na 4ª Semana dos Exercícios, oramos sobre a Ressurreição e a aparição de Jesus a seus 
discípulos. Como missão, nos é pedido que sejamos transmissores da consolação, uns 
para com os outros. Ao contemplar, nos fazemos partícipes da felicidade de Cristo e 
reconhecemos a constante renovação de todas as coisas do universo. A novidade do 
universo é expressa por Jesus: “Eis que renovo todas as coisas”.
A Ressurreição de Jesus nos oferece uma perspectiva para ver isto em nosso universo, 
enquanto a comunidade de vida se desenvolve e avança para a plenitude. O Cristo 
cósmico surge então como motor da evolução, como seu libertador e seu pleni�cador.
S. Paulo diz que “Cristo é tudo em todas as coisas” (Col 3, 11) e “tudo subsiste nele” 
(Col 1, 16). Ele recapitula tudo. Por isso a Epístola aos Efésios a�rma que importa 
“unir sob uma só cabeça todas as coisas em Cristo” (1, 10).
Em Cristo, todas as criaturas apontam para o Criador. Elas também apontam para 
além de si mesmas, para o futuro da redenção, para sua forma verdadeira e permanente 
no Reino de Deus.
À luz da Ressurreição compreendemos a Criação como “criação de Deus”, e con�ando 
na �delidade de seu Criador, percebemos a capacidade que ela tem de se transformar, 
em vista de sua plenitude.
A Ressurreição é colocada no grande contexto da Criação em que o próprio ser 
humano participa. A Ressurreição é encontro com a vida plena, em um processo da 
Criação que chega a seu desfecho. A Ressurreição pulsa em nós e na natureza com o 
coração de Deus.
A salvação é salvação de toda a Criação e de todas as criaturas, e não pode �car restrita 
à “salvação da alma humana” nem à bem-aventurança da existência humana. A 
“ressurreição dos mortos” ocorre nesta terra e leva os que receberam a vida para uma 
“nova terra onde mora a justiça, de acordo com sua promessa” (2Pd 3, 13). O Reino de 
Deus não é um reino “no” céu, mas ele vem “assim na terra como no céu”. 
Ressurreição e vida eterna são promessas de Deus para os todos os seres desta terra.

Por isso, também a ressurreição da natureza há de levar não para o Além, mas para o 
Aquém da nova criação de todas as coisas. Não é para o céu que Deus salva sua Criação, 
mas Ele renova a terra. A terra é o palco da vinda do Reino de Deus, por isso a 
ressurreição para o Reino de Deus é a esperança desta terra. 
            “O Reino de Deus é o reino da ressurreição na terra” (Bonhoe�er).
Se não houver uma “salvação da natureza”, também não poderá haver uma salvação 
de�nitiva do ser humano, pois os seres humanos são seres da natureza. Isto obriga a 
todos os que esperam a ressurreição a permanecerem �éis à terra, a respeitá-la, cuidá-la 
e amá-la como a si mesmos.
Na perspectiva da natureza, a ressurreição de Cristo signi�ca que com Ele teve início 
a universal “destruição da morte” (1Cor 15, 26), e que se torna visível o futuro da Nova 
Criação, quando a morte deixar de existir. Este é o lado cósmico da esperança da 
ressurreição. As forças do pecado e da morte, destrutivas e contrárias a Deus, são 
expulsas da criação, que é boa, e na presença do Deus vivo, esta se transformará em 
uma criação eternamente viva.
Por isso a “Ressurreição de Jesus” é para ser entendida não apenas como o feito 
histórico-escatológico de Deus, mas também como o primeiro ato da Nova Criação 
deste mundo efêmero para sua forma verdadeira e eterna. 
Rom 8, 18-25: a ressurreição não está restrita às pessoas humanas, ela abrange também 
todo o mundo vivo, no qual em última análise os seres humanos existem.
O Deus que ressuscita os mortos é o mesmo Deus que chamou todas as coisas do nada 
à existência; Aquele que ressuscitou Jesus dos mortos é o Criador do novo ser de todas 
as coisas. 
A ressurreição dos mortos, a destruição da morte e a ressurreição da natureza 
constituem os pressupostos para a eterna Criação que participa da habitação do Deus 
vivo e eterno.
A Criação “no princípio” está orientada para este �m. Por isso, “toda a Criação geme 
conosco” e esta é a verdadeira ressurreição da natureza. Ressurreição e Criação 
constituem uma unidade, pois a ressurreição dos mortos e a destruição da morte são a 
completude da criação original.
A Luz das aparições de Páscoa foi entendida como a aurora do primeiro dia da Nova 
Criação de todas as coisas. À luz deste “novo dia” de Deus, Cristo aparece como o 
primogênito de toda a Criação, que reconcilia todas as coisas no céu e na terra e que 
tudo há de libertar. O “primogênito entre os mortos” é também o “primogênito de toda 
criatura”.

Para chegar a viver o Novo Céu e a Nova Terra, temos de ir renovando radicalmente 
este céu tantas vezes opaco e esta terra tão violada.
   
Disposição de todo o meu ser para o mistério
Leio Jo 20, 1-18 e com a imaginação me ponho na situação sugerida pela leitura.
Imerso no cosmos, que eu possa descobrir a verdadeira extensão da vida.
O desejo de meu coração
Peço alcançar a graça de alegrar-me e regozijar-me com todas as criaturas que desfrutam 
da glória e júbilo de Jesus Ressuscitado.
Pontos para ajudar a contemplação:
Primeiro ponto: Vejo e ouço os amigos de Jesus, indo ao sepulcro pela manhã. Vejo 
todos os detalhes que os dois discípulos viram quando entraram no túmulo, 
especialmente as vestes. Considero que aquilo que está passando por suas cabeças 
jamais passou pela mente humana. Sinto de maneira especial suas emoções, a 
prodigiosa esperança que inunda seus corações nesse instante.
 
Segundo ponto: Do mesmo modo acompanho a Maria Madalena em seu pranto; 
sinto seu desespero e confusão. Vejo como se volta para dirigir-se à pessoa que ela 
acredita ser o jardineiro. Com ela, me maravilho de que não seja um fantasma.
Terceiro ponto: Penso como a divindade de Jesus, tão escondida durante a Paixão, 
aparece agora e se revela tão prodigiosamente no Cristo ressuscitado e glori�cado. 
Pergunto-me, com Maria, por que não o reconhecemos à primeira vista.
Quarto ponto: Re�ito como Ele atua consolando-nos e o comparo com a maneira 
como os amigos se consolam uns aos outros. Re�ito também como Jesus envia Maria 
para reunir-se com os irmãos, sua comunidade de amigos, para consolá-los.
Na oração: Re�ito no milagre do emergente, isto é, nossa experiência de autêntica 
novidade. Maravilho-me com a nova comunidade que emerge dos indivíduos isolados, 
temerosos, desanimados.

Considero como nosso Senhor ressuscitado desenha toda a vida futura do universo 
como uma comunidade em evolução de esplendor e diversidade crescentes. Re�ito 
como Cristo nos leva a evoluir para uma humanidade em plenitude. Considero que 
minha evolução me convida a imitá-lo. Consolo ao solitário, ao triste. Fraternizo com 
todas as criaturas e me faço humano em toda minha plenitude. Isto é emergência: um 
salto para a novidade, para a beleza, para a transcendência...
Outros textos: Jo 21, 1-14; Jo 21, 15-19; Lc 24, 13-35
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Pedir ao Espírito Santo: A graça de não me acomodar ante o sofrimento de Cristo 
cruci�cado hoje. 
Contemplar estes rostos: Quais são as situações e rostos concretos dos preferidos de 
Deus, na minha realidade, desde onde Ele me chama a um maior compromisso? Quem 
são mesmo os mais desatendidos, os mais abandonados, os mais excluídos da nossa 
sociedade e da nossa igreja? Quais os apelos concretos do Senhor que eu sinto, a partir 
deles?
Texto: Fl 2, 5-11 Tenham os mesmos sentimentos que Cristo

A noção teológica de kénosis tem suas raízes na carta paulina aos �lipenses. Ali, a palavra 
grega ecenosen transmite uma ação deliberada de Jesus Cristo: esvaziou-se a si mesmo 
(Fl 2, 7), que resume o que era a atitude de Jesus Cristo, e que Paulo pede aos �lipenses 
para assimilarem.
Peça a Jesus para ter o mesmo sentimento de compaixão que Ele sentia pelos pobres, 
oprimidos, desumanizados e excluídos, para que eles ocupem o primeiro lugar na 
minha vida, no meu coração e no meu tempo. E pregue também as minhas cruzes na 
cruz de Cristo para que Ele me paci�que, humanize, recrie e ressuscite!
Revisão da oração por escrito.

22º EE: Ir ao encontro do pobre/
excluído... Entrar nas feridas da 
História da Criação

Retiro Ecológico
Dicas para mais amar a Criação

“Todas [as criaturas] avançam, juntamente conosco e através de nós, para a meta 
comum, que é Deus, numa plenitude transcendente [em que] Cristo ressuscitado tudo 

abraça e ilumina” (LS n. 83).

Na 4ª Semana dos Exercícios, oramos sobre a Ressurreição e a aparição de Jesus a seus 
discípulos. Como missão, nos é pedido que sejamos transmissores da consolação, uns 
para com os outros. Ao contemplar, nos fazemos partícipes da felicidade de Cristo e 
reconhecemos a constante renovação de todas as coisas do universo. A novidade do 
universo é expressa por Jesus: “Eis que renovo todas as coisas”.
A Ressurreição de Jesus nos oferece uma perspectiva para ver isto em nosso universo, 
enquanto a comunidade de vida se desenvolve e avança para a plenitude. O Cristo 
cósmico surge então como motor da evolução, como seu libertador e seu pleni�cador.
S. Paulo diz que “Cristo é tudo em todas as coisas” (Col 3, 11) e “tudo subsiste nele” 
(Col 1, 16). Ele recapitula tudo. Por isso a Epístola aos Efésios a�rma que importa 
“unir sob uma só cabeça todas as coisas em Cristo” (1, 10).
Em Cristo, todas as criaturas apontam para o Criador. Elas também apontam para 
além de si mesmas, para o futuro da redenção, para sua forma verdadeira e permanente 
no Reino de Deus.
À luz da Ressurreição compreendemos a Criação como “criação de Deus”, e con�ando 
na �delidade de seu Criador, percebemos a capacidade que ela tem de se transformar, 
em vista de sua plenitude.
A Ressurreição é colocada no grande contexto da Criação em que o próprio ser 
humano participa. A Ressurreição é encontro com a vida plena, em um processo da 
Criação que chega a seu desfecho. A Ressurreição pulsa em nós e na natureza com o 
coração de Deus.
A salvação é salvação de toda a Criação e de todas as criaturas, e não pode �car restrita 
à “salvação da alma humana” nem à bem-aventurança da existência humana. A 
“ressurreição dos mortos” ocorre nesta terra e leva os que receberam a vida para uma 
“nova terra onde mora a justiça, de acordo com sua promessa” (2Pd 3, 13). O Reino de 
Deus não é um reino “no” céu, mas ele vem “assim na terra como no céu”. 
Ressurreição e vida eterna são promessas de Deus para os todos os seres desta terra.

Por isso, também a ressurreição da natureza há de levar não para o Além, mas para o 
Aquém da nova criação de todas as coisas. Não é para o céu que Deus salva sua Criação, 
mas Ele renova a terra. A terra é o palco da vinda do Reino de Deus, por isso a 
ressurreição para o Reino de Deus é a esperança desta terra. 
            “O Reino de Deus é o reino da ressurreição na terra” (Bonhoe�er).
Se não houver uma “salvação da natureza”, também não poderá haver uma salvação 
de�nitiva do ser humano, pois os seres humanos são seres da natureza. Isto obriga a 
todos os que esperam a ressurreição a permanecerem �éis à terra, a respeitá-la, cuidá-la 
e amá-la como a si mesmos.
Na perspectiva da natureza, a ressurreição de Cristo signi�ca que com Ele teve início 
a universal “destruição da morte” (1Cor 15, 26), e que se torna visível o futuro da Nova 
Criação, quando a morte deixar de existir. Este é o lado cósmico da esperança da 
ressurreição. As forças do pecado e da morte, destrutivas e contrárias a Deus, são 
expulsas da criação, que é boa, e na presença do Deus vivo, esta se transformará em 
uma criação eternamente viva.
Por isso a “Ressurreição de Jesus” é para ser entendida não apenas como o feito 
histórico-escatológico de Deus, mas também como o primeiro ato da Nova Criação 
deste mundo efêmero para sua forma verdadeira e eterna. 
Rom 8, 18-25: a ressurreição não está restrita às pessoas humanas, ela abrange também 
todo o mundo vivo, no qual em última análise os seres humanos existem.
O Deus que ressuscita os mortos é o mesmo Deus que chamou todas as coisas do nada 
à existência; Aquele que ressuscitou Jesus dos mortos é o Criador do novo ser de todas 
as coisas. 
A ressurreição dos mortos, a destruição da morte e a ressurreição da natureza 
constituem os pressupostos para a eterna Criação que participa da habitação do Deus 
vivo e eterno.
A Criação “no princípio” está orientada para este �m. Por isso, “toda a Criação geme 
conosco” e esta é a verdadeira ressurreição da natureza. Ressurreição e Criação 
constituem uma unidade, pois a ressurreição dos mortos e a destruição da morte são a 
completude da criação original.
A Luz das aparições de Páscoa foi entendida como a aurora do primeiro dia da Nova 
Criação de todas as coisas. À luz deste “novo dia” de Deus, Cristo aparece como o 
primogênito de toda a Criação, que reconcilia todas as coisas no céu e na terra e que 
tudo há de libertar. O “primogênito entre os mortos” é também o “primogênito de toda 
criatura”.

Para chegar a viver o Novo Céu e a Nova Terra, temos de ir renovando radicalmente 
este céu tantas vezes opaco e esta terra tão violada.
   
Disposição de todo o meu ser para o mistério
Leio Jo 20, 1-18 e com a imaginação me ponho na situação sugerida pela leitura.
Imerso no cosmos, que eu possa descobrir a verdadeira extensão da vida.
O desejo de meu coração
Peço alcançar a graça de alegrar-me e regozijar-me com todas as criaturas que desfrutam 
da glória e júbilo de Jesus Ressuscitado.
Pontos para ajudar a contemplação:
Primeiro ponto: Vejo e ouço os amigos de Jesus, indo ao sepulcro pela manhã. Vejo 
todos os detalhes que os dois discípulos viram quando entraram no túmulo, 
especialmente as vestes. Considero que aquilo que está passando por suas cabeças 
jamais passou pela mente humana. Sinto de maneira especial suas emoções, a 
prodigiosa esperança que inunda seus corações nesse instante.
 
Segundo ponto: Do mesmo modo acompanho a Maria Madalena em seu pranto; 
sinto seu desespero e confusão. Vejo como se volta para dirigir-se à pessoa que ela 
acredita ser o jardineiro. Com ela, me maravilho de que não seja um fantasma.
Terceiro ponto: Penso como a divindade de Jesus, tão escondida durante a Paixão, 
aparece agora e se revela tão prodigiosamente no Cristo ressuscitado e glori�cado. 
Pergunto-me, com Maria, por que não o reconhecemos à primeira vista.
Quarto ponto: Re�ito como Ele atua consolando-nos e o comparo com a maneira 
como os amigos se consolam uns aos outros. Re�ito também como Jesus envia Maria 
para reunir-se com os irmãos, sua comunidade de amigos, para consolá-los.
Na oração: Re�ito no milagre do emergente, isto é, nossa experiência de autêntica 
novidade. Maravilho-me com a nova comunidade que emerge dos indivíduos isolados, 
temerosos, desanimados.

Considero como nosso Senhor ressuscitado desenha toda a vida futura do universo 
como uma comunidade em evolução de esplendor e diversidade crescentes. Re�ito 
como Cristo nos leva a evoluir para uma humanidade em plenitude. Considero que 
minha evolução me convida a imitá-lo. Consolo ao solitário, ao triste. Fraternizo com 
todas as criaturas e me faço humano em toda minha plenitude. Isto é emergência: um 
salto para a novidade, para a beleza, para a transcendência...
Outros textos: Jo 21, 1-14; Jo 21, 15-19; Lc 24, 13-35
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“Hoje, não podemos deixar de reconhecer que uma verdadeira abordagem ecológica 
sempre se torna uma abordagem social, que deve integrar a justiça nos debates sobre o 
meio ambiente, para ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres” (LS n. 
49).
A 3ª Semana dos Exercícios nos oferece uma compreensão aprofundada do sofrimento 
de Jesus, que inclui sua união com todos os membros da comunidade de vida.

Somos chamados a contemplar o cosmos como uma epifania, ou seja, como 
manifestação de um mistério, que pede reverência e respeito para quem dele se 
aproxima.
O mistério Pascal constitui o núcleo central da fé cristã, ou seja, a morte e ressurreição 
de Jesus de Nazaré e a efusão do Espírito sobre toda a Criação.
Este mistério pascal se estende também a todo o povo cruci�cado, ou seja, a esta grande 
maioria da humanidade que vive explorada e marginalizada, vítima dos interesses de 
uma minoria. Por isso, crer no Cruci�cado implica fazer descer da Cruz todos os que 
estão dependurados nela.
Mas a imagem da cruci�xão se aplica também à situação de nossa Terra, uma terra 
explorada, deserti�cada, contaminada, com a biodiversidade destruída e os oceanos 
transformados em cemitérios.
Por sua atitude de arrogância e de autossu�ciência, o ser humano explorou demais a 
Terra herdada e a destruiu, depredou, tomou posse dela... Assim, não foi respeitoso 
para com o Criador que a ele reservou a missão de cuidar do seu jardim e de 
compartilhar os seus frutos.
Há um clamor generalizado que emerge da realidade desa�ante enfrentada pela 
humanidade: o planeta Terra está gravemente enfermo. As consequências trágicas estão 
presentes por toda parte: degradação do meio ambiente, diminuição acelerada das 
fontes de água potável, deserti�cação, degelo das calotas polares com a consequente 
elevação do nível do mar, grande incidência de furacões e de queimadas, extinção de 
milhares de espécies de animais, escassez de alimento, proliferação de doenças, 
migrações forçadas... En�m, o desequilíbrio dos ecossistemas pode comprometer, de 
forma irreversível, todas as formas de vida sobre a terra. Estamos diante da “Terra 
cruci�cada”.

23º e 24º EE: Paixão de Jesus - 
A Terra Cruci�cada

Retiro Ecológico
Dicas para mais amar a Criação

E aqui já não podemos repetir as palavras de Jesus na cruz “eles não sabem o que 
fazem”: todos somos conscientes de que a atitude prepotente e dominadora em nome 
do progresso e do consumismo causa danos irreversíveis à Terra. A terra geme em dores 
de parto, um parto que hoje se revela abortivo.
A Criação é também lugar do padecido, da vulnerabilidade afetada, da beleza ferida... 
A utilização desordenada dos recursos da natureza faz sofrer tanto ao ser humano como 
à própria natureza, conclamando, portanto, à solidariedade, à partilha, à compaixão, à 
reconciliação na sua dimensão maior.
Perguntaram ao monge zen Tich Nhat Hanh o que é que precisamos fazer para salvar 
o mundo. Ele respondeu: “O que precisamos é, antes de tudo, escutar em nosso interior o 
grito da Terra”.
Como cristãos, este grito o entendemos como o grito de Jesus na Cruz, que condensa 
todos os gritos da humanidade explorada e da natureza espoliada. Na Paixão, buscamos 
experimentar, com Jesus, o sofrimento da Terra. Experimentamos Jesus sofrendo nas 
regiões marcadas pela seca, na terra cheia de cicatrizes pelas explorações do solo e das 
�orestas, na contaminação do ar e da água...
Preâmbulo ao mistério
A agonia de Jesus no Horto. Trago à memória todas as criaturas que sofrem por causa 
da cegueira e da avareza suicida do ser humano.
Milhões de anos de história da evolução estão sendo apagados da face da terra, ao 
mesmo tempo que as áreas desérticas do mundo crescem rapidamente.
Com a imaginação, espero, com os três apóstolos, no horto das oliveiras. Ainda que 
angustiado, maravilha-me que Ele, a Palavra pelo qual o cosmos existe, assume 
livremente sofrer com sua Criação em contínua evolução.
Disposição de todo o meu ser para o mistério. 
Leio Mc 14, 26-42; Mc 15, 33-41

Diante da Árvore da Cruz, sinto-me aniquilado pela agonia que Jesus suporta 
silenciosamente enquanto destruímos bosques e poluímos rios e mares junto com a 
imensa quantidade de comunidades de criaturas que há neles.
Com a imaginação, permaneço junto à Cruz, cheio de a�ição e amor por tudo aquilo 
que Ele está suportando por mim e por todas as criaturas. Vejo como esta Vida pura, 
inocente, está se desfazendo na Cruz, diante de mim. Esta Vida que assumiu a matéria 
para poder estar entre suas amadas criaturas. Estou sobressaltado diante deste mistério: 
Ele assume livremente dar sua vida para pleni�car a vida de todos os seres.

O desejo de meu coração

Peço alcançar a graça de ter um conhecimento profundo do sofrimento da 
humanidade de Cristo, que continua nas comunidades de vida marginalizadas e 
exploradas, que gemem em seu sofrimento.
Peço sentir tristeza e a�ição, dor interior e lágrimas com Cristo, enquanto Ele 
experimenta o maltrato imposto à sua amada Terra, e como eu ainda ignoro sua 
preocupação pessoal e sua vinculação física com sua comunidade universal de vida. 
Minhas atitudes pecadoras de avareza e exclusão feriram e humilharam penosamente o 
seu amado mundo.
Colóquio

Falo com Jesus, meu amigo e irmão, e permaneço presente com Ele, junto à sua Cruz. 
Termino com a oração que Jesus nos ensinou. 

“Todas [as criaturas] avançam, juntamente conosco e através de nós, para a meta 
comum, que é Deus, numa plenitude transcendente [em que] Cristo ressuscitado tudo 

abraça e ilumina” (LS n. 83).

Na 4ª Semana dos Exercícios, oramos sobre a Ressurreição e a aparição de Jesus a seus 
discípulos. Como missão, nos é pedido que sejamos transmissores da consolação, uns 
para com os outros. Ao contemplar, nos fazemos partícipes da felicidade de Cristo e 
reconhecemos a constante renovação de todas as coisas do universo. A novidade do 
universo é expressa por Jesus: “Eis que renovo todas as coisas”.
A Ressurreição de Jesus nos oferece uma perspectiva para ver isto em nosso universo, 
enquanto a comunidade de vida se desenvolve e avança para a plenitude. O Cristo 
cósmico surge então como motor da evolução, como seu libertador e seu pleni�cador.
S. Paulo diz que “Cristo é tudo em todas as coisas” (Col 3, 11) e “tudo subsiste nele” 
(Col 1, 16). Ele recapitula tudo. Por isso a Epístola aos Efésios a�rma que importa 
“unir sob uma só cabeça todas as coisas em Cristo” (1, 10).
Em Cristo, todas as criaturas apontam para o Criador. Elas também apontam para 
além de si mesmas, para o futuro da redenção, para sua forma verdadeira e permanente 
no Reino de Deus.
À luz da Ressurreição compreendemos a Criação como “criação de Deus”, e con�ando 
na �delidade de seu Criador, percebemos a capacidade que ela tem de se transformar, 
em vista de sua plenitude.
A Ressurreição é colocada no grande contexto da Criação em que o próprio ser 
humano participa. A Ressurreição é encontro com a vida plena, em um processo da 
Criação que chega a seu desfecho. A Ressurreição pulsa em nós e na natureza com o 
coração de Deus.
A salvação é salvação de toda a Criação e de todas as criaturas, e não pode �car restrita 
à “salvação da alma humana” nem à bem-aventurança da existência humana. A 
“ressurreição dos mortos” ocorre nesta terra e leva os que receberam a vida para uma 
“nova terra onde mora a justiça, de acordo com sua promessa” (2Pd 3, 13). O Reino de 
Deus não é um reino “no” céu, mas ele vem “assim na terra como no céu”. 
Ressurreição e vida eterna são promessas de Deus para os todos os seres desta terra.

Por isso, também a ressurreição da natureza há de levar não para o Além, mas para o 
Aquém da nova criação de todas as coisas. Não é para o céu que Deus salva sua Criação, 
mas Ele renova a terra. A terra é o palco da vinda do Reino de Deus, por isso a 
ressurreição para o Reino de Deus é a esperança desta terra. 
            “O Reino de Deus é o reino da ressurreição na terra” (Bonhoe�er).
Se não houver uma “salvação da natureza”, também não poderá haver uma salvação 
de�nitiva do ser humano, pois os seres humanos são seres da natureza. Isto obriga a 
todos os que esperam a ressurreição a permanecerem �éis à terra, a respeitá-la, cuidá-la 
e amá-la como a si mesmos.
Na perspectiva da natureza, a ressurreição de Cristo signi�ca que com Ele teve início 
a universal “destruição da morte” (1Cor 15, 26), e que se torna visível o futuro da Nova 
Criação, quando a morte deixar de existir. Este é o lado cósmico da esperança da 
ressurreição. As forças do pecado e da morte, destrutivas e contrárias a Deus, são 
expulsas da criação, que é boa, e na presença do Deus vivo, esta se transformará em 
uma criação eternamente viva.
Por isso a “Ressurreição de Jesus” é para ser entendida não apenas como o feito 
histórico-escatológico de Deus, mas também como o primeiro ato da Nova Criação 
deste mundo efêmero para sua forma verdadeira e eterna. 
Rom 8, 18-25: a ressurreição não está restrita às pessoas humanas, ela abrange também 
todo o mundo vivo, no qual em última análise os seres humanos existem.
O Deus que ressuscita os mortos é o mesmo Deus que chamou todas as coisas do nada 
à existência; Aquele que ressuscitou Jesus dos mortos é o Criador do novo ser de todas 
as coisas. 
A ressurreição dos mortos, a destruição da morte e a ressurreição da natureza 
constituem os pressupostos para a eterna Criação que participa da habitação do Deus 
vivo e eterno.
A Criação “no princípio” está orientada para este �m. Por isso, “toda a Criação geme 
conosco” e esta é a verdadeira ressurreição da natureza. Ressurreição e Criação 
constituem uma unidade, pois a ressurreição dos mortos e a destruição da morte são a 
completude da criação original.
A Luz das aparições de Páscoa foi entendida como a aurora do primeiro dia da Nova 
Criação de todas as coisas. À luz deste “novo dia” de Deus, Cristo aparece como o 
primogênito de toda a Criação, que reconcilia todas as coisas no céu e na terra e que 
tudo há de libertar. O “primogênito entre os mortos” é também o “primogênito de toda 
criatura”.

Para chegar a viver o Novo Céu e a Nova Terra, temos de ir renovando radicalmente 
este céu tantas vezes opaco e esta terra tão violada.
   
Disposição de todo o meu ser para o mistério
Leio Jo 20, 1-18 e com a imaginação me ponho na situação sugerida pela leitura.
Imerso no cosmos, que eu possa descobrir a verdadeira extensão da vida.
O desejo de meu coração
Peço alcançar a graça de alegrar-me e regozijar-me com todas as criaturas que desfrutam 
da glória e júbilo de Jesus Ressuscitado.
Pontos para ajudar a contemplação:
Primeiro ponto: Vejo e ouço os amigos de Jesus, indo ao sepulcro pela manhã. Vejo 
todos os detalhes que os dois discípulos viram quando entraram no túmulo, 
especialmente as vestes. Considero que aquilo que está passando por suas cabeças 
jamais passou pela mente humana. Sinto de maneira especial suas emoções, a 
prodigiosa esperança que inunda seus corações nesse instante.
 
Segundo ponto: Do mesmo modo acompanho a Maria Madalena em seu pranto; 
sinto seu desespero e confusão. Vejo como se volta para dirigir-se à pessoa que ela 
acredita ser o jardineiro. Com ela, me maravilho de que não seja um fantasma.
Terceiro ponto: Penso como a divindade de Jesus, tão escondida durante a Paixão, 
aparece agora e se revela tão prodigiosamente no Cristo ressuscitado e glori�cado. 
Pergunto-me, com Maria, por que não o reconhecemos à primeira vista.
Quarto ponto: Re�ito como Ele atua consolando-nos e o comparo com a maneira 
como os amigos se consolam uns aos outros. Re�ito também como Jesus envia Maria 
para reunir-se com os irmãos, sua comunidade de amigos, para consolá-los.
Na oração: Re�ito no milagre do emergente, isto é, nossa experiência de autêntica 
novidade. Maravilho-me com a nova comunidade que emerge dos indivíduos isolados, 
temerosos, desanimados.

Considero como nosso Senhor ressuscitado desenha toda a vida futura do universo 
como uma comunidade em evolução de esplendor e diversidade crescentes. Re�ito 
como Cristo nos leva a evoluir para uma humanidade em plenitude. Considero que 
minha evolução me convida a imitá-lo. Consolo ao solitário, ao triste. Fraternizo com 
todas as criaturas e me faço humano em toda minha plenitude. Isto é emergência: um 
salto para a novidade, para a beleza, para a transcendência...
Outros textos: Jo 21, 1-14; Jo 21, 15-19; Lc 24, 13-35



“Hoje, não podemos deixar de reconhecer que uma verdadeira abordagem ecológica 
sempre se torna uma abordagem social, que deve integrar a justiça nos debates sobre o 
meio ambiente, para ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres” (LS n. 
49).
A 3ª Semana dos Exercícios nos oferece uma compreensão aprofundada do sofrimento 
de Jesus, que inclui sua união com todos os membros da comunidade de vida.

Somos chamados a contemplar o cosmos como uma epifania, ou seja, como 
manifestação de um mistério, que pede reverência e respeito para quem dele se 
aproxima.
O mistério Pascal constitui o núcleo central da fé cristã, ou seja, a morte e ressurreição 
de Jesus de Nazaré e a efusão do Espírito sobre toda a Criação.
Este mistério pascal se estende também a todo o povo cruci�cado, ou seja, a esta grande 
maioria da humanidade que vive explorada e marginalizada, vítima dos interesses de 
uma minoria. Por isso, crer no Cruci�cado implica fazer descer da Cruz todos os que 
estão dependurados nela.
Mas a imagem da cruci�xão se aplica também à situação de nossa Terra, uma terra 
explorada, deserti�cada, contaminada, com a biodiversidade destruída e os oceanos 
transformados em cemitérios.
Por sua atitude de arrogância e de autossu�ciência, o ser humano explorou demais a 
Terra herdada e a destruiu, depredou, tomou posse dela... Assim, não foi respeitoso 
para com o Criador que a ele reservou a missão de cuidar do seu jardim e de 
compartilhar os seus frutos.
Há um clamor generalizado que emerge da realidade desa�ante enfrentada pela 
humanidade: o planeta Terra está gravemente enfermo. As consequências trágicas estão 
presentes por toda parte: degradação do meio ambiente, diminuição acelerada das 
fontes de água potável, deserti�cação, degelo das calotas polares com a consequente 
elevação do nível do mar, grande incidência de furacões e de queimadas, extinção de 
milhares de espécies de animais, escassez de alimento, proliferação de doenças, 
migrações forçadas... En�m, o desequilíbrio dos ecossistemas pode comprometer, de 
forma irreversível, todas as formas de vida sobre a terra. Estamos diante da “Terra 
cruci�cada”.
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E aqui já não podemos repetir as palavras de Jesus na cruz “eles não sabem o que 
fazem”: todos somos conscientes de que a atitude prepotente e dominadora em nome 
do progresso e do consumismo causa danos irreversíveis à Terra. A terra geme em dores 
de parto, um parto que hoje se revela abortivo.
A Criação é também lugar do padecido, da vulnerabilidade afetada, da beleza ferida... 
A utilização desordenada dos recursos da natureza faz sofrer tanto ao ser humano como 
à própria natureza, conclamando, portanto, à solidariedade, à partilha, à compaixão, à 
reconciliação na sua dimensão maior.
Perguntaram ao monge zen Tich Nhat Hanh o que é que precisamos fazer para salvar 
o mundo. Ele respondeu: “O que precisamos é, antes de tudo, escutar em nosso interior o 
grito da Terra”.
Como cristãos, este grito o entendemos como o grito de Jesus na Cruz, que condensa 
todos os gritos da humanidade explorada e da natureza espoliada. Na Paixão, buscamos 
experimentar, com Jesus, o sofrimento da Terra. Experimentamos Jesus sofrendo nas 
regiões marcadas pela seca, na terra cheia de cicatrizes pelas explorações do solo e das 
�orestas, na contaminação do ar e da água...
Preâmbulo ao mistério
A agonia de Jesus no Horto. Trago à memória todas as criaturas que sofrem por causa 
da cegueira e da avareza suicida do ser humano.
Milhões de anos de história da evolução estão sendo apagados da face da terra, ao 
mesmo tempo que as áreas desérticas do mundo crescem rapidamente.
Com a imaginação, espero, com os três apóstolos, no horto das oliveiras. Ainda que 
angustiado, maravilha-me que Ele, a Palavra pelo qual o cosmos existe, assume 
livremente sofrer com sua Criação em contínua evolução.
Disposição de todo o meu ser para o mistério. 
Leio Mc 14, 26-42; Mc 15, 33-41

Diante da Árvore da Cruz, sinto-me aniquilado pela agonia que Jesus suporta 
silenciosamente enquanto destruímos bosques e poluímos rios e mares junto com a 
imensa quantidade de comunidades de criaturas que há neles.
Com a imaginação, permaneço junto à Cruz, cheio de a�ição e amor por tudo aquilo 
que Ele está suportando por mim e por todas as criaturas. Vejo como esta Vida pura, 
inocente, está se desfazendo na Cruz, diante de mim. Esta Vida que assumiu a matéria 
para poder estar entre suas amadas criaturas. Estou sobressaltado diante deste mistério: 
Ele assume livremente dar sua vida para pleni�car a vida de todos os seres.

Retiro Ecológico
Dicas para mais amar a Criação

O desejo de meu coração

Peço alcançar a graça de ter um conhecimento profundo do sofrimento da 
humanidade de Cristo, que continua nas comunidades de vida marginalizadas e 
exploradas, que gemem em seu sofrimento.
Peço sentir tristeza e a�ição, dor interior e lágrimas com Cristo, enquanto Ele 
experimenta o maltrato imposto à sua amada Terra, e como eu ainda ignoro sua 
preocupação pessoal e sua vinculação física com sua comunidade universal de vida. 
Minhas atitudes pecadoras de avareza e exclusão feriram e humilharam penosamente o 
seu amado mundo.
Colóquio

Falo com Jesus, meu amigo e irmão, e permaneço presente com Ele, junto à sua Cruz. 
Termino com a oração que Jesus nos ensinou. 

“Todas [as criaturas] avançam, juntamente conosco e através de nós, para a meta 
comum, que é Deus, numa plenitude transcendente [em que] Cristo ressuscitado tudo 

abraça e ilumina” (LS n. 83).

Na 4ª Semana dos Exercícios, oramos sobre a Ressurreição e a aparição de Jesus a seus 
discípulos. Como missão, nos é pedido que sejamos transmissores da consolação, uns 
para com os outros. Ao contemplar, nos fazemos partícipes da felicidade de Cristo e 
reconhecemos a constante renovação de todas as coisas do universo. A novidade do 
universo é expressa por Jesus: “Eis que renovo todas as coisas”.
A Ressurreição de Jesus nos oferece uma perspectiva para ver isto em nosso universo, 
enquanto a comunidade de vida se desenvolve e avança para a plenitude. O Cristo 
cósmico surge então como motor da evolução, como seu libertador e seu pleni�cador.
S. Paulo diz que “Cristo é tudo em todas as coisas” (Col 3, 11) e “tudo subsiste nele” 
(Col 1, 16). Ele recapitula tudo. Por isso a Epístola aos Efésios a�rma que importa 
“unir sob uma só cabeça todas as coisas em Cristo” (1, 10).
Em Cristo, todas as criaturas apontam para o Criador. Elas também apontam para 
além de si mesmas, para o futuro da redenção, para sua forma verdadeira e permanente 
no Reino de Deus.
À luz da Ressurreição compreendemos a Criação como “criação de Deus”, e con�ando 
na �delidade de seu Criador, percebemos a capacidade que ela tem de se transformar, 
em vista de sua plenitude.
A Ressurreição é colocada no grande contexto da Criação em que o próprio ser 
humano participa. A Ressurreição é encontro com a vida plena, em um processo da 
Criação que chega a seu desfecho. A Ressurreição pulsa em nós e na natureza com o 
coração de Deus.
A salvação é salvação de toda a Criação e de todas as criaturas, e não pode �car restrita 
à “salvação da alma humana” nem à bem-aventurança da existência humana. A 
“ressurreição dos mortos” ocorre nesta terra e leva os que receberam a vida para uma 
“nova terra onde mora a justiça, de acordo com sua promessa” (2Pd 3, 13). O Reino de 
Deus não é um reino “no” céu, mas ele vem “assim na terra como no céu”. 
Ressurreição e vida eterna são promessas de Deus para os todos os seres desta terra.

Por isso, também a ressurreição da natureza há de levar não para o Além, mas para o 
Aquém da nova criação de todas as coisas. Não é para o céu que Deus salva sua Criação, 
mas Ele renova a terra. A terra é o palco da vinda do Reino de Deus, por isso a 
ressurreição para o Reino de Deus é a esperança desta terra. 
            “O Reino de Deus é o reino da ressurreição na terra” (Bonhoe�er).
Se não houver uma “salvação da natureza”, também não poderá haver uma salvação 
de�nitiva do ser humano, pois os seres humanos são seres da natureza. Isto obriga a 
todos os que esperam a ressurreição a permanecerem �éis à terra, a respeitá-la, cuidá-la 
e amá-la como a si mesmos.
Na perspectiva da natureza, a ressurreição de Cristo signi�ca que com Ele teve início 
a universal “destruição da morte” (1Cor 15, 26), e que se torna visível o futuro da Nova 
Criação, quando a morte deixar de existir. Este é o lado cósmico da esperança da 
ressurreição. As forças do pecado e da morte, destrutivas e contrárias a Deus, são 
expulsas da criação, que é boa, e na presença do Deus vivo, esta se transformará em 
uma criação eternamente viva.
Por isso a “Ressurreição de Jesus” é para ser entendida não apenas como o feito 
histórico-escatológico de Deus, mas também como o primeiro ato da Nova Criação 
deste mundo efêmero para sua forma verdadeira e eterna. 
Rom 8, 18-25: a ressurreição não está restrita às pessoas humanas, ela abrange também 
todo o mundo vivo, no qual em última análise os seres humanos existem.
O Deus que ressuscita os mortos é o mesmo Deus que chamou todas as coisas do nada 
à existência; Aquele que ressuscitou Jesus dos mortos é o Criador do novo ser de todas 
as coisas. 
A ressurreição dos mortos, a destruição da morte e a ressurreição da natureza 
constituem os pressupostos para a eterna Criação que participa da habitação do Deus 
vivo e eterno.
A Criação “no princípio” está orientada para este �m. Por isso, “toda a Criação geme 
conosco” e esta é a verdadeira ressurreição da natureza. Ressurreição e Criação 
constituem uma unidade, pois a ressurreição dos mortos e a destruição da morte são a 
completude da criação original.
A Luz das aparições de Páscoa foi entendida como a aurora do primeiro dia da Nova 
Criação de todas as coisas. À luz deste “novo dia” de Deus, Cristo aparece como o 
primogênito de toda a Criação, que reconcilia todas as coisas no céu e na terra e que 
tudo há de libertar. O “primogênito entre os mortos” é também o “primogênito de toda 
criatura”.

Para chegar a viver o Novo Céu e a Nova Terra, temos de ir renovando radicalmente 
este céu tantas vezes opaco e esta terra tão violada.
   
Disposição de todo o meu ser para o mistério
Leio Jo 20, 1-18 e com a imaginação me ponho na situação sugerida pela leitura.
Imerso no cosmos, que eu possa descobrir a verdadeira extensão da vida.
O desejo de meu coração
Peço alcançar a graça de alegrar-me e regozijar-me com todas as criaturas que desfrutam 
da glória e júbilo de Jesus Ressuscitado.
Pontos para ajudar a contemplação:
Primeiro ponto: Vejo e ouço os amigos de Jesus, indo ao sepulcro pela manhã. Vejo 
todos os detalhes que os dois discípulos viram quando entraram no túmulo, 
especialmente as vestes. Considero que aquilo que está passando por suas cabeças 
jamais passou pela mente humana. Sinto de maneira especial suas emoções, a 
prodigiosa esperança que inunda seus corações nesse instante.
 
Segundo ponto: Do mesmo modo acompanho a Maria Madalena em seu pranto; 
sinto seu desespero e confusão. Vejo como se volta para dirigir-se à pessoa que ela 
acredita ser o jardineiro. Com ela, me maravilho de que não seja um fantasma.
Terceiro ponto: Penso como a divindade de Jesus, tão escondida durante a Paixão, 
aparece agora e se revela tão prodigiosamente no Cristo ressuscitado e glori�cado. 
Pergunto-me, com Maria, por que não o reconhecemos à primeira vista.
Quarto ponto: Re�ito como Ele atua consolando-nos e o comparo com a maneira 
como os amigos se consolam uns aos outros. Re�ito também como Jesus envia Maria 
para reunir-se com os irmãos, sua comunidade de amigos, para consolá-los.
Na oração: Re�ito no milagre do emergente, isto é, nossa experiência de autêntica 
novidade. Maravilho-me com a nova comunidade que emerge dos indivíduos isolados, 
temerosos, desanimados.

Considero como nosso Senhor ressuscitado desenha toda a vida futura do universo 
como uma comunidade em evolução de esplendor e diversidade crescentes. Re�ito 
como Cristo nos leva a evoluir para uma humanidade em plenitude. Considero que 
minha evolução me convida a imitá-lo. Consolo ao solitário, ao triste. Fraternizo com 
todas as criaturas e me faço humano em toda minha plenitude. Isto é emergência: um 
salto para a novidade, para a beleza, para a transcendência...
Outros textos: Jo 21, 1-14; Jo 21, 15-19; Lc 24, 13-35



“Hoje, não podemos deixar de reconhecer que uma verdadeira abordagem ecológica 
sempre se torna uma abordagem social, que deve integrar a justiça nos debates sobre o 
meio ambiente, para ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres” (LS n. 
49).
A 3ª Semana dos Exercícios nos oferece uma compreensão aprofundada do sofrimento 
de Jesus, que inclui sua união com todos os membros da comunidade de vida.

Somos chamados a contemplar o cosmos como uma epifania, ou seja, como 
manifestação de um mistério, que pede reverência e respeito para quem dele se 
aproxima.
O mistério Pascal constitui o núcleo central da fé cristã, ou seja, a morte e ressurreição 
de Jesus de Nazaré e a efusão do Espírito sobre toda a Criação.
Este mistério pascal se estende também a todo o povo cruci�cado, ou seja, a esta grande 
maioria da humanidade que vive explorada e marginalizada, vítima dos interesses de 
uma minoria. Por isso, crer no Cruci�cado implica fazer descer da Cruz todos os que 
estão dependurados nela.
Mas a imagem da cruci�xão se aplica também à situação de nossa Terra, uma terra 
explorada, deserti�cada, contaminada, com a biodiversidade destruída e os oceanos 
transformados em cemitérios.
Por sua atitude de arrogância e de autossu�ciência, o ser humano explorou demais a 
Terra herdada e a destruiu, depredou, tomou posse dela... Assim, não foi respeitoso 
para com o Criador que a ele reservou a missão de cuidar do seu jardim e de 
compartilhar os seus frutos.
Há um clamor generalizado que emerge da realidade desa�ante enfrentada pela 
humanidade: o planeta Terra está gravemente enfermo. As consequências trágicas estão 
presentes por toda parte: degradação do meio ambiente, diminuição acelerada das 
fontes de água potável, deserti�cação, degelo das calotas polares com a consequente 
elevação do nível do mar, grande incidência de furacões e de queimadas, extinção de 
milhares de espécies de animais, escassez de alimento, proliferação de doenças, 
migrações forçadas... En�m, o desequilíbrio dos ecossistemas pode comprometer, de 
forma irreversível, todas as formas de vida sobre a terra. Estamos diante da “Terra 
cruci�cada”.

E aqui já não podemos repetir as palavras de Jesus na cruz “eles não sabem o que 
fazem”: todos somos conscientes de que a atitude prepotente e dominadora em nome 
do progresso e do consumismo causa danos irreversíveis à Terra. A terra geme em dores 
de parto, um parto que hoje se revela abortivo.
A Criação é também lugar do padecido, da vulnerabilidade afetada, da beleza ferida... 
A utilização desordenada dos recursos da natureza faz sofrer tanto ao ser humano como 
à própria natureza, conclamando, portanto, à solidariedade, à partilha, à compaixão, à 
reconciliação na sua dimensão maior.
Perguntaram ao monge zen Tich Nhat Hanh o que é que precisamos fazer para salvar 
o mundo. Ele respondeu: “O que precisamos é, antes de tudo, escutar em nosso interior o 
grito da Terra”.
Como cristãos, este grito o entendemos como o grito de Jesus na Cruz, que condensa 
todos os gritos da humanidade explorada e da natureza espoliada. Na Paixão, buscamos 
experimentar, com Jesus, o sofrimento da Terra. Experimentamos Jesus sofrendo nas 
regiões marcadas pela seca, na terra cheia de cicatrizes pelas explorações do solo e das 
�orestas, na contaminação do ar e da água...
Preâmbulo ao mistério
A agonia de Jesus no Horto. Trago à memória todas as criaturas que sofrem por causa 
da cegueira e da avareza suicida do ser humano.
Milhões de anos de história da evolução estão sendo apagados da face da terra, ao 
mesmo tempo que as áreas desérticas do mundo crescem rapidamente.
Com a imaginação, espero, com os três apóstolos, no horto das oliveiras. Ainda que 
angustiado, maravilha-me que Ele, a Palavra pelo qual o cosmos existe, assume 
livremente sofrer com sua Criação em contínua evolução.
Disposição de todo o meu ser para o mistério. 
Leio Mc 14, 26-42; Mc 15, 33-41

Diante da Árvore da Cruz, sinto-me aniquilado pela agonia que Jesus suporta 
silenciosamente enquanto destruímos bosques e poluímos rios e mares junto com a 
imensa quantidade de comunidades de criaturas que há neles.
Com a imaginação, permaneço junto à Cruz, cheio de a�ição e amor por tudo aquilo 
que Ele está suportando por mim e por todas as criaturas. Vejo como esta Vida pura, 
inocente, está se desfazendo na Cruz, diante de mim. Esta Vida que assumiu a matéria 
para poder estar entre suas amadas criaturas. Estou sobressaltado diante deste mistério: 
Ele assume livremente dar sua vida para pleni�car a vida de todos os seres.
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O desejo de meu coração

Peço alcançar a graça de ter um conhecimento profundo do sofrimento da 
humanidade de Cristo, que continua nas comunidades de vida marginalizadas e 
exploradas, que gemem em seu sofrimento.
Peço sentir tristeza e a�ição, dor interior e lágrimas com Cristo, enquanto Ele 
experimenta o maltrato imposto à sua amada Terra, e como eu ainda ignoro sua 
preocupação pessoal e sua vinculação física com sua comunidade universal de vida. 
Minhas atitudes pecadoras de avareza e exclusão feriram e humilharam penosamente o 
seu amado mundo.
Colóquio

Falo com Jesus, meu amigo e irmão, e permaneço presente com Ele, junto à sua Cruz. 
Termino com a oração que Jesus nos ensinou. 

Retiro Ecológico
Dicas para mais amar a Criação

“Todas [as criaturas] avançam, juntamente conosco e através de nós, para a meta 
comum, que é Deus, numa plenitude transcendente [em que] Cristo ressuscitado tudo 

abraça e ilumina” (LS n. 83).

Na 4ª Semana dos Exercícios, oramos sobre a Ressurreição e a aparição de Jesus a seus 
discípulos. Como missão, nos é pedido que sejamos transmissores da consolação, uns 
para com os outros. Ao contemplar, nos fazemos partícipes da felicidade de Cristo e 
reconhecemos a constante renovação de todas as coisas do universo. A novidade do 
universo é expressa por Jesus: “Eis que renovo todas as coisas”.
A Ressurreição de Jesus nos oferece uma perspectiva para ver isto em nosso universo, 
enquanto a comunidade de vida se desenvolve e avança para a plenitude. O Cristo 
cósmico surge então como motor da evolução, como seu libertador e seu pleni�cador.
S. Paulo diz que “Cristo é tudo em todas as coisas” (Col 3, 11) e “tudo subsiste nele” 
(Col 1, 16). Ele recapitula tudo. Por isso a Epístola aos Efésios a�rma que importa 
“unir sob uma só cabeça todas as coisas em Cristo” (1, 10).
Em Cristo, todas as criaturas apontam para o Criador. Elas também apontam para 
além de si mesmas, para o futuro da redenção, para sua forma verdadeira e permanente 
no Reino de Deus.
À luz da Ressurreição compreendemos a Criação como “criação de Deus”, e con�ando 
na �delidade de seu Criador, percebemos a capacidade que ela tem de se transformar, 
em vista de sua plenitude.
A Ressurreição é colocada no grande contexto da Criação em que o próprio ser 
humano participa. A Ressurreição é encontro com a vida plena, em um processo da 
Criação que chega a seu desfecho. A Ressurreição pulsa em nós e na natureza com o 
coração de Deus.
A salvação é salvação de toda a Criação e de todas as criaturas, e não pode �car restrita 
à “salvação da alma humana” nem à bem-aventurança da existência humana. A 
“ressurreição dos mortos” ocorre nesta terra e leva os que receberam a vida para uma 
“nova terra onde mora a justiça, de acordo com sua promessa” (2Pd 3, 13). O Reino de 
Deus não é um reino “no” céu, mas ele vem “assim na terra como no céu”. 
Ressurreição e vida eterna são promessas de Deus para os todos os seres desta terra.

Por isso, também a ressurreição da natureza há de levar não para o Além, mas para o 
Aquém da nova criação de todas as coisas. Não é para o céu que Deus salva sua Criação, 
mas Ele renova a terra. A terra é o palco da vinda do Reino de Deus, por isso a 
ressurreição para o Reino de Deus é a esperança desta terra. 
            “O Reino de Deus é o reino da ressurreição na terra” (Bonhoe�er).
Se não houver uma “salvação da natureza”, também não poderá haver uma salvação 
de�nitiva do ser humano, pois os seres humanos são seres da natureza. Isto obriga a 
todos os que esperam a ressurreição a permanecerem �éis à terra, a respeitá-la, cuidá-la 
e amá-la como a si mesmos.
Na perspectiva da natureza, a ressurreição de Cristo signi�ca que com Ele teve início 
a universal “destruição da morte” (1Cor 15, 26), e que se torna visível o futuro da Nova 
Criação, quando a morte deixar de existir. Este é o lado cósmico da esperança da 
ressurreição. As forças do pecado e da morte, destrutivas e contrárias a Deus, são 
expulsas da criação, que é boa, e na presença do Deus vivo, esta se transformará em 
uma criação eternamente viva.
Por isso a “Ressurreição de Jesus” é para ser entendida não apenas como o feito 
histórico-escatológico de Deus, mas também como o primeiro ato da Nova Criação 
deste mundo efêmero para sua forma verdadeira e eterna. 
Rom 8, 18-25: a ressurreição não está restrita às pessoas humanas, ela abrange também 
todo o mundo vivo, no qual em última análise os seres humanos existem.
O Deus que ressuscita os mortos é o mesmo Deus que chamou todas as coisas do nada 
à existência; Aquele que ressuscitou Jesus dos mortos é o Criador do novo ser de todas 
as coisas. 
A ressurreição dos mortos, a destruição da morte e a ressurreição da natureza 
constituem os pressupostos para a eterna Criação que participa da habitação do Deus 
vivo e eterno.
A Criação “no princípio” está orientada para este �m. Por isso, “toda a Criação geme 
conosco” e esta é a verdadeira ressurreição da natureza. Ressurreição e Criação 
constituem uma unidade, pois a ressurreição dos mortos e a destruição da morte são a 
completude da criação original.
A Luz das aparições de Páscoa foi entendida como a aurora do primeiro dia da Nova 
Criação de todas as coisas. À luz deste “novo dia” de Deus, Cristo aparece como o 
primogênito de toda a Criação, que reconcilia todas as coisas no céu e na terra e que 
tudo há de libertar. O “primogênito entre os mortos” é também o “primogênito de toda 
criatura”.

Para chegar a viver o Novo Céu e a Nova Terra, temos de ir renovando radicalmente 
este céu tantas vezes opaco e esta terra tão violada.
   
Disposição de todo o meu ser para o mistério
Leio Jo 20, 1-18 e com a imaginação me ponho na situação sugerida pela leitura.
Imerso no cosmos, que eu possa descobrir a verdadeira extensão da vida.
O desejo de meu coração
Peço alcançar a graça de alegrar-me e regozijar-me com todas as criaturas que desfrutam 
da glória e júbilo de Jesus Ressuscitado.
Pontos para ajudar a contemplação:
Primeiro ponto: Vejo e ouço os amigos de Jesus, indo ao sepulcro pela manhã. Vejo 
todos os detalhes que os dois discípulos viram quando entraram no túmulo, 
especialmente as vestes. Considero que aquilo que está passando por suas cabeças 
jamais passou pela mente humana. Sinto de maneira especial suas emoções, a 
prodigiosa esperança que inunda seus corações nesse instante.
 
Segundo ponto: Do mesmo modo acompanho a Maria Madalena em seu pranto; 
sinto seu desespero e confusão. Vejo como se volta para dirigir-se à pessoa que ela 
acredita ser o jardineiro. Com ela, me maravilho de que não seja um fantasma.
Terceiro ponto: Penso como a divindade de Jesus, tão escondida durante a Paixão, 
aparece agora e se revela tão prodigiosamente no Cristo ressuscitado e glori�cado. 
Pergunto-me, com Maria, por que não o reconhecemos à primeira vista.
Quarto ponto: Re�ito como Ele atua consolando-nos e o comparo com a maneira 
como os amigos se consolam uns aos outros. Re�ito também como Jesus envia Maria 
para reunir-se com os irmãos, sua comunidade de amigos, para consolá-los.
Na oração: Re�ito no milagre do emergente, isto é, nossa experiência de autêntica 
novidade. Maravilho-me com a nova comunidade que emerge dos indivíduos isolados, 
temerosos, desanimados.

Considero como nosso Senhor ressuscitado desenha toda a vida futura do universo 
como uma comunidade em evolução de esplendor e diversidade crescentes. Re�ito 
como Cristo nos leva a evoluir para uma humanidade em plenitude. Considero que 
minha evolução me convida a imitá-lo. Consolo ao solitário, ao triste. Fraternizo com 
todas as criaturas e me faço humano em toda minha plenitude. Isto é emergência: um 
salto para a novidade, para a beleza, para a transcendência...
Outros textos: Jo 21, 1-14; Jo 21, 15-19; Lc 24, 13-35
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7º Dia

JESUS VIVE !  (EE 218-229)

“Passagem para a Ressurreição”

Na manifestação da divindade de Jesus, Inácio não insiste tanto no fato da ressurreição 
e sim nos efeitos produzidos por ela. Ao contemplar o Ressuscitado, con�rma-se o 
caminho da LIBERDADE que HUMANIZA este mundo: A Ressurreição dá sentido 
à paixão e morte, e liberta de tudo que paralisa a nossa Liberdade, mata a Vida e destrói 
a Esperança. “PARA SERMOS VERDADEIRAMENTE LIVRES É QUE CRISTO 
NOS LIBERTOU” [Gal 5, 1].
   

Oração preparatória: Recordando com gratidão a oração destes dias: “Memória 
agradecida...”. Situar-se entre aqueles com quem estou vivendo esta experiência, e 
aqueles/as que estão rezando por nós e que con�am no nosso crescimento na fé.
Pedir ao Espírito Santo: Não vamos de texto em texto, mas de graça em graça, por 
isso, precisamos pedir: a graça de alegrar-me com Jesus ressuscitado que, pela força do 
Espírito, está vivo e presente no meio de nós. Sentir sua própria alegria! Precisamos 
de alegria na nossa Igreja!!!

O que mais precisam as nossas comunidades é de animadores da esperança!!!

Sem deixar-se surpreender pela novidade, sem esta alegria no coração, ninguém é 
missionário.  Que Maria nos ajude a experimentar internamente esta alegria!
Contemplar + Considerar: Usando minha imaginação, a aparição de Jesus à sua mãe 
... ou ... a iluminação interior de Maria.
Este relato não está no Evangelho, mas a Igreja o supõe. Imagine, então, o lugar onde 
Maria está, com todo detalhe, seu ânimo… o encontro… a conversa com seu �lho, os 
detalhes que toda mulher quer saber do seu �lho, etc.
Coloque-se junto à Maria, deixe que ela lhe conte, enquanto relembra no coração, os 
fatos dolorosos vividos nos últimos dias... e a alegria da ressurreição.

4a Semana

25º EE: Maria, Mãe do Ressuscitado 

Retiro Ecológico
Dicas para mais amar a Criação

- Percebendo como a esperança de Maria (e não desespero) se alimenta da Palavra de 
Deus ruminada no seu coração:  - o sinal do Templo (Jo 2, 18-20) - o sinal de Jonas 
(Mt 12, 38-40) - o sinal da Ressurreição: “se o grão de trigo não morrer...” (Jo 12, 24).
- Repare como esta esperança se enraíza no ato de fé em que Jesus Vive!  Esta fé que 
possui Maria completamente. E daí resulta na alegria e na paz. Deixe que estes 
sentimentos penetrem em meu coração.
- Ver também como esta experiência leva à Maria a sustentar a fé e a esperança, da 
primeira comunidade cristã, em Jesus Vivo, encorajando os discípulos para continuar 
a missão (At 2, 14).
Os diálogos acontecem ao longo da contemplação, pedindo a ela que me ensine a ter 
alegria e esperança no Ressuscitado, a perceber sua presença, e que na vida inteira 
experimente os efeitos da Ressurreição. Termine agradecendo as graças recebidas.

“Todas [as criaturas] avançam, juntamente conosco e através de nós, para a meta 
comum, que é Deus, numa plenitude transcendente [em que] Cristo ressuscitado tudo 

abraça e ilumina” (LS n. 83).

Na 4ª Semana dos Exercícios, oramos sobre a Ressurreição e a aparição de Jesus a seus 
discípulos. Como missão, nos é pedido que sejamos transmissores da consolação, uns 
para com os outros. Ao contemplar, nos fazemos partícipes da felicidade de Cristo e 
reconhecemos a constante renovação de todas as coisas do universo. A novidade do 
universo é expressa por Jesus: “Eis que renovo todas as coisas”.
A Ressurreição de Jesus nos oferece uma perspectiva para ver isto em nosso universo, 
enquanto a comunidade de vida se desenvolve e avança para a plenitude. O Cristo 
cósmico surge então como motor da evolução, como seu libertador e seu pleni�cador.
S. Paulo diz que “Cristo é tudo em todas as coisas” (Col 3, 11) e “tudo subsiste nele” 
(Col 1, 16). Ele recapitula tudo. Por isso a Epístola aos Efésios a�rma que importa 
“unir sob uma só cabeça todas as coisas em Cristo” (1, 10).
Em Cristo, todas as criaturas apontam para o Criador. Elas também apontam para 
além de si mesmas, para o futuro da redenção, para sua forma verdadeira e permanente 
no Reino de Deus.
À luz da Ressurreição compreendemos a Criação como “criação de Deus”, e con�ando 
na �delidade de seu Criador, percebemos a capacidade que ela tem de se transformar, 
em vista de sua plenitude.
A Ressurreição é colocada no grande contexto da Criação em que o próprio ser 
humano participa. A Ressurreição é encontro com a vida plena, em um processo da 
Criação que chega a seu desfecho. A Ressurreição pulsa em nós e na natureza com o 
coração de Deus.
A salvação é salvação de toda a Criação e de todas as criaturas, e não pode �car restrita 
à “salvação da alma humana” nem à bem-aventurança da existência humana. A 
“ressurreição dos mortos” ocorre nesta terra e leva os que receberam a vida para uma 
“nova terra onde mora a justiça, de acordo com sua promessa” (2Pd 3, 13). O Reino de 
Deus não é um reino “no” céu, mas ele vem “assim na terra como no céu”. 
Ressurreição e vida eterna são promessas de Deus para os todos os seres desta terra.

Por isso, também a ressurreição da natureza há de levar não para o Além, mas para o 
Aquém da nova criação de todas as coisas. Não é para o céu que Deus salva sua Criação, 
mas Ele renova a terra. A terra é o palco da vinda do Reino de Deus, por isso a 
ressurreição para o Reino de Deus é a esperança desta terra. 
            “O Reino de Deus é o reino da ressurreição na terra” (Bonhoe�er).
Se não houver uma “salvação da natureza”, também não poderá haver uma salvação 
de�nitiva do ser humano, pois os seres humanos são seres da natureza. Isto obriga a 
todos os que esperam a ressurreição a permanecerem �éis à terra, a respeitá-la, cuidá-la 
e amá-la como a si mesmos.
Na perspectiva da natureza, a ressurreição de Cristo signi�ca que com Ele teve início 
a universal “destruição da morte” (1Cor 15, 26), e que se torna visível o futuro da Nova 
Criação, quando a morte deixar de existir. Este é o lado cósmico da esperança da 
ressurreição. As forças do pecado e da morte, destrutivas e contrárias a Deus, são 
expulsas da criação, que é boa, e na presença do Deus vivo, esta se transformará em 
uma criação eternamente viva.
Por isso a “Ressurreição de Jesus” é para ser entendida não apenas como o feito 
histórico-escatológico de Deus, mas também como o primeiro ato da Nova Criação 
deste mundo efêmero para sua forma verdadeira e eterna. 
Rom 8, 18-25: a ressurreição não está restrita às pessoas humanas, ela abrange também 
todo o mundo vivo, no qual em última análise os seres humanos existem.
O Deus que ressuscita os mortos é o mesmo Deus que chamou todas as coisas do nada 
à existência; Aquele que ressuscitou Jesus dos mortos é o Criador do novo ser de todas 
as coisas. 
A ressurreição dos mortos, a destruição da morte e a ressurreição da natureza 
constituem os pressupostos para a eterna Criação que participa da habitação do Deus 
vivo e eterno.
A Criação “no princípio” está orientada para este �m. Por isso, “toda a Criação geme 
conosco” e esta é a verdadeira ressurreição da natureza. Ressurreição e Criação 
constituem uma unidade, pois a ressurreição dos mortos e a destruição da morte são a 
completude da criação original.
A Luz das aparições de Páscoa foi entendida como a aurora do primeiro dia da Nova 
Criação de todas as coisas. À luz deste “novo dia” de Deus, Cristo aparece como o 
primogênito de toda a Criação, que reconcilia todas as coisas no céu e na terra e que 
tudo há de libertar. O “primogênito entre os mortos” é também o “primogênito de toda 
criatura”.

Para chegar a viver o Novo Céu e a Nova Terra, temos de ir renovando radicalmente 
este céu tantas vezes opaco e esta terra tão violada.
   
Disposição de todo o meu ser para o mistério
Leio Jo 20, 1-18 e com a imaginação me ponho na situação sugerida pela leitura.
Imerso no cosmos, que eu possa descobrir a verdadeira extensão da vida.
O desejo de meu coração
Peço alcançar a graça de alegrar-me e regozijar-me com todas as criaturas que desfrutam 
da glória e júbilo de Jesus Ressuscitado.
Pontos para ajudar a contemplação:
Primeiro ponto: Vejo e ouço os amigos de Jesus, indo ao sepulcro pela manhã. Vejo 
todos os detalhes que os dois discípulos viram quando entraram no túmulo, 
especialmente as vestes. Considero que aquilo que está passando por suas cabeças 
jamais passou pela mente humana. Sinto de maneira especial suas emoções, a 
prodigiosa esperança que inunda seus corações nesse instante.
 
Segundo ponto: Do mesmo modo acompanho a Maria Madalena em seu pranto; 
sinto seu desespero e confusão. Vejo como se volta para dirigir-se à pessoa que ela 
acredita ser o jardineiro. Com ela, me maravilho de que não seja um fantasma.
Terceiro ponto: Penso como a divindade de Jesus, tão escondida durante a Paixão, 
aparece agora e se revela tão prodigiosamente no Cristo ressuscitado e glori�cado. 
Pergunto-me, com Maria, por que não o reconhecemos à primeira vista.
Quarto ponto: Re�ito como Ele atua consolando-nos e o comparo com a maneira 
como os amigos se consolam uns aos outros. Re�ito também como Jesus envia Maria 
para reunir-se com os irmãos, sua comunidade de amigos, para consolá-los.
Na oração: Re�ito no milagre do emergente, isto é, nossa experiência de autêntica 
novidade. Maravilho-me com a nova comunidade que emerge dos indivíduos isolados, 
temerosos, desanimados.

Considero como nosso Senhor ressuscitado desenha toda a vida futura do universo 
como uma comunidade em evolução de esplendor e diversidade crescentes. Re�ito 
como Cristo nos leva a evoluir para uma humanidade em plenitude. Considero que 
minha evolução me convida a imitá-lo. Consolo ao solitário, ao triste. Fraternizo com 
todas as criaturas e me faço humano em toda minha plenitude. Isto é emergência: um 
salto para a novidade, para a beleza, para a transcendência...
Outros textos: Jo 21, 1-14; Jo 21, 15-19; Lc 24, 13-35



7º Dia

JESUS VIVE !  (EE 218-229)

“Passagem para a Ressurreição”

Na manifestação da divindade de Jesus, Inácio não insiste tanto no fato da ressurreição 
e sim nos efeitos produzidos por ela. Ao contemplar o Ressuscitado, con�rma-se o 
caminho da LIBERDADE que HUMANIZA este mundo: A Ressurreição dá sentido 
à paixão e morte, e liberta de tudo que paralisa a nossa Liberdade, mata a Vida e destrói 
a Esperança. “PARA SERMOS VERDADEIRAMENTE LIVRES É QUE CRISTO 
NOS LIBERTOU” [Gal 5, 1].
   

Oração preparatória: Recordando com gratidão a oração destes dias: “Memória 
agradecida...”. Situar-se entre aqueles com quem estou vivendo esta experiência, e 
aqueles/as que estão rezando por nós e que con�am no nosso crescimento na fé.
Pedir ao Espírito Santo: Não vamos de texto em texto, mas de graça em graça, por 
isso, precisamos pedir: a graça de alegrar-me com Jesus ressuscitado que, pela força do 
Espírito, está vivo e presente no meio de nós. Sentir sua própria alegria! Precisamos 
de alegria na nossa Igreja!!!

O que mais precisam as nossas comunidades é de animadores da esperança!!!

Sem deixar-se surpreender pela novidade, sem esta alegria no coração, ninguém é 
missionário.  Que Maria nos ajude a experimentar internamente esta alegria!
Contemplar + Considerar: Usando minha imaginação, a aparição de Jesus à sua mãe 
... ou ... a iluminação interior de Maria.
Este relato não está no Evangelho, mas a Igreja o supõe. Imagine, então, o lugar onde 
Maria está, com todo detalhe, seu ânimo… o encontro… a conversa com seu �lho, os 
detalhes que toda mulher quer saber do seu �lho, etc.
Coloque-se junto à Maria, deixe que ela lhe conte, enquanto relembra no coração, os 
fatos dolorosos vividos nos últimos dias... e a alegria da ressurreição.

Este anexo faz parte do livro "Justiça Socioambiental - Guia Inspirador" e todos os seus direitos são reservados.
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- Percebendo como a esperança de Maria (e não desespero) se alimenta da Palavra de 
Deus ruminada no seu coração:  - o sinal do Templo (Jo 2, 18-20) - o sinal de Jonas 
(Mt 12, 38-40) - o sinal da Ressurreição: “se o grão de trigo não morrer...” (Jo 12, 24).
- Repare como esta esperança se enraíza no ato de fé em que Jesus Vive!  Esta fé que 
possui Maria completamente. E daí resulta na alegria e na paz. Deixe que estes 
sentimentos penetrem em meu coração.
- Ver também como esta experiência leva à Maria a sustentar a fé e a esperança, da 
primeira comunidade cristã, em Jesus Vivo, encorajando os discípulos para continuar 
a missão (At 2, 14).
Os diálogos acontecem ao longo da contemplação, pedindo a ela que me ensine a ter 
alegria e esperança no Ressuscitado, a perceber sua presença, e que na vida inteira 
experimente os efeitos da Ressurreição. Termine agradecendo as graças recebidas.

Retiro Ecológico
Dicas para mais amar a Criação

“Todas [as criaturas] avançam, juntamente conosco e através de nós, para a meta 
comum, que é Deus, numa plenitude transcendente [em que] Cristo ressuscitado tudo 

abraça e ilumina” (LS n. 83).

Na 4ª Semana dos Exercícios, oramos sobre a Ressurreição e a aparição de Jesus a seus 
discípulos. Como missão, nos é pedido que sejamos transmissores da consolação, uns 
para com os outros. Ao contemplar, nos fazemos partícipes da felicidade de Cristo e 
reconhecemos a constante renovação de todas as coisas do universo. A novidade do 
universo é expressa por Jesus: “Eis que renovo todas as coisas”.
A Ressurreição de Jesus nos oferece uma perspectiva para ver isto em nosso universo, 
enquanto a comunidade de vida se desenvolve e avança para a plenitude. O Cristo 
cósmico surge então como motor da evolução, como seu libertador e seu pleni�cador.
S. Paulo diz que “Cristo é tudo em todas as coisas” (Col 3, 11) e “tudo subsiste nele” 
(Col 1, 16). Ele recapitula tudo. Por isso a Epístola aos Efésios a�rma que importa 
“unir sob uma só cabeça todas as coisas em Cristo” (1, 10).
Em Cristo, todas as criaturas apontam para o Criador. Elas também apontam para 
além de si mesmas, para o futuro da redenção, para sua forma verdadeira e permanente 
no Reino de Deus.
À luz da Ressurreição compreendemos a Criação como “criação de Deus”, e con�ando 
na �delidade de seu Criador, percebemos a capacidade que ela tem de se transformar, 
em vista de sua plenitude.
A Ressurreição é colocada no grande contexto da Criação em que o próprio ser 
humano participa. A Ressurreição é encontro com a vida plena, em um processo da 
Criação que chega a seu desfecho. A Ressurreição pulsa em nós e na natureza com o 
coração de Deus.
A salvação é salvação de toda a Criação e de todas as criaturas, e não pode �car restrita 
à “salvação da alma humana” nem à bem-aventurança da existência humana. A 
“ressurreição dos mortos” ocorre nesta terra e leva os que receberam a vida para uma 
“nova terra onde mora a justiça, de acordo com sua promessa” (2Pd 3, 13). O Reino de 
Deus não é um reino “no” céu, mas ele vem “assim na terra como no céu”. 
Ressurreição e vida eterna são promessas de Deus para os todos os seres desta terra.

Por isso, também a ressurreição da natureza há de levar não para o Além, mas para o 
Aquém da nova criação de todas as coisas. Não é para o céu que Deus salva sua Criação, 
mas Ele renova a terra. A terra é o palco da vinda do Reino de Deus, por isso a 
ressurreição para o Reino de Deus é a esperança desta terra. 
            “O Reino de Deus é o reino da ressurreição na terra” (Bonhoe�er).
Se não houver uma “salvação da natureza”, também não poderá haver uma salvação 
de�nitiva do ser humano, pois os seres humanos são seres da natureza. Isto obriga a 
todos os que esperam a ressurreição a permanecerem �éis à terra, a respeitá-la, cuidá-la 
e amá-la como a si mesmos.
Na perspectiva da natureza, a ressurreição de Cristo signi�ca que com Ele teve início 
a universal “destruição da morte” (1Cor 15, 26), e que se torna visível o futuro da Nova 
Criação, quando a morte deixar de existir. Este é o lado cósmico da esperança da 
ressurreição. As forças do pecado e da morte, destrutivas e contrárias a Deus, são 
expulsas da criação, que é boa, e na presença do Deus vivo, esta se transformará em 
uma criação eternamente viva.
Por isso a “Ressurreição de Jesus” é para ser entendida não apenas como o feito 
histórico-escatológico de Deus, mas também como o primeiro ato da Nova Criação 
deste mundo efêmero para sua forma verdadeira e eterna. 
Rom 8, 18-25: a ressurreição não está restrita às pessoas humanas, ela abrange também 
todo o mundo vivo, no qual em última análise os seres humanos existem.
O Deus que ressuscita os mortos é o mesmo Deus que chamou todas as coisas do nada 
à existência; Aquele que ressuscitou Jesus dos mortos é o Criador do novo ser de todas 
as coisas. 
A ressurreição dos mortos, a destruição da morte e a ressurreição da natureza 
constituem os pressupostos para a eterna Criação que participa da habitação do Deus 
vivo e eterno.
A Criação “no princípio” está orientada para este �m. Por isso, “toda a Criação geme 
conosco” e esta é a verdadeira ressurreição da natureza. Ressurreição e Criação 
constituem uma unidade, pois a ressurreição dos mortos e a destruição da morte são a 
completude da criação original.
A Luz das aparições de Páscoa foi entendida como a aurora do primeiro dia da Nova 
Criação de todas as coisas. À luz deste “novo dia” de Deus, Cristo aparece como o 
primogênito de toda a Criação, que reconcilia todas as coisas no céu e na terra e que 
tudo há de libertar. O “primogênito entre os mortos” é também o “primogênito de toda 
criatura”.

Para chegar a viver o Novo Céu e a Nova Terra, temos de ir renovando radicalmente 
este céu tantas vezes opaco e esta terra tão violada.
   
Disposição de todo o meu ser para o mistério
Leio Jo 20, 1-18 e com a imaginação me ponho na situação sugerida pela leitura.
Imerso no cosmos, que eu possa descobrir a verdadeira extensão da vida.
O desejo de meu coração
Peço alcançar a graça de alegrar-me e regozijar-me com todas as criaturas que desfrutam 
da glória e júbilo de Jesus Ressuscitado.
Pontos para ajudar a contemplação:
Primeiro ponto: Vejo e ouço os amigos de Jesus, indo ao sepulcro pela manhã. Vejo 
todos os detalhes que os dois discípulos viram quando entraram no túmulo, 
especialmente as vestes. Considero que aquilo que está passando por suas cabeças 
jamais passou pela mente humana. Sinto de maneira especial suas emoções, a 
prodigiosa esperança que inunda seus corações nesse instante.
 
Segundo ponto: Do mesmo modo acompanho a Maria Madalena em seu pranto; 
sinto seu desespero e confusão. Vejo como se volta para dirigir-se à pessoa que ela 
acredita ser o jardineiro. Com ela, me maravilho de que não seja um fantasma.
Terceiro ponto: Penso como a divindade de Jesus, tão escondida durante a Paixão, 
aparece agora e se revela tão prodigiosamente no Cristo ressuscitado e glori�cado. 
Pergunto-me, com Maria, por que não o reconhecemos à primeira vista.
Quarto ponto: Re�ito como Ele atua consolando-nos e o comparo com a maneira 
como os amigos se consolam uns aos outros. Re�ito também como Jesus envia Maria 
para reunir-se com os irmãos, sua comunidade de amigos, para consolá-los.
Na oração: Re�ito no milagre do emergente, isto é, nossa experiência de autêntica 
novidade. Maravilho-me com a nova comunidade que emerge dos indivíduos isolados, 
temerosos, desanimados.

Considero como nosso Senhor ressuscitado desenha toda a vida futura do universo 
como uma comunidade em evolução de esplendor e diversidade crescentes. Re�ito 
como Cristo nos leva a evoluir para uma humanidade em plenitude. Considero que 
minha evolução me convida a imitá-lo. Consolo ao solitário, ao triste. Fraternizo com 
todas as criaturas e me faço humano em toda minha plenitude. Isto é emergência: um 
salto para a novidade, para a beleza, para a transcendência...
Outros textos: Jo 21, 1-14; Jo 21, 15-19; Lc 24, 13-35
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Pedir ao Espírito Santo: a graça de alegrar-me com o Senhor ressuscitado que 
continua conosco para nos consolar e conceder seus dons.  ‘Consolar’ é o primeiro 
efeito de Jesus Ressuscitado [EE 224].
Ler tranquilamente:   Mc 16, 1-11 
Contemplar e considerar, situando-se na cena, com todos os sentidos, participando...:

A iniciativa vem do Senhor: vai quebrando as resistências do medo e do arrasamento.
Jesus escolhe as mulheres como primeiras testemunhas da sua ressurreição!  Elas, que 

eram testemunhas inválidas perante os tribunais da sociedade judaica.
Jesus escolhe as pessoas amadas como testemunhas da sua ressurreição... Só os olhos 

de quem ama são capazes de re-conhecer, porque antes conheceram: Maria Magdalena, 
de quem expulsara 7 demônios...
Só entra na eternidade quem amou. Quem não amou não tem nada a reconhecer, 
porque na vida não conheceu ninguém. Deixe-me evangelizar pelo povo simples, pelos 
sofredores: reconheço a quem, neles?  

O modo da aparição não tem nada de apocalíptico ou extraordinário. Jesus se 
comunica a cada um e a cada uma do jeito que é, forti�cando um amor novo, uma 
con�ança no Pai, uma esperança ou sentido na vida...  Qual é o meu jeito?
Agradecer ao Pai, ao Senhor Jesus e ao Espírito pelas luzes e graças recebidas.

26º EE: Só quem ama, reconhece

Retiro Ecológico
Dicas para mais amar a Criação

“Todas [as criaturas] avançam, juntamente conosco e através de nós, para a meta 
comum, que é Deus, numa plenitude transcendente [em que] Cristo ressuscitado tudo 

abraça e ilumina” (LS n. 83).

Na 4ª Semana dos Exercícios, oramos sobre a Ressurreição e a aparição de Jesus a seus 
discípulos. Como missão, nos é pedido que sejamos transmissores da consolação, uns 
para com os outros. Ao contemplar, nos fazemos partícipes da felicidade de Cristo e 
reconhecemos a constante renovação de todas as coisas do universo. A novidade do 
universo é expressa por Jesus: “Eis que renovo todas as coisas”.
A Ressurreição de Jesus nos oferece uma perspectiva para ver isto em nosso universo, 
enquanto a comunidade de vida se desenvolve e avança para a plenitude. O Cristo 
cósmico surge então como motor da evolução, como seu libertador e seu pleni�cador.
S. Paulo diz que “Cristo é tudo em todas as coisas” (Col 3, 11) e “tudo subsiste nele” 
(Col 1, 16). Ele recapitula tudo. Por isso a Epístola aos Efésios a�rma que importa 
“unir sob uma só cabeça todas as coisas em Cristo” (1, 10).
Em Cristo, todas as criaturas apontam para o Criador. Elas também apontam para 
além de si mesmas, para o futuro da redenção, para sua forma verdadeira e permanente 
no Reino de Deus.
À luz da Ressurreição compreendemos a Criação como “criação de Deus”, e con�ando 
na �delidade de seu Criador, percebemos a capacidade que ela tem de se transformar, 
em vista de sua plenitude.
A Ressurreição é colocada no grande contexto da Criação em que o próprio ser 
humano participa. A Ressurreição é encontro com a vida plena, em um processo da 
Criação que chega a seu desfecho. A Ressurreição pulsa em nós e na natureza com o 
coração de Deus.
A salvação é salvação de toda a Criação e de todas as criaturas, e não pode �car restrita 
à “salvação da alma humana” nem à bem-aventurança da existência humana. A 
“ressurreição dos mortos” ocorre nesta terra e leva os que receberam a vida para uma 
“nova terra onde mora a justiça, de acordo com sua promessa” (2Pd 3, 13). O Reino de 
Deus não é um reino “no” céu, mas ele vem “assim na terra como no céu”. 
Ressurreição e vida eterna são promessas de Deus para os todos os seres desta terra.

Por isso, também a ressurreição da natureza há de levar não para o Além, mas para o 
Aquém da nova criação de todas as coisas. Não é para o céu que Deus salva sua Criação, 
mas Ele renova a terra. A terra é o palco da vinda do Reino de Deus, por isso a 
ressurreição para o Reino de Deus é a esperança desta terra. 
            “O Reino de Deus é o reino da ressurreição na terra” (Bonhoe�er).
Se não houver uma “salvação da natureza”, também não poderá haver uma salvação 
de�nitiva do ser humano, pois os seres humanos são seres da natureza. Isto obriga a 
todos os que esperam a ressurreição a permanecerem �éis à terra, a respeitá-la, cuidá-la 
e amá-la como a si mesmos.
Na perspectiva da natureza, a ressurreição de Cristo signi�ca que com Ele teve início 
a universal “destruição da morte” (1Cor 15, 26), e que se torna visível o futuro da Nova 
Criação, quando a morte deixar de existir. Este é o lado cósmico da esperança da 
ressurreição. As forças do pecado e da morte, destrutivas e contrárias a Deus, são 
expulsas da criação, que é boa, e na presença do Deus vivo, esta se transformará em 
uma criação eternamente viva.
Por isso a “Ressurreição de Jesus” é para ser entendida não apenas como o feito 
histórico-escatológico de Deus, mas também como o primeiro ato da Nova Criação 
deste mundo efêmero para sua forma verdadeira e eterna. 
Rom 8, 18-25: a ressurreição não está restrita às pessoas humanas, ela abrange também 
todo o mundo vivo, no qual em última análise os seres humanos existem.
O Deus que ressuscita os mortos é o mesmo Deus que chamou todas as coisas do nada 
à existência; Aquele que ressuscitou Jesus dos mortos é o Criador do novo ser de todas 
as coisas. 
A ressurreição dos mortos, a destruição da morte e a ressurreição da natureza 
constituem os pressupostos para a eterna Criação que participa da habitação do Deus 
vivo e eterno.
A Criação “no princípio” está orientada para este �m. Por isso, “toda a Criação geme 
conosco” e esta é a verdadeira ressurreição da natureza. Ressurreição e Criação 
constituem uma unidade, pois a ressurreição dos mortos e a destruição da morte são a 
completude da criação original.
A Luz das aparições de Páscoa foi entendida como a aurora do primeiro dia da Nova 
Criação de todas as coisas. À luz deste “novo dia” de Deus, Cristo aparece como o 
primogênito de toda a Criação, que reconcilia todas as coisas no céu e na terra e que 
tudo há de libertar. O “primogênito entre os mortos” é também o “primogênito de toda 
criatura”.

Para chegar a viver o Novo Céu e a Nova Terra, temos de ir renovando radicalmente 
este céu tantas vezes opaco e esta terra tão violada.
   
Disposição de todo o meu ser para o mistério
Leio Jo 20, 1-18 e com a imaginação me ponho na situação sugerida pela leitura.
Imerso no cosmos, que eu possa descobrir a verdadeira extensão da vida.
O desejo de meu coração
Peço alcançar a graça de alegrar-me e regozijar-me com todas as criaturas que desfrutam 
da glória e júbilo de Jesus Ressuscitado.
Pontos para ajudar a contemplação:
Primeiro ponto: Vejo e ouço os amigos de Jesus, indo ao sepulcro pela manhã. Vejo 
todos os detalhes que os dois discípulos viram quando entraram no túmulo, 
especialmente as vestes. Considero que aquilo que está passando por suas cabeças 
jamais passou pela mente humana. Sinto de maneira especial suas emoções, a 
prodigiosa esperança que inunda seus corações nesse instante.
 
Segundo ponto: Do mesmo modo acompanho a Maria Madalena em seu pranto; 
sinto seu desespero e confusão. Vejo como se volta para dirigir-se à pessoa que ela 
acredita ser o jardineiro. Com ela, me maravilho de que não seja um fantasma.
Terceiro ponto: Penso como a divindade de Jesus, tão escondida durante a Paixão, 
aparece agora e se revela tão prodigiosamente no Cristo ressuscitado e glori�cado. 
Pergunto-me, com Maria, por que não o reconhecemos à primeira vista.
Quarto ponto: Re�ito como Ele atua consolando-nos e o comparo com a maneira 
como os amigos se consolam uns aos outros. Re�ito também como Jesus envia Maria 
para reunir-se com os irmãos, sua comunidade de amigos, para consolá-los.
Na oração: Re�ito no milagre do emergente, isto é, nossa experiência de autêntica 
novidade. Maravilho-me com a nova comunidade que emerge dos indivíduos isolados, 
temerosos, desanimados.

Considero como nosso Senhor ressuscitado desenha toda a vida futura do universo 
como uma comunidade em evolução de esplendor e diversidade crescentes. Re�ito 
como Cristo nos leva a evoluir para uma humanidade em plenitude. Considero que 
minha evolução me convida a imitá-lo. Consolo ao solitário, ao triste. Fraternizo com 
todas as criaturas e me faço humano em toda minha plenitude. Isto é emergência: um 
salto para a novidade, para a beleza, para a transcendência...
Outros textos: Jo 21, 1-14; Jo 21, 15-19; Lc 24, 13-35
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“Todas [as criaturas] avançam, juntamente conosco e através de nós, para a meta 
comum, que é Deus, numa plenitude transcendente [em que] Cristo ressuscitado tudo 

abraça e ilumina” (LS n. 83).

Na 4ª Semana dos Exercícios, oramos sobre a Ressurreição e a aparição de Jesus a seus 
discípulos. Como missão, nos é pedido que sejamos transmissores da consolação, uns 
para com os outros. Ao contemplar, nos fazemos partícipes da felicidade de Cristo e 
reconhecemos a constante renovação de todas as coisas do universo. A novidade do 
universo é expressa por Jesus: “Eis que renovo todas as coisas”.
A Ressurreição de Jesus nos oferece uma perspectiva para ver isto em nosso universo, 
enquanto a comunidade de vida se desenvolve e avança para a plenitude. O Cristo 
cósmico surge então como motor da evolução, como seu libertador e seu pleni�cador.
S. Paulo diz que “Cristo é tudo em todas as coisas” (Col 3, 11) e “tudo subsiste nele” 
(Col 1, 16). Ele recapitula tudo. Por isso a Epístola aos Efésios a�rma que importa 
“unir sob uma só cabeça todas as coisas em Cristo” (1, 10).
Em Cristo, todas as criaturas apontam para o Criador. Elas também apontam para 
além de si mesmas, para o futuro da redenção, para sua forma verdadeira e permanente 
no Reino de Deus.
À luz da Ressurreição compreendemos a Criação como “criação de Deus”, e con�ando 
na �delidade de seu Criador, percebemos a capacidade que ela tem de se transformar, 
em vista de sua plenitude.
A Ressurreição é colocada no grande contexto da Criação em que o próprio ser 
humano participa. A Ressurreição é encontro com a vida plena, em um processo da 
Criação que chega a seu desfecho. A Ressurreição pulsa em nós e na natureza com o 
coração de Deus.
A salvação é salvação de toda a Criação e de todas as criaturas, e não pode �car restrita 
à “salvação da alma humana” nem à bem-aventurança da existência humana. A 
“ressurreição dos mortos” ocorre nesta terra e leva os que receberam a vida para uma 
“nova terra onde mora a justiça, de acordo com sua promessa” (2Pd 3, 13). O Reino de 
Deus não é um reino “no” céu, mas ele vem “assim na terra como no céu”. 
Ressurreição e vida eterna são promessas de Deus para os todos os seres desta terra.

27º e 28º EE: Ressurreição de Jesus,
Ressurreição Cósmica
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Por isso, também a ressurreição da natureza há de levar não para o Além, mas para o 
Aquém da nova criação de todas as coisas. Não é para o céu que Deus salva sua Criação, 
mas Ele renova a terra. A terra é o palco da vinda do Reino de Deus, por isso a 
ressurreição para o Reino de Deus é a esperança desta terra. 
            “O Reino de Deus é o reino da ressurreição na terra” (Bonhoe�er).
Se não houver uma “salvação da natureza”, também não poderá haver uma salvação 
de�nitiva do ser humano, pois os seres humanos são seres da natureza. Isto obriga a 
todos os que esperam a ressurreição a permanecerem �éis à terra, a respeitá-la, cuidá-la 
e amá-la como a si mesmos.
Na perspectiva da natureza, a ressurreição de Cristo signi�ca que com Ele teve início 
a universal “destruição da morte” (1Cor 15, 26), e que se torna visível o futuro da Nova 
Criação, quando a morte deixar de existir. Este é o lado cósmico da esperança da 
ressurreição. As forças do pecado e da morte, destrutivas e contrárias a Deus, são 
expulsas da criação, que é boa, e na presença do Deus vivo, esta se transformará em 
uma criação eternamente viva.
Por isso a “Ressurreição de Jesus” é para ser entendida não apenas como o feito 
histórico-escatológico de Deus, mas também como o primeiro ato da Nova Criação 
deste mundo efêmero para sua forma verdadeira e eterna. 
Rom 8, 18-25: a ressurreição não está restrita às pessoas humanas, ela abrange também 
todo o mundo vivo, no qual em última análise os seres humanos existem.
O Deus que ressuscita os mortos é o mesmo Deus que chamou todas as coisas do nada 
à existência; Aquele que ressuscitou Jesus dos mortos é o Criador do novo ser de todas 
as coisas. 
A ressurreição dos mortos, a destruição da morte e a ressurreição da natureza 
constituem os pressupostos para a eterna Criação que participa da habitação do Deus 
vivo e eterno.
A Criação “no princípio” está orientada para este �m. Por isso, “toda a Criação geme 
conosco” e esta é a verdadeira ressurreição da natureza. Ressurreição e Criação 
constituem uma unidade, pois a ressurreição dos mortos e a destruição da morte são a 
completude da criação original.
A Luz das aparições de Páscoa foi entendida como a aurora do primeiro dia da Nova 
Criação de todas as coisas. À luz deste “novo dia” de Deus, Cristo aparece como o 
primogênito de toda a Criação, que reconcilia todas as coisas no céu e na terra e que 
tudo há de libertar. O “primogênito entre os mortos” é também o “primogênito de toda 
criatura”.

Para chegar a viver o Novo Céu e a Nova Terra, temos de ir renovando radicalmente 
este céu tantas vezes opaco e esta terra tão violada.
   
Disposição de todo o meu ser para o mistério
Leio Jo 20, 1-18 e com a imaginação me ponho na situação sugerida pela leitura.
Imerso no cosmos, que eu possa descobrir a verdadeira extensão da vida.
O desejo de meu coração
Peço alcançar a graça de alegrar-me e regozijar-me com todas as criaturas que desfrutam 
da glória e júbilo de Jesus Ressuscitado.
Pontos para ajudar a contemplação:
Primeiro ponto: Vejo e ouço os amigos de Jesus, indo ao sepulcro pela manhã. Vejo 
todos os detalhes que os dois discípulos viram quando entraram no túmulo, 
especialmente as vestes. Considero que aquilo que está passando por suas cabeças 
jamais passou pela mente humana. Sinto de maneira especial suas emoções, a 
prodigiosa esperança que inunda seus corações nesse instante.
 
Segundo ponto: Do mesmo modo acompanho a Maria Madalena em seu pranto; 
sinto seu desespero e confusão. Vejo como se volta para dirigir-se à pessoa que ela 
acredita ser o jardineiro. Com ela, me maravilho de que não seja um fantasma.
Terceiro ponto: Penso como a divindade de Jesus, tão escondida durante a Paixão, 
aparece agora e se revela tão prodigiosamente no Cristo ressuscitado e glori�cado. 
Pergunto-me, com Maria, por que não o reconhecemos à primeira vista.
Quarto ponto: Re�ito como Ele atua consolando-nos e o comparo com a maneira 
como os amigos se consolam uns aos outros. Re�ito também como Jesus envia Maria 
para reunir-se com os irmãos, sua comunidade de amigos, para consolá-los.
Na oração: Re�ito no milagre do emergente, isto é, nossa experiência de autêntica 
novidade. Maravilho-me com a nova comunidade que emerge dos indivíduos isolados, 
temerosos, desanimados.

Considero como nosso Senhor ressuscitado desenha toda a vida futura do universo 
como uma comunidade em evolução de esplendor e diversidade crescentes. Re�ito 
como Cristo nos leva a evoluir para uma humanidade em plenitude. Considero que 
minha evolução me convida a imitá-lo. Consolo ao solitário, ao triste. Fraternizo com 
todas as criaturas e me faço humano em toda minha plenitude. Isto é emergência: um 
salto para a novidade, para a beleza, para a transcendência...
Outros textos: Jo 21, 1-14; Jo 21, 15-19; Lc 24, 13-35



“Todas [as criaturas] avançam, juntamente conosco e através de nós, para a meta 
comum, que é Deus, numa plenitude transcendente [em que] Cristo ressuscitado tudo 

abraça e ilumina” (LS n. 83).

Na 4ª Semana dos Exercícios, oramos sobre a Ressurreição e a aparição de Jesus a seus 
discípulos. Como missão, nos é pedido que sejamos transmissores da consolação, uns 
para com os outros. Ao contemplar, nos fazemos partícipes da felicidade de Cristo e 
reconhecemos a constante renovação de todas as coisas do universo. A novidade do 
universo é expressa por Jesus: “Eis que renovo todas as coisas”.
A Ressurreição de Jesus nos oferece uma perspectiva para ver isto em nosso universo, 
enquanto a comunidade de vida se desenvolve e avança para a plenitude. O Cristo 
cósmico surge então como motor da evolução, como seu libertador e seu pleni�cador.
S. Paulo diz que “Cristo é tudo em todas as coisas” (Col 3, 11) e “tudo subsiste nele” 
(Col 1, 16). Ele recapitula tudo. Por isso a Epístola aos Efésios a�rma que importa 
“unir sob uma só cabeça todas as coisas em Cristo” (1, 10).
Em Cristo, todas as criaturas apontam para o Criador. Elas também apontam para 
além de si mesmas, para o futuro da redenção, para sua forma verdadeira e permanente 
no Reino de Deus.
À luz da Ressurreição compreendemos a Criação como “criação de Deus”, e con�ando 
na �delidade de seu Criador, percebemos a capacidade que ela tem de se transformar, 
em vista de sua plenitude.
A Ressurreição é colocada no grande contexto da Criação em que o próprio ser 
humano participa. A Ressurreição é encontro com a vida plena, em um processo da 
Criação que chega a seu desfecho. A Ressurreição pulsa em nós e na natureza com o 
coração de Deus.
A salvação é salvação de toda a Criação e de todas as criaturas, e não pode �car restrita 
à “salvação da alma humana” nem à bem-aventurança da existência humana. A 
“ressurreição dos mortos” ocorre nesta terra e leva os que receberam a vida para uma 
“nova terra onde mora a justiça, de acordo com sua promessa” (2Pd 3, 13). O Reino de 
Deus não é um reino “no” céu, mas ele vem “assim na terra como no céu”. 
Ressurreição e vida eterna são promessas de Deus para os todos os seres desta terra.
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Por isso, também a ressurreição da natureza há de levar não para o Além, mas para o 
Aquém da nova criação de todas as coisas. Não é para o céu que Deus salva sua Criação, 
mas Ele renova a terra. A terra é o palco da vinda do Reino de Deus, por isso a 
ressurreição para o Reino de Deus é a esperança desta terra. 
            “O Reino de Deus é o reino da ressurreição na terra” (Bonhoe�er).
Se não houver uma “salvação da natureza”, também não poderá haver uma salvação 
de�nitiva do ser humano, pois os seres humanos são seres da natureza. Isto obriga a 
todos os que esperam a ressurreição a permanecerem �éis à terra, a respeitá-la, cuidá-la 
e amá-la como a si mesmos.
Na perspectiva da natureza, a ressurreição de Cristo signi�ca que com Ele teve início 
a universal “destruição da morte” (1Cor 15, 26), e que se torna visível o futuro da Nova 
Criação, quando a morte deixar de existir. Este é o lado cósmico da esperança da 
ressurreição. As forças do pecado e da morte, destrutivas e contrárias a Deus, são 
expulsas da criação, que é boa, e na presença do Deus vivo, esta se transformará em 
uma criação eternamente viva.
Por isso a “Ressurreição de Jesus” é para ser entendida não apenas como o feito 
histórico-escatológico de Deus, mas também como o primeiro ato da Nova Criação 
deste mundo efêmero para sua forma verdadeira e eterna. 
Rom 8, 18-25: a ressurreição não está restrita às pessoas humanas, ela abrange também 
todo o mundo vivo, no qual em última análise os seres humanos existem.
O Deus que ressuscita os mortos é o mesmo Deus que chamou todas as coisas do nada 
à existência; Aquele que ressuscitou Jesus dos mortos é o Criador do novo ser de todas 
as coisas. 
A ressurreição dos mortos, a destruição da morte e a ressurreição da natureza 
constituem os pressupostos para a eterna Criação que participa da habitação do Deus 
vivo e eterno.
A Criação “no princípio” está orientada para este �m. Por isso, “toda a Criação geme 
conosco” e esta é a verdadeira ressurreição da natureza. Ressurreição e Criação 
constituem uma unidade, pois a ressurreição dos mortos e a destruição da morte são a 
completude da criação original.
A Luz das aparições de Páscoa foi entendida como a aurora do primeiro dia da Nova 
Criação de todas as coisas. À luz deste “novo dia” de Deus, Cristo aparece como o 
primogênito de toda a Criação, que reconcilia todas as coisas no céu e na terra e que 
tudo há de libertar. O “primogênito entre os mortos” é também o “primogênito de toda 
criatura”.
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Para chegar a viver o Novo Céu e a Nova Terra, temos de ir renovando radicalmente 
este céu tantas vezes opaco e esta terra tão violada.
   
Disposição de todo o meu ser para o mistério
Leio Jo 20, 1-18 e com a imaginação me ponho na situação sugerida pela leitura.
Imerso no cosmos, que eu possa descobrir a verdadeira extensão da vida.
O desejo de meu coração
Peço alcançar a graça de alegrar-me e regozijar-me com todas as criaturas que desfrutam 
da glória e júbilo de Jesus Ressuscitado.
Pontos para ajudar a contemplação:
Primeiro ponto: Vejo e ouço os amigos de Jesus, indo ao sepulcro pela manhã. Vejo 
todos os detalhes que os dois discípulos viram quando entraram no túmulo, 
especialmente as vestes. Considero que aquilo que está passando por suas cabeças 
jamais passou pela mente humana. Sinto de maneira especial suas emoções, a 
prodigiosa esperança que inunda seus corações nesse instante.
 
Segundo ponto: Do mesmo modo acompanho a Maria Madalena em seu pranto; 
sinto seu desespero e confusão. Vejo como se volta para dirigir-se à pessoa que ela 
acredita ser o jardineiro. Com ela, me maravilho de que não seja um fantasma.
Terceiro ponto: Penso como a divindade de Jesus, tão escondida durante a Paixão, 
aparece agora e se revela tão prodigiosamente no Cristo ressuscitado e glori�cado. 
Pergunto-me, com Maria, por que não o reconhecemos à primeira vista.
Quarto ponto: Re�ito como Ele atua consolando-nos e o comparo com a maneira 
como os amigos se consolam uns aos outros. Re�ito também como Jesus envia Maria 
para reunir-se com os irmãos, sua comunidade de amigos, para consolá-los.
Na oração: Re�ito no milagre do emergente, isto é, nossa experiência de autêntica 
novidade. Maravilho-me com a nova comunidade que emerge dos indivíduos isolados, 
temerosos, desanimados.

Considero como nosso Senhor ressuscitado desenha toda a vida futura do universo 
como uma comunidade em evolução de esplendor e diversidade crescentes. Re�ito 
como Cristo nos leva a evoluir para uma humanidade em plenitude. Considero que 
minha evolução me convida a imitá-lo. Consolo ao solitário, ao triste. Fraternizo com 
todas as criaturas e me faço humano em toda minha plenitude. Isto é emergência: um 
salto para a novidade, para a beleza, para a transcendência...
Outros textos: Jo 21, 1-14; Jo 21, 15-19; Lc 24, 13-35



“Todas [as criaturas] avançam, juntamente conosco e através de nós, para a meta 
comum, que é Deus, numa plenitude transcendente [em que] Cristo ressuscitado tudo 

abraça e ilumina” (LS n. 83).

Na 4ª Semana dos Exercícios, oramos sobre a Ressurreição e a aparição de Jesus a seus 
discípulos. Como missão, nos é pedido que sejamos transmissores da consolação, uns 
para com os outros. Ao contemplar, nos fazemos partícipes da felicidade de Cristo e 
reconhecemos a constante renovação de todas as coisas do universo. A novidade do 
universo é expressa por Jesus: “Eis que renovo todas as coisas”.
A Ressurreição de Jesus nos oferece uma perspectiva para ver isto em nosso universo, 
enquanto a comunidade de vida se desenvolve e avança para a plenitude. O Cristo 
cósmico surge então como motor da evolução, como seu libertador e seu pleni�cador.
S. Paulo diz que “Cristo é tudo em todas as coisas” (Col 3, 11) e “tudo subsiste nele” 
(Col 1, 16). Ele recapitula tudo. Por isso a Epístola aos Efésios a�rma que importa 
“unir sob uma só cabeça todas as coisas em Cristo” (1, 10).
Em Cristo, todas as criaturas apontam para o Criador. Elas também apontam para 
além de si mesmas, para o futuro da redenção, para sua forma verdadeira e permanente 
no Reino de Deus.
À luz da Ressurreição compreendemos a Criação como “criação de Deus”, e con�ando 
na �delidade de seu Criador, percebemos a capacidade que ela tem de se transformar, 
em vista de sua plenitude.
A Ressurreição é colocada no grande contexto da Criação em que o próprio ser 
humano participa. A Ressurreição é encontro com a vida plena, em um processo da 
Criação que chega a seu desfecho. A Ressurreição pulsa em nós e na natureza com o 
coração de Deus.
A salvação é salvação de toda a Criação e de todas as criaturas, e não pode �car restrita 
à “salvação da alma humana” nem à bem-aventurança da existência humana. A 
“ressurreição dos mortos” ocorre nesta terra e leva os que receberam a vida para uma 
“nova terra onde mora a justiça, de acordo com sua promessa” (2Pd 3, 13). O Reino de 
Deus não é um reino “no” céu, mas ele vem “assim na terra como no céu”. 
Ressurreição e vida eterna são promessas de Deus para os todos os seres desta terra.

Por isso, também a ressurreição da natureza há de levar não para o Além, mas para o 
Aquém da nova criação de todas as coisas. Não é para o céu que Deus salva sua Criação, 
mas Ele renova a terra. A terra é o palco da vinda do Reino de Deus, por isso a 
ressurreição para o Reino de Deus é a esperança desta terra. 
            “O Reino de Deus é o reino da ressurreição na terra” (Bonhoe�er).
Se não houver uma “salvação da natureza”, também não poderá haver uma salvação 
de�nitiva do ser humano, pois os seres humanos são seres da natureza. Isto obriga a 
todos os que esperam a ressurreição a permanecerem �éis à terra, a respeitá-la, cuidá-la 
e amá-la como a si mesmos.
Na perspectiva da natureza, a ressurreição de Cristo signi�ca que com Ele teve início 
a universal “destruição da morte” (1Cor 15, 26), e que se torna visível o futuro da Nova 
Criação, quando a morte deixar de existir. Este é o lado cósmico da esperança da 
ressurreição. As forças do pecado e da morte, destrutivas e contrárias a Deus, são 
expulsas da criação, que é boa, e na presença do Deus vivo, esta se transformará em 
uma criação eternamente viva.
Por isso a “Ressurreição de Jesus” é para ser entendida não apenas como o feito 
histórico-escatológico de Deus, mas também como o primeiro ato da Nova Criação 
deste mundo efêmero para sua forma verdadeira e eterna. 
Rom 8, 18-25: a ressurreição não está restrita às pessoas humanas, ela abrange também 
todo o mundo vivo, no qual em última análise os seres humanos existem.
O Deus que ressuscita os mortos é o mesmo Deus que chamou todas as coisas do nada 
à existência; Aquele que ressuscitou Jesus dos mortos é o Criador do novo ser de todas 
as coisas. 
A ressurreição dos mortos, a destruição da morte e a ressurreição da natureza 
constituem os pressupostos para a eterna Criação que participa da habitação do Deus 
vivo e eterno.
A Criação “no princípio” está orientada para este �m. Por isso, “toda a Criação geme 
conosco” e esta é a verdadeira ressurreição da natureza. Ressurreição e Criação 
constituem uma unidade, pois a ressurreição dos mortos e a destruição da morte são a 
completude da criação original.
A Luz das aparições de Páscoa foi entendida como a aurora do primeiro dia da Nova 
Criação de todas as coisas. À luz deste “novo dia” de Deus, Cristo aparece como o 
primogênito de toda a Criação, que reconcilia todas as coisas no céu e na terra e que 
tudo há de libertar. O “primogênito entre os mortos” é também o “primogênito de toda 
criatura”.
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Para chegar a viver o Novo Céu e a Nova Terra, temos de ir renovando radicalmente 
este céu tantas vezes opaco e esta terra tão violada.
   
Disposição de todo o meu ser para o mistério
Leio Jo 20, 1-18 e com a imaginação me ponho na situação sugerida pela leitura.
Imerso no cosmos, que eu possa descobrir a verdadeira extensão da vida.
O desejo de meu coração
Peço alcançar a graça de alegrar-me e regozijar-me com todas as criaturas que desfrutam 
da glória e júbilo de Jesus Ressuscitado.
Pontos para ajudar a contemplação:
Primeiro ponto: Vejo e ouço os amigos de Jesus, indo ao sepulcro pela manhã. Vejo 
todos os detalhes que os dois discípulos viram quando entraram no túmulo, 
especialmente as vestes. Considero que aquilo que está passando por suas cabeças 
jamais passou pela mente humana. Sinto de maneira especial suas emoções, a 
prodigiosa esperança que inunda seus corações nesse instante.
 
Segundo ponto: Do mesmo modo acompanho a Maria Madalena em seu pranto; 
sinto seu desespero e confusão. Vejo como se volta para dirigir-se à pessoa que ela 
acredita ser o jardineiro. Com ela, me maravilho de que não seja um fantasma.
Terceiro ponto: Penso como a divindade de Jesus, tão escondida durante a Paixão, 
aparece agora e se revela tão prodigiosamente no Cristo ressuscitado e glori�cado. 
Pergunto-me, com Maria, por que não o reconhecemos à primeira vista.
Quarto ponto: Re�ito como Ele atua consolando-nos e o comparo com a maneira 
como os amigos se consolam uns aos outros. Re�ito também como Jesus envia Maria 
para reunir-se com os irmãos, sua comunidade de amigos, para consolá-los.
Na oração: Re�ito no milagre do emergente, isto é, nossa experiência de autêntica 
novidade. Maravilho-me com a nova comunidade que emerge dos indivíduos isolados, 
temerosos, desanimados.

Considero como nosso Senhor ressuscitado desenha toda a vida futura do universo 
como uma comunidade em evolução de esplendor e diversidade crescentes. Re�ito 
como Cristo nos leva a evoluir para uma humanidade em plenitude. Considero que 
minha evolução me convida a imitá-lo. Consolo ao solitário, ao triste. Fraternizo com 
todas as criaturas e me faço humano em toda minha plenitude. Isto é emergência: um 
salto para a novidade, para a beleza, para a transcendência...
Outros textos: Jo 21, 1-14; Jo 21, 15-19; Lc 24, 13-35
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“Todas [as criaturas] avançam, juntamente conosco e através de nós, para a meta 
comum, que é Deus, numa plenitude transcendente [em que] Cristo ressuscitado tudo 

abraça e ilumina” (LS n. 83).

Na 4ª Semana dos Exercícios, oramos sobre a Ressurreição e a aparição de Jesus a seus 
discípulos. Como missão, nos é pedido que sejamos transmissores da consolação, uns 
para com os outros. Ao contemplar, nos fazemos partícipes da felicidade de Cristo e 
reconhecemos a constante renovação de todas as coisas do universo. A novidade do 
universo é expressa por Jesus: “Eis que renovo todas as coisas”.
A Ressurreição de Jesus nos oferece uma perspectiva para ver isto em nosso universo, 
enquanto a comunidade de vida se desenvolve e avança para a plenitude. O Cristo 
cósmico surge então como motor da evolução, como seu libertador e seu pleni�cador.
S. Paulo diz que “Cristo é tudo em todas as coisas” (Col 3, 11) e “tudo subsiste nele” 
(Col 1, 16). Ele recapitula tudo. Por isso a Epístola aos Efésios a�rma que importa 
“unir sob uma só cabeça todas as coisas em Cristo” (1, 10).
Em Cristo, todas as criaturas apontam para o Criador. Elas também apontam para 
além de si mesmas, para o futuro da redenção, para sua forma verdadeira e permanente 
no Reino de Deus.
À luz da Ressurreição compreendemos a Criação como “criação de Deus”, e con�ando 
na �delidade de seu Criador, percebemos a capacidade que ela tem de se transformar, 
em vista de sua plenitude.
A Ressurreição é colocada no grande contexto da Criação em que o próprio ser 
humano participa. A Ressurreição é encontro com a vida plena, em um processo da 
Criação que chega a seu desfecho. A Ressurreição pulsa em nós e na natureza com o 
coração de Deus.
A salvação é salvação de toda a Criação e de todas as criaturas, e não pode �car restrita 
à “salvação da alma humana” nem à bem-aventurança da existência humana. A 
“ressurreição dos mortos” ocorre nesta terra e leva os que receberam a vida para uma 
“nova terra onde mora a justiça, de acordo com sua promessa” (2Pd 3, 13). O Reino de 
Deus não é um reino “no” céu, mas ele vem “assim na terra como no céu”. 
Ressurreição e vida eterna são promessas de Deus para os todos os seres desta terra.

Por isso, também a ressurreição da natureza há de levar não para o Além, mas para o 
Aquém da nova criação de todas as coisas. Não é para o céu que Deus salva sua Criação, 
mas Ele renova a terra. A terra é o palco da vinda do Reino de Deus, por isso a 
ressurreição para o Reino de Deus é a esperança desta terra. 
            “O Reino de Deus é o reino da ressurreição na terra” (Bonhoe�er).
Se não houver uma “salvação da natureza”, também não poderá haver uma salvação 
de�nitiva do ser humano, pois os seres humanos são seres da natureza. Isto obriga a 
todos os que esperam a ressurreição a permanecerem �éis à terra, a respeitá-la, cuidá-la 
e amá-la como a si mesmos.
Na perspectiva da natureza, a ressurreição de Cristo signi�ca que com Ele teve início 
a universal “destruição da morte” (1Cor 15, 26), e que se torna visível o futuro da Nova 
Criação, quando a morte deixar de existir. Este é o lado cósmico da esperança da 
ressurreição. As forças do pecado e da morte, destrutivas e contrárias a Deus, são 
expulsas da criação, que é boa, e na presença do Deus vivo, esta se transformará em 
uma criação eternamente viva.
Por isso a “Ressurreição de Jesus” é para ser entendida não apenas como o feito 
histórico-escatológico de Deus, mas também como o primeiro ato da Nova Criação 
deste mundo efêmero para sua forma verdadeira e eterna. 
Rom 8, 18-25: a ressurreição não está restrita às pessoas humanas, ela abrange também 
todo o mundo vivo, no qual em última análise os seres humanos existem.
O Deus que ressuscita os mortos é o mesmo Deus que chamou todas as coisas do nada 
à existência; Aquele que ressuscitou Jesus dos mortos é o Criador do novo ser de todas 
as coisas. 
A ressurreição dos mortos, a destruição da morte e a ressurreição da natureza 
constituem os pressupostos para a eterna Criação que participa da habitação do Deus 
vivo e eterno.
A Criação “no princípio” está orientada para este �m. Por isso, “toda a Criação geme 
conosco” e esta é a verdadeira ressurreição da natureza. Ressurreição e Criação 
constituem uma unidade, pois a ressurreição dos mortos e a destruição da morte são a 
completude da criação original.
A Luz das aparições de Páscoa foi entendida como a aurora do primeiro dia da Nova 
Criação de todas as coisas. À luz deste “novo dia” de Deus, Cristo aparece como o 
primogênito de toda a Criação, que reconcilia todas as coisas no céu e na terra e que 
tudo há de libertar. O “primogênito entre os mortos” é também o “primogênito de toda 
criatura”.

Para chegar a viver o Novo Céu e a Nova Terra, temos de ir renovando radicalmente 
este céu tantas vezes opaco e esta terra tão violada.
   
Disposição de todo o meu ser para o mistério
Leio Jo 20, 1-18 e com a imaginação me ponho na situação sugerida pela leitura.
Imerso no cosmos, que eu possa descobrir a verdadeira extensão da vida.
O desejo de meu coração
Peço alcançar a graça de alegrar-me e regozijar-me com todas as criaturas que desfrutam 
da glória e júbilo de Jesus Ressuscitado.
Pontos para ajudar a contemplação:
Primeiro ponto: Vejo e ouço os amigos de Jesus, indo ao sepulcro pela manhã. Vejo 
todos os detalhes que os dois discípulos viram quando entraram no túmulo, 
especialmente as vestes. Considero que aquilo que está passando por suas cabeças 
jamais passou pela mente humana. Sinto de maneira especial suas emoções, a 
prodigiosa esperança que inunda seus corações nesse instante.
 
Segundo ponto: Do mesmo modo acompanho a Maria Madalena em seu pranto; 
sinto seu desespero e confusão. Vejo como se volta para dirigir-se à pessoa que ela 
acredita ser o jardineiro. Com ela, me maravilho de que não seja um fantasma.
Terceiro ponto: Penso como a divindade de Jesus, tão escondida durante a Paixão, 
aparece agora e se revela tão prodigiosamente no Cristo ressuscitado e glori�cado. 
Pergunto-me, com Maria, por que não o reconhecemos à primeira vista.
Quarto ponto: Re�ito como Ele atua consolando-nos e o comparo com a maneira 
como os amigos se consolam uns aos outros. Re�ito também como Jesus envia Maria 
para reunir-se com os irmãos, sua comunidade de amigos, para consolá-los.
Na oração: Re�ito no milagre do emergente, isto é, nossa experiência de autêntica 
novidade. Maravilho-me com a nova comunidade que emerge dos indivíduos isolados, 
temerosos, desanimados.

Considero como nosso Senhor ressuscitado desenha toda a vida futura do universo 
como uma comunidade em evolução de esplendor e diversidade crescentes. Re�ito 
como Cristo nos leva a evoluir para uma humanidade em plenitude. Considero que 
minha evolução me convida a imitá-lo. Consolo ao solitário, ao triste. Fraternizo com 
todas as criaturas e me faço humano em toda minha plenitude. Isto é emergência: um 
salto para a novidade, para a beleza, para a transcendência...
Outros textos: Jo 21, 1-14; Jo 21, 15-19; Lc 24, 13-35
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Contemplação para Alcançar Amor:

8º Dia
   

“Contemplação para aprender a amar como Deus ama”

Porém, esta última contemplação, não é propriamente um último EE do retiro. 
Este EE é a transição, à ponte entre o ritmo do retiro e a vida quotidiana... para não 
querermos “fazer 3 tendas” ou “�car olhando para o céu”, e sim continuar em missão. 
Ao chegarmos à casa ou ao trabalho, a realidade, as pessoas vão ser as mesmas, não 
mudaram! Quem mudou fui eu: O que vai mudar é o meu jeito de olhar para a 
realidade e de me relacionar com as pessoas e com a natureza. Vai ser com os olhos de 
Deus, com o coração de Jesus.
Então, este EE é como um método para o dia-a-dia. É uma maneira de rezar de quem 
foi libertado e de quem sabe achar e amar Deus em toda sua vida diária.
“Contemplar Deus na ação” é a grande novidade ou descoberta de Inácio: As tarefas 
profanas não são uma distração de Deus, como se pensava até então (e por isso 
precisava de momentos espirituais, quantos mais melhor...).
É na ação que Deus se manifesta. Só precisa ser “contemplativo” para encontrá-lo (e 
por isso que precisamos de momentos de oração explícita). A atividade não é um 
desgaste da vida espiritual e sim o combustível dela, o que alimenta a intimidade com 
Deus!
Para o missionário, valem muito estas palavras que P. Arrupe expressou, falando da sua 
experiência: “...Aquele que se abre a si mesmo para o exterior, deve não menos se abrir para 
o interior, ou seja, para Cristo.  Quem tiver que ir mais longe para socorrer necessidades 
humanas, dialogue mais intimamente com Cristo.  Aquele que tem que chegar a ser 
contemplativo na ação, procure encontrar na intensi�cação desta ação a urgência para uma 
mais profunda contemplação...”.  Por isso o tempo e o lugar onde o contemplativo na 
ação reza “...é lugar de inspiração, de consolo, de fortaleza, de...estar! Estância do ócio mais 
ativo, onde não fazendo nada se faz tudo!...”

O cristão missionário deve ser, antes de mais nada, um “contemplativo na ação”, capaz 
de transmitir não apenas ideias, discursos e análises, mas também e sobretudo sua 
experiência pessoal de Jesus Cristo e dos valores do Reino. Assim como Jesus revelava 

29º e 30º EE: Livres para amar

Retiro Ecológico
Dicas para mais amar a Criação

sua experiência do Pai e do Seu Reino.
Então, esta é uma contemplação ao mesmo tempo “cósmica” e uma contemplação do 
“dia-a-dia”: pois é no Cosmos e no dia-a-dia que o Senhor se faz presente.
Pedir ao Espírito Santo: a graça de conhecer internamente tantos dons recebidos, para 
que, reconhecendo-os, possa em tudo amar e servir ao Senhor da minha vida. Ele não 
é abstrato, é Alguém concreto, capaz de ser amado e servido (sentimento+ação).
Inácio nos faz notar que:  
“O amor consiste mais em obras do que em palavras” = A Palavra de Deus já traz consigo 
a Ação: “Eu sou Javé, que digo e faço”. Se todas as palavras de amor ditas ao longo da 
história tivessem sido obras, a humanidade seria um paraíso. 
“O amor é comunicação de ambas as partes” = Inácio diz que não existe amor onde não 
há comunicação. Não é um simples sentimento, mas “comunicar”, dar e receber: só dar 
pode ser assistência social, dependência, não amor. Deus nos ‘diviniza’ para que nós 
possamos também dar a Ele, não como pagamento, mas porque merece, por amor 
gratuito, como Ele ama.
“O amor torna semelhantes às pessoas que se amam”. “Cada um é aquilo que ama. Você 
ama a terra? Terra é. Você Ama a Deus? O que direi? Você é divino” [Sto. Agostinho].

Na presença de Deus, considerar, com muito afeto = perceber, apreciar.
1Jo 4, 7-21 (“Deus é amor”) ou   Rm 8, 31-39 (“Quem nos separará?”).
a) Como Deus sai de si para dar-se a mim nos dons: 

É o Deus ativo, e não o Deus estático dos �lósofos. Não apenas dá, mas se doa nos dons 
que me dá. 
Desde a Criação = riqueza e beleza sem �m da Natureza / diversidade de espécies e seres 
vivos / imensidão inimaginável das galáxias e mistérios inexplicáveis do universo 
quântico... Não somos os “donos” e sim os “admiradores” e “cuidadores”! 
A formação de um Povo, Libertação e Aliança ... Encarnação em Jesus ... Redenção ...     
Meu corpo: cada um dos sentidos; cada parte: cérebro, coração, pulmões, membros...
A minha história: família, vocação, talentos ... apelo principal deste retiro...
TUDO É DOM DO SENHOR QUE SE DÁ A MIM!
Saia eu também de mim mesmo, para doar-me aos menos amados.

b) Como Deus habita nas criaturas, nos dons, para comunicar-se e dar-se a mim:
... Na Natureza: O Cristo cósmico que habita na criação. O nosso Criador e Senhor 
que se relaciona com toda a Natureza de sujeito para sujeito e não de sujeito para 
objeto... 
... Na História: cada acontecimento no dia-a-dia que vem envolto em seu Amor... Ele 
habita na crescente consciência humana dos direitos e deveres, da dignidade… e 
consciência das barbaridades que fazemos ou podemos fazer... 
A Contemplação para Alcançar Amor é para ser feita na vida, no ônibus, na rua, na 
escola, no recreio...
... Eu mesmo sou Templo de Deus: meu sentir, meu pensar, meu querer, meu agir... 
TUDO É PRESENÇA VIVA DESSE DEUS!
Torne-me eu também presente aos que precisam da minha presença.
c)  Como Deus age e trabalha nos dons, para servir-me:

Ele se ajoelha diante da sua criatura (lava-pés): ‘Servir’ é a maneira de se comunicar 
própria daqueles que se amam, pois, “o amor se mostra mais em obras que em palavras” 
(Sto. Inácio). O trabalho de Deus é penoso, completando a Criação e consertando o 
anti-gênesis... 
DEUS É DINÂMICO!
Trabalha em Jesus Cristo ... através de mim ... construindo fraternidade e justiça, 
relações de dignidade e liberdade ...
Torne-me, então, totalmente disponível para que Deus possa trabalhar e servir através 
de mim: Cristo em mim!  Sou o “Jardineiro” de Deus para fazer com que a beleza da 
vida e das pessoas apareça... para fazer fruti�car, ajudando a cada pessoa a descobrir 
suas capacidades, sentindo-se valorizada e amada... não deixando a vida de ninguém 
apodrecer, nem a comunidade, nem a sociedade...
Seja sal, luz, fermento, semente, perfume...

d)  Como Deus nos integra à sua divindade:

A mim, a nós, junto com tudo o que existe... Isto vai in�nitamente além do esperado 
por todos os povos e religiões que tentam chegar a Deus: É Deus mesmo que chega até 
nós para INTEGRAR-NOS NA UNIDADE! Até Deus é Trindade!
“O amor torna semelhantes aqueles que se amam” (Sto. Inácio). Não confundidos...

Perceba sempre a presença do Reino no meio da realidade, e como Deus está em todas 
as coisas manifestando-se. Pois, se Deus se manifesta como a origem dos dons, isto faz 
possível que eu possa “ver Deus em todas as coisas” e perceber o seu Reino já presente: 
sua justiça, seu amor, sua misericórdia, sua ternura, sua alegria, sua vida... são como os 
raios do sol espalhados neste mundo, nas pessoas e acontecimentos ao longo da história 
e hoje ... e no futuro!
Eu não sou o �m da Criação! Tudo sai do Amor de Deus que se comunica... Tudo deve 
voltar a Ele TRANSFIGURADO, MELHORADO por nós, como resposta 
imensamente agradecida. É isso que nos leva a viver com alegria, fazendo o “magis” 
possível para louvar, reverenciar e servir ao Senhor da nossa vida! “Tomai, Senhor...!”
  
A minha resposta a tudo isso: [= Mt 25, 31-46]:  “EM TUDO AMAR E SERVIR” 
= AMAR TODAS AS COISAS EM DEUS ... AMAR A DEUS EM TODAS AS 
COISAS!

Inácio não quer deixar sozinha a palavra amar, para que não haja possibilidade de 
interpretá-la como puro sentimento, mas junta amar e servir, e em tudo.

Numa frase = “Contemplação para alcançar Amor” é abrir os olhos para tudo, ver 
Deus presente. Mas, atenção: não apenas nas coisas bonitas e boas, mas fazer também 
a Contemplação para Alcançar Amor ante as coisas feias e ruins... O que nos leva a 
encontrar tudo em Deus e Deus em tudo = Unidade na intimidade de Deus e na 
missão!
Oferecer-se ao Deus Trino, fazendo minha a oração de S. Inácio: “TOMAI, 
SENHOR E RECEBEI”.
 



“Todas [as criaturas] avançam, juntamente conosco e através de nós, para a meta 
comum, que é Deus, numa plenitude transcendente [em que] Cristo ressuscitado tudo 

abraça e ilumina” (LS n. 83).

Na 4ª Semana dos Exercícios, oramos sobre a Ressurreição e a aparição de Jesus a seus 
discípulos. Como missão, nos é pedido que sejamos transmissores da consolação, uns 
para com os outros. Ao contemplar, nos fazemos partícipes da felicidade de Cristo e 
reconhecemos a constante renovação de todas as coisas do universo. A novidade do 
universo é expressa por Jesus: “Eis que renovo todas as coisas”.
A Ressurreição de Jesus nos oferece uma perspectiva para ver isto em nosso universo, 
enquanto a comunidade de vida se desenvolve e avança para a plenitude. O Cristo 
cósmico surge então como motor da evolução, como seu libertador e seu pleni�cador.
S. Paulo diz que “Cristo é tudo em todas as coisas” (Col 3, 11) e “tudo subsiste nele” 
(Col 1, 16). Ele recapitula tudo. Por isso a Epístola aos Efésios a�rma que importa 
“unir sob uma só cabeça todas as coisas em Cristo” (1, 10).
Em Cristo, todas as criaturas apontam para o Criador. Elas também apontam para 
além de si mesmas, para o futuro da redenção, para sua forma verdadeira e permanente 
no Reino de Deus.
À luz da Ressurreição compreendemos a Criação como “criação de Deus”, e con�ando 
na �delidade de seu Criador, percebemos a capacidade que ela tem de se transformar, 
em vista de sua plenitude.
A Ressurreição é colocada no grande contexto da Criação em que o próprio ser 
humano participa. A Ressurreição é encontro com a vida plena, em um processo da 
Criação que chega a seu desfecho. A Ressurreição pulsa em nós e na natureza com o 
coração de Deus.
A salvação é salvação de toda a Criação e de todas as criaturas, e não pode �car restrita 
à “salvação da alma humana” nem à bem-aventurança da existência humana. A 
“ressurreição dos mortos” ocorre nesta terra e leva os que receberam a vida para uma 
“nova terra onde mora a justiça, de acordo com sua promessa” (2Pd 3, 13). O Reino de 
Deus não é um reino “no” céu, mas ele vem “assim na terra como no céu”. 
Ressurreição e vida eterna são promessas de Deus para os todos os seres desta terra.

Por isso, também a ressurreição da natureza há de levar não para o Além, mas para o 
Aquém da nova criação de todas as coisas. Não é para o céu que Deus salva sua Criação, 
mas Ele renova a terra. A terra é o palco da vinda do Reino de Deus, por isso a 
ressurreição para o Reino de Deus é a esperança desta terra. 
            “O Reino de Deus é o reino da ressurreição na terra” (Bonhoe�er).
Se não houver uma “salvação da natureza”, também não poderá haver uma salvação 
de�nitiva do ser humano, pois os seres humanos são seres da natureza. Isto obriga a 
todos os que esperam a ressurreição a permanecerem �éis à terra, a respeitá-la, cuidá-la 
e amá-la como a si mesmos.
Na perspectiva da natureza, a ressurreição de Cristo signi�ca que com Ele teve início 
a universal “destruição da morte” (1Cor 15, 26), e que se torna visível o futuro da Nova 
Criação, quando a morte deixar de existir. Este é o lado cósmico da esperança da 
ressurreição. As forças do pecado e da morte, destrutivas e contrárias a Deus, são 
expulsas da criação, que é boa, e na presença do Deus vivo, esta se transformará em 
uma criação eternamente viva.
Por isso a “Ressurreição de Jesus” é para ser entendida não apenas como o feito 
histórico-escatológico de Deus, mas também como o primeiro ato da Nova Criação 
deste mundo efêmero para sua forma verdadeira e eterna. 
Rom 8, 18-25: a ressurreição não está restrita às pessoas humanas, ela abrange também 
todo o mundo vivo, no qual em última análise os seres humanos existem.
O Deus que ressuscita os mortos é o mesmo Deus que chamou todas as coisas do nada 
à existência; Aquele que ressuscitou Jesus dos mortos é o Criador do novo ser de todas 
as coisas. 
A ressurreição dos mortos, a destruição da morte e a ressurreição da natureza 
constituem os pressupostos para a eterna Criação que participa da habitação do Deus 
vivo e eterno.
A Criação “no princípio” está orientada para este �m. Por isso, “toda a Criação geme 
conosco” e esta é a verdadeira ressurreição da natureza. Ressurreição e Criação 
constituem uma unidade, pois a ressurreição dos mortos e a destruição da morte são a 
completude da criação original.
A Luz das aparições de Páscoa foi entendida como a aurora do primeiro dia da Nova 
Criação de todas as coisas. À luz deste “novo dia” de Deus, Cristo aparece como o 
primogênito de toda a Criação, que reconcilia todas as coisas no céu e na terra e que 
tudo há de libertar. O “primogênito entre os mortos” é também o “primogênito de toda 
criatura”.

Para chegar a viver o Novo Céu e a Nova Terra, temos de ir renovando radicalmente 
este céu tantas vezes opaco e esta terra tão violada.
   
Disposição de todo o meu ser para o mistério
Leio Jo 20, 1-18 e com a imaginação me ponho na situação sugerida pela leitura.
Imerso no cosmos, que eu possa descobrir a verdadeira extensão da vida.
O desejo de meu coração
Peço alcançar a graça de alegrar-me e regozijar-me com todas as criaturas que desfrutam 
da glória e júbilo de Jesus Ressuscitado.
Pontos para ajudar a contemplação:
Primeiro ponto: Vejo e ouço os amigos de Jesus, indo ao sepulcro pela manhã. Vejo 
todos os detalhes que os dois discípulos viram quando entraram no túmulo, 
especialmente as vestes. Considero que aquilo que está passando por suas cabeças 
jamais passou pela mente humana. Sinto de maneira especial suas emoções, a 
prodigiosa esperança que inunda seus corações nesse instante.
 
Segundo ponto: Do mesmo modo acompanho a Maria Madalena em seu pranto; 
sinto seu desespero e confusão. Vejo como se volta para dirigir-se à pessoa que ela 
acredita ser o jardineiro. Com ela, me maravilho de que não seja um fantasma.
Terceiro ponto: Penso como a divindade de Jesus, tão escondida durante a Paixão, 
aparece agora e se revela tão prodigiosamente no Cristo ressuscitado e glori�cado. 
Pergunto-me, com Maria, por que não o reconhecemos à primeira vista.
Quarto ponto: Re�ito como Ele atua consolando-nos e o comparo com a maneira 
como os amigos se consolam uns aos outros. Re�ito também como Jesus envia Maria 
para reunir-se com os irmãos, sua comunidade de amigos, para consolá-los.
Na oração: Re�ito no milagre do emergente, isto é, nossa experiência de autêntica 
novidade. Maravilho-me com a nova comunidade que emerge dos indivíduos isolados, 
temerosos, desanimados.

Considero como nosso Senhor ressuscitado desenha toda a vida futura do universo 
como uma comunidade em evolução de esplendor e diversidade crescentes. Re�ito 
como Cristo nos leva a evoluir para uma humanidade em plenitude. Considero que 
minha evolução me convida a imitá-lo. Consolo ao solitário, ao triste. Fraternizo com 
todas as criaturas e me faço humano em toda minha plenitude. Isto é emergência: um 
salto para a novidade, para a beleza, para a transcendência...
Outros textos: Jo 21, 1-14; Jo 21, 15-19; Lc 24, 13-35

Contemplação para Alcançar Amor:

8º Dia
   

“Contemplação para aprender a amar como Deus ama”

Porém, esta última contemplação, não é propriamente um último EE do retiro. 
Este EE é a transição, à ponte entre o ritmo do retiro e a vida quotidiana... para não 
querermos “fazer 3 tendas” ou “�car olhando para o céu”, e sim continuar em missão. 
Ao chegarmos à casa ou ao trabalho, a realidade, as pessoas vão ser as mesmas, não 
mudaram! Quem mudou fui eu: O que vai mudar é o meu jeito de olhar para a 
realidade e de me relacionar com as pessoas e com a natureza. Vai ser com os olhos de 
Deus, com o coração de Jesus.
Então, este EE é como um método para o dia-a-dia. É uma maneira de rezar de quem 
foi libertado e de quem sabe achar e amar Deus em toda sua vida diária.
“Contemplar Deus na ação” é a grande novidade ou descoberta de Inácio: As tarefas 
profanas não são uma distração de Deus, como se pensava até então (e por isso 
precisava de momentos espirituais, quantos mais melhor...).
É na ação que Deus se manifesta. Só precisa ser “contemplativo” para encontrá-lo (e 
por isso que precisamos de momentos de oração explícita). A atividade não é um 
desgaste da vida espiritual e sim o combustível dela, o que alimenta a intimidade com 
Deus!
Para o missionário, valem muito estas palavras que P. Arrupe expressou, falando da sua 
experiência: “...Aquele que se abre a si mesmo para o exterior, deve não menos se abrir para 
o interior, ou seja, para Cristo.  Quem tiver que ir mais longe para socorrer necessidades 
humanas, dialogue mais intimamente com Cristo.  Aquele que tem que chegar a ser 
contemplativo na ação, procure encontrar na intensi�cação desta ação a urgência para uma 
mais profunda contemplação...”.  Por isso o tempo e o lugar onde o contemplativo na 
ação reza “...é lugar de inspiração, de consolo, de fortaleza, de...estar! Estância do ócio mais 
ativo, onde não fazendo nada se faz tudo!...”

O cristão missionário deve ser, antes de mais nada, um “contemplativo na ação”, capaz 
de transmitir não apenas ideias, discursos e análises, mas também e sobretudo sua 
experiência pessoal de Jesus Cristo e dos valores do Reino. Assim como Jesus revelava 
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sua experiência do Pai e do Seu Reino.
Então, esta é uma contemplação ao mesmo tempo “cósmica” e uma contemplação do 
“dia-a-dia”: pois é no Cosmos e no dia-a-dia que o Senhor se faz presente.
Pedir ao Espírito Santo: a graça de conhecer internamente tantos dons recebidos, para 
que, reconhecendo-os, possa em tudo amar e servir ao Senhor da minha vida. Ele não 
é abstrato, é Alguém concreto, capaz de ser amado e servido (sentimento+ação).
Inácio nos faz notar que:  
“O amor consiste mais em obras do que em palavras” = A Palavra de Deus já traz consigo 
a Ação: “Eu sou Javé, que digo e faço”. Se todas as palavras de amor ditas ao longo da 
história tivessem sido obras, a humanidade seria um paraíso. 
“O amor é comunicação de ambas as partes” = Inácio diz que não existe amor onde não 
há comunicação. Não é um simples sentimento, mas “comunicar”, dar e receber: só dar 
pode ser assistência social, dependência, não amor. Deus nos ‘diviniza’ para que nós 
possamos também dar a Ele, não como pagamento, mas porque merece, por amor 
gratuito, como Ele ama.
“O amor torna semelhantes às pessoas que se amam”. “Cada um é aquilo que ama. Você 
ama a terra? Terra é. Você Ama a Deus? O que direi? Você é divino” [Sto. Agostinho].

Na presença de Deus, considerar, com muito afeto = perceber, apreciar.
1Jo 4, 7-21 (“Deus é amor”) ou   Rm 8, 31-39 (“Quem nos separará?”).
a) Como Deus sai de si para dar-se a mim nos dons: 

É o Deus ativo, e não o Deus estático dos �lósofos. Não apenas dá, mas se doa nos dons 
que me dá. 
Desde a Criação = riqueza e beleza sem �m da Natureza / diversidade de espécies e seres 
vivos / imensidão inimaginável das galáxias e mistérios inexplicáveis do universo 
quântico... Não somos os “donos” e sim os “admiradores” e “cuidadores”! 
A formação de um Povo, Libertação e Aliança ... Encarnação em Jesus ... Redenção ...     
Meu corpo: cada um dos sentidos; cada parte: cérebro, coração, pulmões, membros...
A minha história: família, vocação, talentos ... apelo principal deste retiro...
TUDO É DOM DO SENHOR QUE SE DÁ A MIM!
Saia eu também de mim mesmo, para doar-me aos menos amados.

Retiro Ecológico
Dicas para mais amar a Criação

b) Como Deus habita nas criaturas, nos dons, para comunicar-se e dar-se a mim:
... Na Natureza: O Cristo cósmico que habita na criação. O nosso Criador e Senhor 
que se relaciona com toda a Natureza de sujeito para sujeito e não de sujeito para 
objeto... 
... Na História: cada acontecimento no dia-a-dia que vem envolto em seu Amor... Ele 
habita na crescente consciência humana dos direitos e deveres, da dignidade… e 
consciência das barbaridades que fazemos ou podemos fazer... 
A Contemplação para Alcançar Amor é para ser feita na vida, no ônibus, na rua, na 
escola, no recreio...
... Eu mesmo sou Templo de Deus: meu sentir, meu pensar, meu querer, meu agir... 
TUDO É PRESENÇA VIVA DESSE DEUS!
Torne-me eu também presente aos que precisam da minha presença.
c)  Como Deus age e trabalha nos dons, para servir-me:

Ele se ajoelha diante da sua criatura (lava-pés): ‘Servir’ é a maneira de se comunicar 
própria daqueles que se amam, pois, “o amor se mostra mais em obras que em palavras” 
(Sto. Inácio). O trabalho de Deus é penoso, completando a Criação e consertando o 
anti-gênesis... 
DEUS É DINÂMICO!
Trabalha em Jesus Cristo ... através de mim ... construindo fraternidade e justiça, 
relações de dignidade e liberdade ...
Torne-me, então, totalmente disponível para que Deus possa trabalhar e servir através 
de mim: Cristo em mim!  Sou o “Jardineiro” de Deus para fazer com que a beleza da 
vida e das pessoas apareça... para fazer fruti�car, ajudando a cada pessoa a descobrir 
suas capacidades, sentindo-se valorizada e amada... não deixando a vida de ninguém 
apodrecer, nem a comunidade, nem a sociedade...
Seja sal, luz, fermento, semente, perfume...

d)  Como Deus nos integra à sua divindade:

A mim, a nós, junto com tudo o que existe... Isto vai in�nitamente além do esperado 
por todos os povos e religiões que tentam chegar a Deus: É Deus mesmo que chega até 
nós para INTEGRAR-NOS NA UNIDADE! Até Deus é Trindade!
“O amor torna semelhantes aqueles que se amam” (Sto. Inácio). Não confundidos...

Perceba sempre a presença do Reino no meio da realidade, e como Deus está em todas 
as coisas manifestando-se. Pois, se Deus se manifesta como a origem dos dons, isto faz 
possível que eu possa “ver Deus em todas as coisas” e perceber o seu Reino já presente: 
sua justiça, seu amor, sua misericórdia, sua ternura, sua alegria, sua vida... são como os 
raios do sol espalhados neste mundo, nas pessoas e acontecimentos ao longo da história 
e hoje ... e no futuro!
Eu não sou o �m da Criação! Tudo sai do Amor de Deus que se comunica... Tudo deve 
voltar a Ele TRANSFIGURADO, MELHORADO por nós, como resposta 
imensamente agradecida. É isso que nos leva a viver com alegria, fazendo o “magis” 
possível para louvar, reverenciar e servir ao Senhor da nossa vida! “Tomai, Senhor...!”
  
A minha resposta a tudo isso: [= Mt 25, 31-46]:  “EM TUDO AMAR E SERVIR” 
= AMAR TODAS AS COISAS EM DEUS ... AMAR A DEUS EM TODAS AS 
COISAS!

Inácio não quer deixar sozinha a palavra amar, para que não haja possibilidade de 
interpretá-la como puro sentimento, mas junta amar e servir, e em tudo.

Numa frase = “Contemplação para alcançar Amor” é abrir os olhos para tudo, ver 
Deus presente. Mas, atenção: não apenas nas coisas bonitas e boas, mas fazer também 
a Contemplação para Alcançar Amor ante as coisas feias e ruins... O que nos leva a 
encontrar tudo em Deus e Deus em tudo = Unidade na intimidade de Deus e na 
missão!
Oferecer-se ao Deus Trino, fazendo minha a oração de S. Inácio: “TOMAI, 
SENHOR E RECEBEI”.
 



“Todas [as criaturas] avançam, juntamente conosco e através de nós, para a meta 
comum, que é Deus, numa plenitude transcendente [em que] Cristo ressuscitado tudo 

abraça e ilumina” (LS n. 83).

Na 4ª Semana dos Exercícios, oramos sobre a Ressurreição e a aparição de Jesus a seus 
discípulos. Como missão, nos é pedido que sejamos transmissores da consolação, uns 
para com os outros. Ao contemplar, nos fazemos partícipes da felicidade de Cristo e 
reconhecemos a constante renovação de todas as coisas do universo. A novidade do 
universo é expressa por Jesus: “Eis que renovo todas as coisas”.
A Ressurreição de Jesus nos oferece uma perspectiva para ver isto em nosso universo, 
enquanto a comunidade de vida se desenvolve e avança para a plenitude. O Cristo 
cósmico surge então como motor da evolução, como seu libertador e seu pleni�cador.
S. Paulo diz que “Cristo é tudo em todas as coisas” (Col 3, 11) e “tudo subsiste nele” 
(Col 1, 16). Ele recapitula tudo. Por isso a Epístola aos Efésios a�rma que importa 
“unir sob uma só cabeça todas as coisas em Cristo” (1, 10).
Em Cristo, todas as criaturas apontam para o Criador. Elas também apontam para 
além de si mesmas, para o futuro da redenção, para sua forma verdadeira e permanente 
no Reino de Deus.
À luz da Ressurreição compreendemos a Criação como “criação de Deus”, e con�ando 
na �delidade de seu Criador, percebemos a capacidade que ela tem de se transformar, 
em vista de sua plenitude.
A Ressurreição é colocada no grande contexto da Criação em que o próprio ser 
humano participa. A Ressurreição é encontro com a vida plena, em um processo da 
Criação que chega a seu desfecho. A Ressurreição pulsa em nós e na natureza com o 
coração de Deus.
A salvação é salvação de toda a Criação e de todas as criaturas, e não pode �car restrita 
à “salvação da alma humana” nem à bem-aventurança da existência humana. A 
“ressurreição dos mortos” ocorre nesta terra e leva os que receberam a vida para uma 
“nova terra onde mora a justiça, de acordo com sua promessa” (2Pd 3, 13). O Reino de 
Deus não é um reino “no” céu, mas ele vem “assim na terra como no céu”. 
Ressurreição e vida eterna são promessas de Deus para os todos os seres desta terra.

Por isso, também a ressurreição da natureza há de levar não para o Além, mas para o 
Aquém da nova criação de todas as coisas. Não é para o céu que Deus salva sua Criação, 
mas Ele renova a terra. A terra é o palco da vinda do Reino de Deus, por isso a 
ressurreição para o Reino de Deus é a esperança desta terra. 
            “O Reino de Deus é o reino da ressurreição na terra” (Bonhoe�er).
Se não houver uma “salvação da natureza”, também não poderá haver uma salvação 
de�nitiva do ser humano, pois os seres humanos são seres da natureza. Isto obriga a 
todos os que esperam a ressurreição a permanecerem �éis à terra, a respeitá-la, cuidá-la 
e amá-la como a si mesmos.
Na perspectiva da natureza, a ressurreição de Cristo signi�ca que com Ele teve início 
a universal “destruição da morte” (1Cor 15, 26), e que se torna visível o futuro da Nova 
Criação, quando a morte deixar de existir. Este é o lado cósmico da esperança da 
ressurreição. As forças do pecado e da morte, destrutivas e contrárias a Deus, são 
expulsas da criação, que é boa, e na presença do Deus vivo, esta se transformará em 
uma criação eternamente viva.
Por isso a “Ressurreição de Jesus” é para ser entendida não apenas como o feito 
histórico-escatológico de Deus, mas também como o primeiro ato da Nova Criação 
deste mundo efêmero para sua forma verdadeira e eterna. 
Rom 8, 18-25: a ressurreição não está restrita às pessoas humanas, ela abrange também 
todo o mundo vivo, no qual em última análise os seres humanos existem.
O Deus que ressuscita os mortos é o mesmo Deus que chamou todas as coisas do nada 
à existência; Aquele que ressuscitou Jesus dos mortos é o Criador do novo ser de todas 
as coisas. 
A ressurreição dos mortos, a destruição da morte e a ressurreição da natureza 
constituem os pressupostos para a eterna Criação que participa da habitação do Deus 
vivo e eterno.
A Criação “no princípio” está orientada para este �m. Por isso, “toda a Criação geme 
conosco” e esta é a verdadeira ressurreição da natureza. Ressurreição e Criação 
constituem uma unidade, pois a ressurreição dos mortos e a destruição da morte são a 
completude da criação original.
A Luz das aparições de Páscoa foi entendida como a aurora do primeiro dia da Nova 
Criação de todas as coisas. À luz deste “novo dia” de Deus, Cristo aparece como o 
primogênito de toda a Criação, que reconcilia todas as coisas no céu e na terra e que 
tudo há de libertar. O “primogênito entre os mortos” é também o “primogênito de toda 
criatura”.

Para chegar a viver o Novo Céu e a Nova Terra, temos de ir renovando radicalmente 
este céu tantas vezes opaco e esta terra tão violada.
   
Disposição de todo o meu ser para o mistério
Leio Jo 20, 1-18 e com a imaginação me ponho na situação sugerida pela leitura.
Imerso no cosmos, que eu possa descobrir a verdadeira extensão da vida.
O desejo de meu coração
Peço alcançar a graça de alegrar-me e regozijar-me com todas as criaturas que desfrutam 
da glória e júbilo de Jesus Ressuscitado.
Pontos para ajudar a contemplação:
Primeiro ponto: Vejo e ouço os amigos de Jesus, indo ao sepulcro pela manhã. Vejo 
todos os detalhes que os dois discípulos viram quando entraram no túmulo, 
especialmente as vestes. Considero que aquilo que está passando por suas cabeças 
jamais passou pela mente humana. Sinto de maneira especial suas emoções, a 
prodigiosa esperança que inunda seus corações nesse instante.
 
Segundo ponto: Do mesmo modo acompanho a Maria Madalena em seu pranto; 
sinto seu desespero e confusão. Vejo como se volta para dirigir-se à pessoa que ela 
acredita ser o jardineiro. Com ela, me maravilho de que não seja um fantasma.
Terceiro ponto: Penso como a divindade de Jesus, tão escondida durante a Paixão, 
aparece agora e se revela tão prodigiosamente no Cristo ressuscitado e glori�cado. 
Pergunto-me, com Maria, por que não o reconhecemos à primeira vista.
Quarto ponto: Re�ito como Ele atua consolando-nos e o comparo com a maneira 
como os amigos se consolam uns aos outros. Re�ito também como Jesus envia Maria 
para reunir-se com os irmãos, sua comunidade de amigos, para consolá-los.
Na oração: Re�ito no milagre do emergente, isto é, nossa experiência de autêntica 
novidade. Maravilho-me com a nova comunidade que emerge dos indivíduos isolados, 
temerosos, desanimados.

Considero como nosso Senhor ressuscitado desenha toda a vida futura do universo 
como uma comunidade em evolução de esplendor e diversidade crescentes. Re�ito 
como Cristo nos leva a evoluir para uma humanidade em plenitude. Considero que 
minha evolução me convida a imitá-lo. Consolo ao solitário, ao triste. Fraternizo com 
todas as criaturas e me faço humano em toda minha plenitude. Isto é emergência: um 
salto para a novidade, para a beleza, para a transcendência...
Outros textos: Jo 21, 1-14; Jo 21, 15-19; Lc 24, 13-35

Contemplação para Alcançar Amor:

8º Dia
   

“Contemplação para aprender a amar como Deus ama”

Porém, esta última contemplação, não é propriamente um último EE do retiro. 
Este EE é a transição, à ponte entre o ritmo do retiro e a vida quotidiana... para não 
querermos “fazer 3 tendas” ou “�car olhando para o céu”, e sim continuar em missão. 
Ao chegarmos à casa ou ao trabalho, a realidade, as pessoas vão ser as mesmas, não 
mudaram! Quem mudou fui eu: O que vai mudar é o meu jeito de olhar para a 
realidade e de me relacionar com as pessoas e com a natureza. Vai ser com os olhos de 
Deus, com o coração de Jesus.
Então, este EE é como um método para o dia-a-dia. É uma maneira de rezar de quem 
foi libertado e de quem sabe achar e amar Deus em toda sua vida diária.
“Contemplar Deus na ação” é a grande novidade ou descoberta de Inácio: As tarefas 
profanas não são uma distração de Deus, como se pensava até então (e por isso 
precisava de momentos espirituais, quantos mais melhor...).
É na ação que Deus se manifesta. Só precisa ser “contemplativo” para encontrá-lo (e 
por isso que precisamos de momentos de oração explícita). A atividade não é um 
desgaste da vida espiritual e sim o combustível dela, o que alimenta a intimidade com 
Deus!
Para o missionário, valem muito estas palavras que P. Arrupe expressou, falando da sua 
experiência: “...Aquele que se abre a si mesmo para o exterior, deve não menos se abrir para 
o interior, ou seja, para Cristo.  Quem tiver que ir mais longe para socorrer necessidades 
humanas, dialogue mais intimamente com Cristo.  Aquele que tem que chegar a ser 
contemplativo na ação, procure encontrar na intensi�cação desta ação a urgência para uma 
mais profunda contemplação...”.  Por isso o tempo e o lugar onde o contemplativo na 
ação reza “...é lugar de inspiração, de consolo, de fortaleza, de...estar! Estância do ócio mais 
ativo, onde não fazendo nada se faz tudo!...”

O cristão missionário deve ser, antes de mais nada, um “contemplativo na ação”, capaz 
de transmitir não apenas ideias, discursos e análises, mas também e sobretudo sua 
experiência pessoal de Jesus Cristo e dos valores do Reino. Assim como Jesus revelava 

sua experiência do Pai e do Seu Reino.
Então, esta é uma contemplação ao mesmo tempo “cósmica” e uma contemplação do 
“dia-a-dia”: pois é no Cosmos e no dia-a-dia que o Senhor se faz presente.
Pedir ao Espírito Santo: a graça de conhecer internamente tantos dons recebidos, para 
que, reconhecendo-os, possa em tudo amar e servir ao Senhor da minha vida. Ele não 
é abstrato, é Alguém concreto, capaz de ser amado e servido (sentimento+ação).
Inácio nos faz notar que:  
“O amor consiste mais em obras do que em palavras” = A Palavra de Deus já traz consigo 
a Ação: “Eu sou Javé, que digo e faço”. Se todas as palavras de amor ditas ao longo da 
história tivessem sido obras, a humanidade seria um paraíso. 
“O amor é comunicação de ambas as partes” = Inácio diz que não existe amor onde não 
há comunicação. Não é um simples sentimento, mas “comunicar”, dar e receber: só dar 
pode ser assistência social, dependência, não amor. Deus nos ‘diviniza’ para que nós 
possamos também dar a Ele, não como pagamento, mas porque merece, por amor 
gratuito, como Ele ama.
“O amor torna semelhantes às pessoas que se amam”. “Cada um é aquilo que ama. Você 
ama a terra? Terra é. Você Ama a Deus? O que direi? Você é divino” [Sto. Agostinho].

Na presença de Deus, considerar, com muito afeto = perceber, apreciar.
1Jo 4, 7-21 (“Deus é amor”) ou   Rm 8, 31-39 (“Quem nos separará?”).
a) Como Deus sai de si para dar-se a mim nos dons: 

É o Deus ativo, e não o Deus estático dos �lósofos. Não apenas dá, mas se doa nos dons 
que me dá. 
Desde a Criação = riqueza e beleza sem �m da Natureza / diversidade de espécies e seres 
vivos / imensidão inimaginável das galáxias e mistérios inexplicáveis do universo 
quântico... Não somos os “donos” e sim os “admiradores” e “cuidadores”! 
A formação de um Povo, Libertação e Aliança ... Encarnação em Jesus ... Redenção ...     
Meu corpo: cada um dos sentidos; cada parte: cérebro, coração, pulmões, membros...
A minha história: família, vocação, talentos ... apelo principal deste retiro...
TUDO É DOM DO SENHOR QUE SE DÁ A MIM!
Saia eu também de mim mesmo, para doar-me aos menos amados.
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b) Como Deus habita nas criaturas, nos dons, para comunicar-se e dar-se a mim:
... Na Natureza: O Cristo cósmico que habita na criação. O nosso Criador e Senhor 
que se relaciona com toda a Natureza de sujeito para sujeito e não de sujeito para 
objeto... 
... Na História: cada acontecimento no dia-a-dia que vem envolto em seu Amor... Ele 
habita na crescente consciência humana dos direitos e deveres, da dignidade… e 
consciência das barbaridades que fazemos ou podemos fazer... 
A Contemplação para Alcançar Amor é para ser feita na vida, no ônibus, na rua, na 
escola, no recreio...
... Eu mesmo sou Templo de Deus: meu sentir, meu pensar, meu querer, meu agir... 
TUDO É PRESENÇA VIVA DESSE DEUS!
Torne-me eu também presente aos que precisam da minha presença.
c)  Como Deus age e trabalha nos dons, para servir-me:

Ele se ajoelha diante da sua criatura (lava-pés): ‘Servir’ é a maneira de se comunicar 
própria daqueles que se amam, pois, “o amor se mostra mais em obras que em palavras” 
(Sto. Inácio). O trabalho de Deus é penoso, completando a Criação e consertando o 
anti-gênesis... 
DEUS É DINÂMICO!
Trabalha em Jesus Cristo ... através de mim ... construindo fraternidade e justiça, 
relações de dignidade e liberdade ...
Torne-me, então, totalmente disponível para que Deus possa trabalhar e servir através 
de mim: Cristo em mim!  Sou o “Jardineiro” de Deus para fazer com que a beleza da 
vida e das pessoas apareça... para fazer fruti�car, ajudando a cada pessoa a descobrir 
suas capacidades, sentindo-se valorizada e amada... não deixando a vida de ninguém 
apodrecer, nem a comunidade, nem a sociedade...
Seja sal, luz, fermento, semente, perfume...

d)  Como Deus nos integra à sua divindade:

A mim, a nós, junto com tudo o que existe... Isto vai in�nitamente além do esperado 
por todos os povos e religiões que tentam chegar a Deus: É Deus mesmo que chega até 
nós para INTEGRAR-NOS NA UNIDADE! Até Deus é Trindade!
“O amor torna semelhantes aqueles que se amam” (Sto. Inácio). Não confundidos...

Retiro Ecológico
Dicas para mais amar a Criação

Perceba sempre a presença do Reino no meio da realidade, e como Deus está em todas 
as coisas manifestando-se. Pois, se Deus se manifesta como a origem dos dons, isto faz 
possível que eu possa “ver Deus em todas as coisas” e perceber o seu Reino já presente: 
sua justiça, seu amor, sua misericórdia, sua ternura, sua alegria, sua vida... são como os 
raios do sol espalhados neste mundo, nas pessoas e acontecimentos ao longo da história 
e hoje ... e no futuro!
Eu não sou o �m da Criação! Tudo sai do Amor de Deus que se comunica... Tudo deve 
voltar a Ele TRANSFIGURADO, MELHORADO por nós, como resposta 
imensamente agradecida. É isso que nos leva a viver com alegria, fazendo o “magis” 
possível para louvar, reverenciar e servir ao Senhor da nossa vida! “Tomai, Senhor...!”
  
A minha resposta a tudo isso: [= Mt 25, 31-46]:  “EM TUDO AMAR E SERVIR” 
= AMAR TODAS AS COISAS EM DEUS ... AMAR A DEUS EM TODAS AS 
COISAS!

Inácio não quer deixar sozinha a palavra amar, para que não haja possibilidade de 
interpretá-la como puro sentimento, mas junta amar e servir, e em tudo.

Numa frase = “Contemplação para alcançar Amor” é abrir os olhos para tudo, ver 
Deus presente. Mas, atenção: não apenas nas coisas bonitas e boas, mas fazer também 
a Contemplação para Alcançar Amor ante as coisas feias e ruins... O que nos leva a 
encontrar tudo em Deus e Deus em tudo = Unidade na intimidade de Deus e na 
missão!
Oferecer-se ao Deus Trino, fazendo minha a oração de S. Inácio: “TOMAI, 
SENHOR E RECEBEI”.
 



“Todas [as criaturas] avançam, juntamente conosco e através de nós, para a meta 
comum, que é Deus, numa plenitude transcendente [em que] Cristo ressuscitado tudo 

abraça e ilumina” (LS n. 83).

Na 4ª Semana dos Exercícios, oramos sobre a Ressurreição e a aparição de Jesus a seus 
discípulos. Como missão, nos é pedido que sejamos transmissores da consolação, uns 
para com os outros. Ao contemplar, nos fazemos partícipes da felicidade de Cristo e 
reconhecemos a constante renovação de todas as coisas do universo. A novidade do 
universo é expressa por Jesus: “Eis que renovo todas as coisas”.
A Ressurreição de Jesus nos oferece uma perspectiva para ver isto em nosso universo, 
enquanto a comunidade de vida se desenvolve e avança para a plenitude. O Cristo 
cósmico surge então como motor da evolução, como seu libertador e seu pleni�cador.
S. Paulo diz que “Cristo é tudo em todas as coisas” (Col 3, 11) e “tudo subsiste nele” 
(Col 1, 16). Ele recapitula tudo. Por isso a Epístola aos Efésios a�rma que importa 
“unir sob uma só cabeça todas as coisas em Cristo” (1, 10).
Em Cristo, todas as criaturas apontam para o Criador. Elas também apontam para 
além de si mesmas, para o futuro da redenção, para sua forma verdadeira e permanente 
no Reino de Deus.
À luz da Ressurreição compreendemos a Criação como “criação de Deus”, e con�ando 
na �delidade de seu Criador, percebemos a capacidade que ela tem de se transformar, 
em vista de sua plenitude.
A Ressurreição é colocada no grande contexto da Criação em que o próprio ser 
humano participa. A Ressurreição é encontro com a vida plena, em um processo da 
Criação que chega a seu desfecho. A Ressurreição pulsa em nós e na natureza com o 
coração de Deus.
A salvação é salvação de toda a Criação e de todas as criaturas, e não pode �car restrita 
à “salvação da alma humana” nem à bem-aventurança da existência humana. A 
“ressurreição dos mortos” ocorre nesta terra e leva os que receberam a vida para uma 
“nova terra onde mora a justiça, de acordo com sua promessa” (2Pd 3, 13). O Reino de 
Deus não é um reino “no” céu, mas ele vem “assim na terra como no céu”. 
Ressurreição e vida eterna são promessas de Deus para os todos os seres desta terra.

Por isso, também a ressurreição da natureza há de levar não para o Além, mas para o 
Aquém da nova criação de todas as coisas. Não é para o céu que Deus salva sua Criação, 
mas Ele renova a terra. A terra é o palco da vinda do Reino de Deus, por isso a 
ressurreição para o Reino de Deus é a esperança desta terra. 
            “O Reino de Deus é o reino da ressurreição na terra” (Bonhoe�er).
Se não houver uma “salvação da natureza”, também não poderá haver uma salvação 
de�nitiva do ser humano, pois os seres humanos são seres da natureza. Isto obriga a 
todos os que esperam a ressurreição a permanecerem �éis à terra, a respeitá-la, cuidá-la 
e amá-la como a si mesmos.
Na perspectiva da natureza, a ressurreição de Cristo signi�ca que com Ele teve início 
a universal “destruição da morte” (1Cor 15, 26), e que se torna visível o futuro da Nova 
Criação, quando a morte deixar de existir. Este é o lado cósmico da esperança da 
ressurreição. As forças do pecado e da morte, destrutivas e contrárias a Deus, são 
expulsas da criação, que é boa, e na presença do Deus vivo, esta se transformará em 
uma criação eternamente viva.
Por isso a “Ressurreição de Jesus” é para ser entendida não apenas como o feito 
histórico-escatológico de Deus, mas também como o primeiro ato da Nova Criação 
deste mundo efêmero para sua forma verdadeira e eterna. 
Rom 8, 18-25: a ressurreição não está restrita às pessoas humanas, ela abrange também 
todo o mundo vivo, no qual em última análise os seres humanos existem.
O Deus que ressuscita os mortos é o mesmo Deus que chamou todas as coisas do nada 
à existência; Aquele que ressuscitou Jesus dos mortos é o Criador do novo ser de todas 
as coisas. 
A ressurreição dos mortos, a destruição da morte e a ressurreição da natureza 
constituem os pressupostos para a eterna Criação que participa da habitação do Deus 
vivo e eterno.
A Criação “no princípio” está orientada para este �m. Por isso, “toda a Criação geme 
conosco” e esta é a verdadeira ressurreição da natureza. Ressurreição e Criação 
constituem uma unidade, pois a ressurreição dos mortos e a destruição da morte são a 
completude da criação original.
A Luz das aparições de Páscoa foi entendida como a aurora do primeiro dia da Nova 
Criação de todas as coisas. À luz deste “novo dia” de Deus, Cristo aparece como o 
primogênito de toda a Criação, que reconcilia todas as coisas no céu e na terra e que 
tudo há de libertar. O “primogênito entre os mortos” é também o “primogênito de toda 
criatura”.

Para chegar a viver o Novo Céu e a Nova Terra, temos de ir renovando radicalmente 
este céu tantas vezes opaco e esta terra tão violada.
   
Disposição de todo o meu ser para o mistério
Leio Jo 20, 1-18 e com a imaginação me ponho na situação sugerida pela leitura.
Imerso no cosmos, que eu possa descobrir a verdadeira extensão da vida.
O desejo de meu coração
Peço alcançar a graça de alegrar-me e regozijar-me com todas as criaturas que desfrutam 
da glória e júbilo de Jesus Ressuscitado.
Pontos para ajudar a contemplação:
Primeiro ponto: Vejo e ouço os amigos de Jesus, indo ao sepulcro pela manhã. Vejo 
todos os detalhes que os dois discípulos viram quando entraram no túmulo, 
especialmente as vestes. Considero que aquilo que está passando por suas cabeças 
jamais passou pela mente humana. Sinto de maneira especial suas emoções, a 
prodigiosa esperança que inunda seus corações nesse instante.
 
Segundo ponto: Do mesmo modo acompanho a Maria Madalena em seu pranto; 
sinto seu desespero e confusão. Vejo como se volta para dirigir-se à pessoa que ela 
acredita ser o jardineiro. Com ela, me maravilho de que não seja um fantasma.
Terceiro ponto: Penso como a divindade de Jesus, tão escondida durante a Paixão, 
aparece agora e se revela tão prodigiosamente no Cristo ressuscitado e glori�cado. 
Pergunto-me, com Maria, por que não o reconhecemos à primeira vista.
Quarto ponto: Re�ito como Ele atua consolando-nos e o comparo com a maneira 
como os amigos se consolam uns aos outros. Re�ito também como Jesus envia Maria 
para reunir-se com os irmãos, sua comunidade de amigos, para consolá-los.
Na oração: Re�ito no milagre do emergente, isto é, nossa experiência de autêntica 
novidade. Maravilho-me com a nova comunidade que emerge dos indivíduos isolados, 
temerosos, desanimados.

Considero como nosso Senhor ressuscitado desenha toda a vida futura do universo 
como uma comunidade em evolução de esplendor e diversidade crescentes. Re�ito 
como Cristo nos leva a evoluir para uma humanidade em plenitude. Considero que 
minha evolução me convida a imitá-lo. Consolo ao solitário, ao triste. Fraternizo com 
todas as criaturas e me faço humano em toda minha plenitude. Isto é emergência: um 
salto para a novidade, para a beleza, para a transcendência...
Outros textos: Jo 21, 1-14; Jo 21, 15-19; Lc 24, 13-35

Contemplação para Alcançar Amor:

8º Dia
   

“Contemplação para aprender a amar como Deus ama”

Porém, esta última contemplação, não é propriamente um último EE do retiro. 
Este EE é a transição, à ponte entre o ritmo do retiro e a vida quotidiana... para não 
querermos “fazer 3 tendas” ou “�car olhando para o céu”, e sim continuar em missão. 
Ao chegarmos à casa ou ao trabalho, a realidade, as pessoas vão ser as mesmas, não 
mudaram! Quem mudou fui eu: O que vai mudar é o meu jeito de olhar para a 
realidade e de me relacionar com as pessoas e com a natureza. Vai ser com os olhos de 
Deus, com o coração de Jesus.
Então, este EE é como um método para o dia-a-dia. É uma maneira de rezar de quem 
foi libertado e de quem sabe achar e amar Deus em toda sua vida diária.
“Contemplar Deus na ação” é a grande novidade ou descoberta de Inácio: As tarefas 
profanas não são uma distração de Deus, como se pensava até então (e por isso 
precisava de momentos espirituais, quantos mais melhor...).
É na ação que Deus se manifesta. Só precisa ser “contemplativo” para encontrá-lo (e 
por isso que precisamos de momentos de oração explícita). A atividade não é um 
desgaste da vida espiritual e sim o combustível dela, o que alimenta a intimidade com 
Deus!
Para o missionário, valem muito estas palavras que P. Arrupe expressou, falando da sua 
experiência: “...Aquele que se abre a si mesmo para o exterior, deve não menos se abrir para 
o interior, ou seja, para Cristo.  Quem tiver que ir mais longe para socorrer necessidades 
humanas, dialogue mais intimamente com Cristo.  Aquele que tem que chegar a ser 
contemplativo na ação, procure encontrar na intensi�cação desta ação a urgência para uma 
mais profunda contemplação...”.  Por isso o tempo e o lugar onde o contemplativo na 
ação reza “...é lugar de inspiração, de consolo, de fortaleza, de...estar! Estância do ócio mais 
ativo, onde não fazendo nada se faz tudo!...”

O cristão missionário deve ser, antes de mais nada, um “contemplativo na ação”, capaz 
de transmitir não apenas ideias, discursos e análises, mas também e sobretudo sua 
experiência pessoal de Jesus Cristo e dos valores do Reino. Assim como Jesus revelava 

sua experiência do Pai e do Seu Reino.
Então, esta é uma contemplação ao mesmo tempo “cósmica” e uma contemplação do 
“dia-a-dia”: pois é no Cosmos e no dia-a-dia que o Senhor se faz presente.
Pedir ao Espírito Santo: a graça de conhecer internamente tantos dons recebidos, para 
que, reconhecendo-os, possa em tudo amar e servir ao Senhor da minha vida. Ele não 
é abstrato, é Alguém concreto, capaz de ser amado e servido (sentimento+ação).
Inácio nos faz notar que:  
“O amor consiste mais em obras do que em palavras” = A Palavra de Deus já traz consigo 
a Ação: “Eu sou Javé, que digo e faço”. Se todas as palavras de amor ditas ao longo da 
história tivessem sido obras, a humanidade seria um paraíso. 
“O amor é comunicação de ambas as partes” = Inácio diz que não existe amor onde não 
há comunicação. Não é um simples sentimento, mas “comunicar”, dar e receber: só dar 
pode ser assistência social, dependência, não amor. Deus nos ‘diviniza’ para que nós 
possamos também dar a Ele, não como pagamento, mas porque merece, por amor 
gratuito, como Ele ama.
“O amor torna semelhantes às pessoas que se amam”. “Cada um é aquilo que ama. Você 
ama a terra? Terra é. Você Ama a Deus? O que direi? Você é divino” [Sto. Agostinho].

Na presença de Deus, considerar, com muito afeto = perceber, apreciar.
1Jo 4, 7-21 (“Deus é amor”) ou   Rm 8, 31-39 (“Quem nos separará?”).
a) Como Deus sai de si para dar-se a mim nos dons: 

É o Deus ativo, e não o Deus estático dos �lósofos. Não apenas dá, mas se doa nos dons 
que me dá. 
Desde a Criação = riqueza e beleza sem �m da Natureza / diversidade de espécies e seres 
vivos / imensidão inimaginável das galáxias e mistérios inexplicáveis do universo 
quântico... Não somos os “donos” e sim os “admiradores” e “cuidadores”! 
A formação de um Povo, Libertação e Aliança ... Encarnação em Jesus ... Redenção ...     
Meu corpo: cada um dos sentidos; cada parte: cérebro, coração, pulmões, membros...
A minha história: família, vocação, talentos ... apelo principal deste retiro...
TUDO É DOM DO SENHOR QUE SE DÁ A MIM!
Saia eu também de mim mesmo, para doar-me aos menos amados.

b) Como Deus habita nas criaturas, nos dons, para comunicar-se e dar-se a mim:
... Na Natureza: O Cristo cósmico que habita na criação. O nosso Criador e Senhor 
que se relaciona com toda a Natureza de sujeito para sujeito e não de sujeito para 
objeto... 
... Na História: cada acontecimento no dia-a-dia que vem envolto em seu Amor... Ele 
habita na crescente consciência humana dos direitos e deveres, da dignidade… e 
consciência das barbaridades que fazemos ou podemos fazer... 
A Contemplação para Alcançar Amor é para ser feita na vida, no ônibus, na rua, na 
escola, no recreio...
... Eu mesmo sou Templo de Deus: meu sentir, meu pensar, meu querer, meu agir... 
TUDO É PRESENÇA VIVA DESSE DEUS!
Torne-me eu também presente aos que precisam da minha presença.
c)  Como Deus age e trabalha nos dons, para servir-me:

Ele se ajoelha diante da sua criatura (lava-pés): ‘Servir’ é a maneira de se comunicar 
própria daqueles que se amam, pois, “o amor se mostra mais em obras que em palavras” 
(Sto. Inácio). O trabalho de Deus é penoso, completando a Criação e consertando o 
anti-gênesis... 
DEUS É DINÂMICO!
Trabalha em Jesus Cristo ... através de mim ... construindo fraternidade e justiça, 
relações de dignidade e liberdade ...
Torne-me, então, totalmente disponível para que Deus possa trabalhar e servir através 
de mim: Cristo em mim!  Sou o “Jardineiro” de Deus para fazer com que a beleza da 
vida e das pessoas apareça... para fazer fruti�car, ajudando a cada pessoa a descobrir 
suas capacidades, sentindo-se valorizada e amada... não deixando a vida de ninguém 
apodrecer, nem a comunidade, nem a sociedade...
Seja sal, luz, fermento, semente, perfume...

d)  Como Deus nos integra à sua divindade:

A mim, a nós, junto com tudo o que existe... Isto vai in�nitamente além do esperado 
por todos os povos e religiões que tentam chegar a Deus: É Deus mesmo que chega até 
nós para INTEGRAR-NOS NA UNIDADE! Até Deus é Trindade!
“O amor torna semelhantes aqueles que se amam” (Sto. Inácio). Não confundidos...
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Perceba sempre a presença do Reino no meio da realidade, e como Deus está em todas 
as coisas manifestando-se. Pois, se Deus se manifesta como a origem dos dons, isto faz 
possível que eu possa “ver Deus em todas as coisas” e perceber o seu Reino já presente: 
sua justiça, seu amor, sua misericórdia, sua ternura, sua alegria, sua vida... são como os 
raios do sol espalhados neste mundo, nas pessoas e acontecimentos ao longo da história 
e hoje ... e no futuro!
Eu não sou o �m da Criação! Tudo sai do Amor de Deus que se comunica... Tudo deve 
voltar a Ele TRANSFIGURADO, MELHORADO por nós, como resposta 
imensamente agradecida. É isso que nos leva a viver com alegria, fazendo o “magis” 
possível para louvar, reverenciar e servir ao Senhor da nossa vida! “Tomai, Senhor...!”
  
A minha resposta a tudo isso: [= Mt 25, 31-46]:  “EM TUDO AMAR E SERVIR” 
= AMAR TODAS AS COISAS EM DEUS ... AMAR A DEUS EM TODAS AS 
COISAS!

Inácio não quer deixar sozinha a palavra amar, para que não haja possibilidade de 
interpretá-la como puro sentimento, mas junta amar e servir, e em tudo.

Numa frase = “Contemplação para alcançar Amor” é abrir os olhos para tudo, ver 
Deus presente. Mas, atenção: não apenas nas coisas bonitas e boas, mas fazer também 
a Contemplação para Alcançar Amor ante as coisas feias e ruins... O que nos leva a 
encontrar tudo em Deus e Deus em tudo = Unidade na intimidade de Deus e na 
missão!
Oferecer-se ao Deus Trino, fazendo minha a oração de S. Inácio: “TOMAI, 
SENHOR E RECEBEI”.
 

Retiro Ecológico
Dicas para mais amar a Criação



“Todas [as criaturas] avançam, juntamente conosco e através de nós, para a meta 
comum, que é Deus, numa plenitude transcendente [em que] Cristo ressuscitado tudo 

abraça e ilumina” (LS n. 83).

Na 4ª Semana dos Exercícios, oramos sobre a Ressurreição e a aparição de Jesus a seus 
discípulos. Como missão, nos é pedido que sejamos transmissores da consolação, uns 
para com os outros. Ao contemplar, nos fazemos partícipes da felicidade de Cristo e 
reconhecemos a constante renovação de todas as coisas do universo. A novidade do 
universo é expressa por Jesus: “Eis que renovo todas as coisas”.
A Ressurreição de Jesus nos oferece uma perspectiva para ver isto em nosso universo, 
enquanto a comunidade de vida se desenvolve e avança para a plenitude. O Cristo 
cósmico surge então como motor da evolução, como seu libertador e seu pleni�cador.
S. Paulo diz que “Cristo é tudo em todas as coisas” (Col 3, 11) e “tudo subsiste nele” 
(Col 1, 16). Ele recapitula tudo. Por isso a Epístola aos Efésios a�rma que importa 
“unir sob uma só cabeça todas as coisas em Cristo” (1, 10).
Em Cristo, todas as criaturas apontam para o Criador. Elas também apontam para 
além de si mesmas, para o futuro da redenção, para sua forma verdadeira e permanente 
no Reino de Deus.
À luz da Ressurreição compreendemos a Criação como “criação de Deus”, e con�ando 
na �delidade de seu Criador, percebemos a capacidade que ela tem de se transformar, 
em vista de sua plenitude.
A Ressurreição é colocada no grande contexto da Criação em que o próprio ser 
humano participa. A Ressurreição é encontro com a vida plena, em um processo da 
Criação que chega a seu desfecho. A Ressurreição pulsa em nós e na natureza com o 
coração de Deus.
A salvação é salvação de toda a Criação e de todas as criaturas, e não pode �car restrita 
à “salvação da alma humana” nem à bem-aventurança da existência humana. A 
“ressurreição dos mortos” ocorre nesta terra e leva os que receberam a vida para uma 
“nova terra onde mora a justiça, de acordo com sua promessa” (2Pd 3, 13). O Reino de 
Deus não é um reino “no” céu, mas ele vem “assim na terra como no céu”. 
Ressurreição e vida eterna são promessas de Deus para os todos os seres desta terra.

Por isso, também a ressurreição da natureza há de levar não para o Além, mas para o 
Aquém da nova criação de todas as coisas. Não é para o céu que Deus salva sua Criação, 
mas Ele renova a terra. A terra é o palco da vinda do Reino de Deus, por isso a 
ressurreição para o Reino de Deus é a esperança desta terra. 
            “O Reino de Deus é o reino da ressurreição na terra” (Bonhoe�er).
Se não houver uma “salvação da natureza”, também não poderá haver uma salvação 
de�nitiva do ser humano, pois os seres humanos são seres da natureza. Isto obriga a 
todos os que esperam a ressurreição a permanecerem �éis à terra, a respeitá-la, cuidá-la 
e amá-la como a si mesmos.
Na perspectiva da natureza, a ressurreição de Cristo signi�ca que com Ele teve início 
a universal “destruição da morte” (1Cor 15, 26), e que se torna visível o futuro da Nova 
Criação, quando a morte deixar de existir. Este é o lado cósmico da esperança da 
ressurreição. As forças do pecado e da morte, destrutivas e contrárias a Deus, são 
expulsas da criação, que é boa, e na presença do Deus vivo, esta se transformará em 
uma criação eternamente viva.
Por isso a “Ressurreição de Jesus” é para ser entendida não apenas como o feito 
histórico-escatológico de Deus, mas também como o primeiro ato da Nova Criação 
deste mundo efêmero para sua forma verdadeira e eterna. 
Rom 8, 18-25: a ressurreição não está restrita às pessoas humanas, ela abrange também 
todo o mundo vivo, no qual em última análise os seres humanos existem.
O Deus que ressuscita os mortos é o mesmo Deus que chamou todas as coisas do nada 
à existência; Aquele que ressuscitou Jesus dos mortos é o Criador do novo ser de todas 
as coisas. 
A ressurreição dos mortos, a destruição da morte e a ressurreição da natureza 
constituem os pressupostos para a eterna Criação que participa da habitação do Deus 
vivo e eterno.
A Criação “no princípio” está orientada para este �m. Por isso, “toda a Criação geme 
conosco” e esta é a verdadeira ressurreição da natureza. Ressurreição e Criação 
constituem uma unidade, pois a ressurreição dos mortos e a destruição da morte são a 
completude da criação original.
A Luz das aparições de Páscoa foi entendida como a aurora do primeiro dia da Nova 
Criação de todas as coisas. À luz deste “novo dia” de Deus, Cristo aparece como o 
primogênito de toda a Criação, que reconcilia todas as coisas no céu e na terra e que 
tudo há de libertar. O “primogênito entre os mortos” é também o “primogênito de toda 
criatura”.

Para chegar a viver o Novo Céu e a Nova Terra, temos de ir renovando radicalmente 
este céu tantas vezes opaco e esta terra tão violada.
   
Disposição de todo o meu ser para o mistério
Leio Jo 20, 1-18 e com a imaginação me ponho na situação sugerida pela leitura.
Imerso no cosmos, que eu possa descobrir a verdadeira extensão da vida.
O desejo de meu coração
Peço alcançar a graça de alegrar-me e regozijar-me com todas as criaturas que desfrutam 
da glória e júbilo de Jesus Ressuscitado.
Pontos para ajudar a contemplação:
Primeiro ponto: Vejo e ouço os amigos de Jesus, indo ao sepulcro pela manhã. Vejo 
todos os detalhes que os dois discípulos viram quando entraram no túmulo, 
especialmente as vestes. Considero que aquilo que está passando por suas cabeças 
jamais passou pela mente humana. Sinto de maneira especial suas emoções, a 
prodigiosa esperança que inunda seus corações nesse instante.
 
Segundo ponto: Do mesmo modo acompanho a Maria Madalena em seu pranto; 
sinto seu desespero e confusão. Vejo como se volta para dirigir-se à pessoa que ela 
acredita ser o jardineiro. Com ela, me maravilho de que não seja um fantasma.
Terceiro ponto: Penso como a divindade de Jesus, tão escondida durante a Paixão, 
aparece agora e se revela tão prodigiosamente no Cristo ressuscitado e glori�cado. 
Pergunto-me, com Maria, por que não o reconhecemos à primeira vista.
Quarto ponto: Re�ito como Ele atua consolando-nos e o comparo com a maneira 
como os amigos se consolam uns aos outros. Re�ito também como Jesus envia Maria 
para reunir-se com os irmãos, sua comunidade de amigos, para consolá-los.
Na oração: Re�ito no milagre do emergente, isto é, nossa experiência de autêntica 
novidade. Maravilho-me com a nova comunidade que emerge dos indivíduos isolados, 
temerosos, desanimados.

Considero como nosso Senhor ressuscitado desenha toda a vida futura do universo 
como uma comunidade em evolução de esplendor e diversidade crescentes. Re�ito 
como Cristo nos leva a evoluir para uma humanidade em plenitude. Considero que 
minha evolução me convida a imitá-lo. Consolo ao solitário, ao triste. Fraternizo com 
todas as criaturas e me faço humano em toda minha plenitude. Isto é emergência: um 
salto para a novidade, para a beleza, para a transcendência...
Outros textos: Jo 21, 1-14; Jo 21, 15-19; Lc 24, 13-35

Este anexo faz parte do livro "Justiça Socioambiental - Guia Inspirador" e todos os seus direitos são reservados.
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Fazer este último Exercício, em presença e comunhão com Jesus ressuscitado e o seu 
Espírito que age em mim!

Nestes Exercícios Espirituais, você descobriu um APELO FUNDAMENTAL de Deus 
sobre você, que deve ter expressado através de uma PALAVRA-IMPULSO.
Faça agora uma revisão dos diversos níveis da sua vida, para ver quais as áreas mais 
carentes deste apelo de Deus sobre você:
(1)  A nível Pessoal: p.ex.: o eu psiquismo / as minhas reações / o meu físico e 
aparência externa / minha consagração / minha vida espiritual / meu lazer / minha 
formação ... etc.

(2) A nível Comunitário: p.ex.: relacionamento com os companheiros / as atividades 
comunitárias: trabalhos, oração, reuniões, festas, retiros, lazer ... etc.

(3) A nível Eclesial: p.ex.: as atividades pastorais / a comunhão com a hierarquia / a 
inserção na pastoral de conjunto / a amizade com outros agentes de pastoral, 
animadores... / opção preferencial pelos pobres...

(4) A nível Eco-Social: p.ex.: o relacionamento com a família / no trabalho / atitude 
frente à sociedade de consumo, TV, computador... / participação no mundo dos 
movimentos e organizações populares / Estilo de vida ecológico: uso da água, luz, 
aparelhos, lixo, descartáveis, cuidado, denúncia... as 7 “R” [repensar, recusar, reduzir, 
reutilizar, reciclar, replantar, rezar]...
 
Termine fazendo uma oração de agradecimento a Deus pelas luzes recebidas.

E ofereça-se a Ele, mais uma vez, de todo coração!

A M D G
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