
 

 
 

Somos Amazônia 
uma oração de pertencer 

Oh! Amoroso Criador, Deus de muitos nomes 
Tu continuamente dás vida a essa vasta floresta, com uma diversidade de vidas acima na terra e raízes, 

espécies, bio e minerais embaixo do chão. 
Tu que derramas as águas e cria - para seu próprio prazer - o poderoso rio Amazonas cujas águas 

barrentas garantem a vida de crianças e criaturas, aldeias, quilombos e cidades 
OUÇA NOSSO GRITO 

Nossa vida 
- é ameaçada pela luxúria daqueles que não amam a vida, mas apenas o lucro 

- eles não sabem que são parte da Criação, eles acham que são os donos 
 

Oh! Belo Deus Criador 
- com florestas queimadas e árvores caídas eles querem apagar a Tua presença, 

- com mineração e hidrelétrica eles querem usurpar Teu poder... 
Eles não conhecem limite ou fragilidade 

- Eles constroem estradas que cortam florestas: eles rasgam Teu coração do corpo da terra. 
 

OUÇA NOSSO GRITO 
- com as cinzas das queimadas nos olhos de rãs, tartarugas e jacarés Teus olhos estão embaçados; 

- nas asas de tucanos, corujas e melros que não encontram pouso Teu braço está paralisado; 
- como tucunarés, pintados e aruanãs nas águas mortas, Tuas pernas estão imobilizadas; 

- como os boto, jaguar e macaco não podem mais encontrar seu ninho, a Criação não encontra Teu colo 
para descansar. 

 
Oh! Deus da justiça 

Tu fostes disfarçado de progresso, a destruição esconde Tua beleza e destrói nosso prazer e nossa vida. 
LIVRA-NOS DO MAL 

Não permita que Tua, nossa casa seja invadida e saqueada! Que os os poderosos sem misericórdia não 
machuquem nossa preciosa terra, derrubando as Samaumas, Jacarandás e as Andirobas, fazendo com 

que a terra seque e Tuas criaturas chorem 
 

Oh! Deus da esperança, Tu que amas a justiça e as pessoas simples 
- Não nos deixe temer o inimigo que com rabiscos de caneta querem decretar a morte de nossa floresta. 
- Não nos deixe temer os inimigos de colarinho branco, arquitetando planos para baratear e roubar Tua 

criação como uma mercadoria. 
DÁ-NOS ESPERANÇA 

 
Oh! Deus da solidariedade radical 

Nós Amazonas, Indígenas, Quilombolas, Caboclas e Ribeirinhas das florestas e rios, clamamos por sua 
proteção e pedimos: - Não demore em derrubar os ímpios! 

Dá-nos coragem, organização e criatividade para defender a nossa casa comum 
E nos ensine a ser parte de sua criação - cuidar, lutar e resistir. 

Oh! Deus de pleno amor 
lado a lado, elevamos nossas vidas em profecia: 

em solidariedade, força e coragem de todas as criaturas, filhos e filhas da Amazônia 
 

EM TI SOMOS AMAZÔNIA! amém 


