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SOMOS A AMAZÔNIA 
Ação ecumênica de solidariedade e justiça pela Amazônia e seus povos. 

 
CONVITE À CELEBRAÇÃO: 

líder: Nos reunimos como comunidade de fé para celebrar a vida, orar pela realização do Sínodo da 
Amazônia e assumirmos nossos compromissos com todo o mundo habitado. Venham! 
“Nos caminhos dessa Amazônia muita historia pra contar. 
Navegar nessa canoa, e ter um mundo pra se adentrar. 
Cada canto esconde um conto, cada homen e mulher, 
tem a fé, a força e a historia pra contar pra quem quiser”. Cantamazônia 
 

INVOCAÇÃO: 

leitura 1: Venham celebrar nossa Casa comum, nosso planeta e nosso lar 
Comunidade: com alegria nos encontramos na mundo-casa de Deus 
 
leitura 2: Invocamos as montanhas, as ilhas e os desertos 
Comunidade: com alegria reverenciamos a presença de Deus em todo mundo habitado 
 
leitura 1: Invocamos as águas que cercam a Terra, lagoas, rio e mar 
Comunidade: com alegria nos aproximamos das fontes de água viva 
 
leitura 2: Invocamos a Terra,  suas sementes e animais, abundantes jardins e pomares.  
Comunidade: com alegria celebramos a exiuberânica do jardim de Deus 
 
leitura 1: Invocamos as florestas e suas raízes profundas, suas grandes árvores em toda sua verde extensão  
Comunidade: com alegria nos acolhemos à sombra das bondosas árvores 
 
leitura 2: Convocamos todos os que viveram na Terra, nossos ancestrais e toda família humana, que sonham 
o melhor para hoje e as gerações futuras. Venham celebrar! 
 
Comunidade:  
Eu sou América, sou o Povo da Terra, da Terra-sem-males, 
o Povo dos Andes, o Povo das Selvas, 
o Povo dos Pampas, o Povo do Mar... 
do Machu-Pichu, da Patagônia, 
do Amazonas, dos Sete Povos do Rio Grande... 
América Ameríndia, aínda na Paixão: 
um dia tua Morte terá Ressurreição! 
 

leitura 1: Escutem o que a Amazônia tem para dizer: Sem floresta não tem futuro. Resistimos ao lado dos 

Povos da Floresta: abrimos nossos corações e mentes para ouvir a palavra de Deus 

Vídeo 1 : #PovosDaFloresta 

https://www.youtube.com/watch?v=AKSgvH0ESH4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AKSgvH0ESH4
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LOUVOR 

Leitura bíblica: Jó 12, 7 a 10 – Deus nos convida a aprender e a ouvir na Criação sua Palavra: 

Faça perguntas às aves e aos animais, e eles o ensinarão. 
Peça aos bichos da terra e aos peixes do mar, e eles lhe darão lições. 
Todas essas criaturas sabem que foi a mão de Deus que as fez. 
A vida de todas as criaturas está na mão de Deus;  
É Deus quem mantém todas as pessoas com vida. 
 
leitura 1: Estrelas e planetas louvai a Deus!  
Mundos e universos, dias e noites, trevas e luzes, corpos siderais:  
comunidade: louvai a Deus! 
leitura 2: Águas lá do céu, fontes e nascentes, rios e lagos, mares e oceanos, chuvas e orvalhos  
comunidade: louvai a Deus! 
leitura 1: Vento e ventania, vales e colinas, desertos e campinas, praias e montanhas: 
comunidade:  louvai a deus! 
leitura 2: Frutos do alto mar, frutos do pomar, aves do céu, e aves do chão, feras e rebanhos:  
comunidade:  louvai a deus! 
leitura 1: povos de todo mundo, todo ser que respira: 
comunidade:  louvai a deus! 
 
Música 1 : Remei, Remei 
Enviada junto a liturgia 
 

REFLEXÃO: ESPERANÇA PARA A AMAZÔNIA 

Leitura bíblica: Romanos 8, 19 a 22 
Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, Na esperança 
de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos 
filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. 
 
Diante da destruição sistêmica da Amazônia somos chamadas a aprender a ouvir os gemidos e a identificar 
o que sujeita a criação – gente, sociedade e natureza. Nossa teologia é de esperança. Porque a esperança é 
solidariedade total com tudo que vive, nossa ardente expectativa se expressa como eco-esperança. É o que 
nos salva.  Essa é a fé que nos alimenta. O mundo pode ser mudado. Todo. Tudo. De baixo a cima. Eco-
esperançosamente afirmamos que o sistema velho já passou/vai passar. Tudo se faz novo. Novo será. 

 
CONFISSÃO DE PECADOS 

leitura 1: Deus de Amor, que compartilhas conosco tua gloriosa criação, confessamos diante de ti que temos 
sido habitantes egoistas e desagradáveis 
comunidade: fugimos de nossas responsabilidades e deturpamos a tua imagem em nós mesmos e na 
criação 
leitura 2: Perdoa-nos, bom Deus,  especialmente por nossa indiferença  e maldade para com todos os demais 
seres e a omissão com sistemas e estruturas de exploração.  
comunidade: ajuda-nos a seguir o caminho de Jesus, na convivência e na e presença de serviço 
amoroso.  
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leitura 1: Temos abandonado nossos irmaãos e irmãs que lutam na defesa da Amazônia e de suas culturas e 
que são mortos e perseguidos; 
comunidade: faz de nós presença ecumênica, na denúncia das violência e na solidariedade ativa. 
leitura 2: Fortalece-nos pelo teu Espírito  para que andemos em novidade de vida,  curando as feridas,  
evitando o mal  
Comunidade: e vivendo em paz com todas as tuas criaturas.  Amém. 
leitura 1: Gracioso Deus, criador de todas as coisas,  dá-nos que encontremos a unidade em ti,  

que nos alegremos no vínculo da paz,  que partilhemos, com justiça, os recursos desta terra,  que ninguém 

passe pela experiência da fome, ou da opressão,  que nenhuma criatura seja desrespeitada.  

comunidade: Nós te pedimos tudo isso em nome daquele  que deu a si mesmo pelo mundo,  Jesus 

Cristo nosso Senhor. Amém. 

 
Música 2: Nossa vida é missão 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=qE0j6Uj3a6c 

 

REFLEXÃO: A AMAZÔNIA E O CLIMA 

leitura 1: O que acontece se a floresta amazonica desaparece ou deixa de ser o que é hoje? 
A Amazônia não é resposável sozinha por nada, mas ela é parte importante da delicada teia que sustenta a 
vida em todo o mundo. 
 
Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=OdhjCSJ1clg 
 
Desde as ilhas do Pacífico, até os picos gelados e as savanas 
Desde as florestas tropicais do Congo, Indonésia, Brasil, Papua Nova Guiné 
Desde as florestas boreal e as pradarias 
Desde os desertos do Saara e Kahalari,  
Desde as tundras ártica, alpina e antártica 
Aos oceanos, lagos, rios e fontes dágua:  
Somos todos parte da teia da vida! Somos todos Amazônia! 
 
leitura 1: Existem três princípios básicos que organizam o clima da Terra e mantém a teia do clima: 
- aquecimento solar do planeta equilibrado pela perda de energia no espaço;  
- respostas da atmosfera, oceano, terra e gelo ao aquecimento, que diminuem ou acentuam as mudanças de 
temperatura do planeta;  
- sistemas ambientais regionais que possuem variabilidade climática produzidas por suas condições físico-
químicas-biológicas únicas.  
leitura 2: estes modos do clima são como artistas em uma corda bamba, cada um na sua beleza, no seu 
movimento atrita a corda e interfere no movimento de outros artistas;  
leitura 3: uma mesma corda estendida ente nós e o universo: cada movimento é único mas cada movimento 
é necessidade de diálogo e equilíbrio; 
leitura 4: ninguém dança sozinho, ninguém se equilibra sozinho sem saber e sentir que interfere, modifica e 
exige respostas dos outros canto do mundo.  
leitura 5: a Amazônia faz parte dessa teia do clima e é importante na riqueza da biodiversidade, na garantia 
dos ciclos de chuvas, na absorção de CO2... defender a Amazônia é defender o clima do planeta. A teia do 
clima somos nós! 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=qE0j6Uj3a6c
https://www.youtube.com/watch?v=OdhjCSJ1clg
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COMPROMISSO E TESTEMUNHO: LEITURA DE TRECHO DA CARTA “SOMOS AMAZÔNIA” 

leitura 1: Somos chamados a assumir compromissos com a Amazônia como parte de nossa fidelidade à Nossa 

Casa Comum. 

Comunidade: Nos comprometemos aos diálogos de fé e a manter nossa presença na região tendo 

como prioridade todos os seres e culturas da Amazônia.   

1- Garantir que as comunidades tradicionais ameaçadas (povos indígenas, afrodescendentes, 

ribeirinhos entre outros...) tenham acesso e controle sobre a terra e seus bens comuns  

2-  Contribuir com comunidades historicamente excluídas e marginalizadas na floresta e nas cidades 

para que possam participar, influenciar e decidir nos processos que afetam diretamente a elas seus 

territórios.  

3- Defender defensores/as de Direitos Humanos e defensoras/es da natureza que vêm sendo 

constantemente ameaçados, participando de mecanismos eficazes de denúncia e proteção;  

4- Apoiar as comunidades locais a organizar alternativas econômicas sustentáveis e a fazer frente ao 

sistema econômico vigente enfrentando os desafios da crise climática na região;  

5- Desenvolver uma espiritualidade ecológica que nos ajude a ouvir o que o Espírito diz às Igrejas, 

sentindo-nos parte da Casa Comum, todo o mundo habitado.  

Apoiar organizações locais e iniciativas baseadas na fé no desenvolvimento desses objetivos 

mantendo-nos sempre informados, desafiados e ativos nesse que é para nós um imperativo de fé. 

Comunidade: SOMOS AMAZÔNIA!  

 

Música 3: Momento Novo 

https://www.youtube.com/watch?v=5iyihPl8G2k&list=PLKreYARt-IG1Df0xcaVa06Eu-

MaVrd91h&index=8 

 

GESTO 

Nossa resposta amorosa e nosso compromisso de fé com a Amazônia precisa de gestos concretos. Cada 

comunidade deve descobrir de que modo pode ser solidário com as comunidades, igrejas e organizações que 

vivem e lutam na Amazônia.  

- para o Brasil: escreva uma mensagem ou grave um pequeno vídeo dessa celabração e mande seu recado 

para o Conselho Amazônico de Igrejas Cristãs (CAIC). Diga quem são vocês, aonde se encontram e... 

mandem seu recado! 

- para o Reino Unido: ( a proposta da campanha) 

 

MOMENTO DA PAZ E BENÇÃO: 

leitura 1: Vamos em paz, mas uma paz inquieta: porque há muito por fazer pelo fim da pobreza e da desigualde 

e pela integridade da Criação! 

Comunidade: Dá-nos a PAZ que luta pela PAZ! A PAZ que nos sacode com a urgência do Reino. 

A PAZ que nos invade, com o vento do Espírito...  Dá-nos, Senhor, aquela PAZ inquieta, que não nos 

deixa em PAZ! (Pedro Casaldáliga) 

(abraço da paz enquanto a música toca)  

 

Música 4: Eu só peço a Deus 

https://www.youtube.com/watch?v=awVkLHrmIxE 

https://www.youtube.com/watch?v=5iyihPl8G2k&list=PLKreYARt-IG1Df0xcaVa06Eu-MaVrd91h&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=5iyihPl8G2k&list=PLKreYARt-IG1Df0xcaVa06Eu-MaVrd91h&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=awVkLHrmIxE

