centro, como um gesto tão próprio do Evangelho,
no qual as margens iluminam com uma nova luz
para a conversão integral do centro, para que haja
vida, e vida em abundância para todos e todas.

O complexo e bonito processo sinodal, que está
apenas começando em sua fase mais importante
de dar vida aos frutos de seu discernimento, levounos a uma navegação que uniu os apelos essenciais
do Concílio Vaticano II, já expressos como nosso
horizonte eclesial há mais de 50 anos, com o caminho da Igreja na América Latina e com as vidas, as
identidades e a territorialidade da Amazônia. Uma
convergência com seus povos e comunidades, com
seus gritos e esperanças, e com a vida doada de
tantas mulheres e homens que, no seguimento do
chamado de Cristo e como uma opção para o Reino, se entregaram inteiramente por este lugar que
é mistério sagrado
Nossa Querida Amazônia é um rosto concreto
que traz vida, abre novas possibilidades e nos confronta com a urgência em meio a uma verdadeira
crise climática. É um presente da periferia para o

Em nosso comunicado final como REPAM sobre a
Assembleia do Sínodo da Amazônia, expressamos
que o essencial dessa navegação foi a escuta permanente que acompanhou a atitude de diálogo
com o diferente, e esse foi o sustento de um discernimento que permite moldar verdadeiros novos
caminhos. O Papa deu o exemplo de uma genuína
atitude de escuta e respeito, e, sobretudo, de coragem, para que o Espírito sopre com força para nos
ajudar a tecer as conversões:

Pastoral - para uma Igreja em saída missionária,
capaz de anunciar a alegria do evangelho no respeito às culturas;
Cultural – para não ter medo do diferente e reconhecer a presença de Deus nesse diálogo intercultural com os povos e comunidades da Amazônia;
Ecológica – descobrindo o rosto de Deus em toda a
criação, e sua majestade e vulnerabilidade na Amazônia e em seus povos, e no apelo urgente por mudanças socioambientais; e,

Sinodal – para caminhar mais juntos, na escuta do
povo e seu sentido de Deus, e criando novas possibilidades que permitam que o Reino que Jesus
trouxe seja uma possibilidade.

d) que se constituam comunidades cristãs plenamente encarnadas e com seus próprios rostos amazônicos.

É por isso que convidamos a todos os homens e
mulheres da Igreja, e a todas as pessoas de boa
vontade que amam a vida, a dizer junto com o Papa Francisco em "Querida Amazônia": que sejamos
capazes de abraçar juntos os sonhos juntos para:

Com gratidão pelo caminho percorrido, com a
convicção de nosso compromisso encarnado como
Igreja neste território e com seus povos e comunidades, e com esperança no futuro, dizemos com o
Papa Francisco: Querida Amazônia! Convidamos a
todos os membros de nossa REPAM, aos irmãos e
às irmãs da Igreja, e à todas as
pessoas de boa vontade, a acolher
esta Exortação Apostólica PósSinodal para lê-la, rezá-la, estudálo, discerni-la, compartilhá-lo e,
sobretudo, assumi-lo como compromisso real de agir em favor da
vida, e da vida em abundância,
para esta Amazônia e para as gerações futuras em todo o mundo.

a) lutar pelos direitos dos mais vulneráveis, entre
eles os povos originários, para que sua voz seja ouvida e sua dignidade garantida;

b) que sejamos capazes de preservar sua beleza
cultural tão diversa;
c) que cuidemos de sua beleza natural e a vida que
dela transborda; e

Card. Claudio Hummes, OFM
Presidente

Card. Pedro Barreto Jimeno, SJ
Vice-presidente

Comitê Diretivo da Rede Eclesial Pan-Amazônica—REPAM
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Mauricio López O.
Secretário Executivo

Sonho Social
Uma resposta ao clamor da Terra e ao grito dos pobres
“Sonho com uma Amazónia que lute pelos direitos dos mais pobres, dos povos nativos,
dos últimos, de modo que a sua voz seja ouvida e sua dignidade promovida”
(Querida Amazonía, n. 7)

Nesse sentido, a conversão social para a qual
nos convida 'Querida Amazônia', constitui um
apelo explícito a deixar a indiferença para enfrentar os grandes flagelos que decorrem da crise socioambiental e que já foram denunciados pelos
participantes do Sínodo da Amazônia: doenças
derivadas da contaminação, narcotráfico, grupos
armados ilegais, alcoolismo, violência contra a
mulher, exploração sexual, tráfico humano, venda de órgãos, turismo sexual, perda da cultura
originária e da identidade (língua, práticas espirituais e costumes), criminalização e assassinato de
lideranças e defensores do território.

As feridas, as dores, as injustiças e as violências,
que ameaçam a 'irmã Terra' e comprometem a vida dos povos que habitam a região pan-amazônica,
encontraram uma resposta na exortação póssinodal do papa Francisco, 'Querida Amazônia',
apresentada em 12 de fevereiro do 2020.
O bispo de Roma confirmou, mais uma vez, “a relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta, a convicção de que tudo está estreitamente
interligado no mundo” (LS, 16). Nesta única crise
socioambiental, como a que o bioma Panamazônico vem experimentando, é cada vez mais
evidente 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, 49).

Não é por acaso que o cardeal Michael Czerny,
sub-secretário da Seção dos Migrantes e Refugiados do Dicastério para o Serviço Integral do Desenvolvimento Humano, tenha desempenhado
um papel importante em todo o processo sinodal
e também tenha sido um dos cinco designados
para apresentar a Exortação Pós-sinodal na Sala
de Imprensa da Santa Sé. Ele, como tantos pais e
mães do Sínodo, emprestou sua voz para que os
mais pobres e vulneráveis da Amazônia pudessem ser escutados nas sessões sinodais.

Diante da depredação socioambiental desenfreada daqueles que se apropriaram dos bens da natureza - até da água - na Amazônia, em benefício das
madeireiras (legais e ilegais), dos megaprojetos
letais (hidrelétricos, petrolíferos, extrativos, monocultivos, construção de rodovias, hidrovias e ferrovias, entre outros), o desejo do Papa Francisco ressoa como imperativo existencial: “Sonho com uma
Amazônia que luta pelos direitos dos mais pobres,
dos povos originários, dos últimos, onde sua voz
seja escutada e sua dignidade seja promovida”.

Agora, com o Papa Francisco, nos sentimos convidados a dar outro passo para impedir a lógica
predatória e os interesses econômicos que devoram a vida da Terra e dos pobres na Amazônia e,
acima de tudo, dos mais vulneráveis (crianças,
adolescentes, jovens, mulheres e povos indígenas). Este é o chamado de ‘Querida Amazônia’
para a conversão social.
Por: Óscar Elizalde Prada
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Sonho Cultural
Por uma conversão cultural
“Sonho com uma Amazónia que preserve a riqueza cultural que a caracteriza
e na qual brilha de maneira tão variada a beleza humana”
(Querida Amazonía, n. 7)
É uma igreja que rompe com o pensamento e as
práticas neocolonialistas, que rejeita o clericalismo e assegura uma catequese apropriada para
acompanhar os processos de iniciação cristã que
conduzem à vivência do mistério da fé refletido
em uma teologia inculturada.

A dimensão cultural foi um tema muito debatido
e aprofundado durante todo processo sinodal que
reconheceu que vivemos num território multiétnico e multicultural com inúmeros povos, muitos deles milenares e portadores de ancestralidades e
costumes que definem um jeito próprio de ser e de
viver nesta imensa região.

Uma igreja capaz de se deixar amazonizar, se
dar a conhecer, num processo de aprendizagem e
de trocas de saberes e conhecimentos recíprocos.
Desta forma, Conversão Cultural contribui para
amazonizar o coração da Igreja e de toda humanidade e provocar mudanças importantes para a
construção de novos caminhos para toda a Igreja
e para uma Ecologia Integral.

A Conversão Cultural é apresentada como um
compromisso e uma atitude de permanente aprendizagem que implica em “fazer-se o/a outro/a,
aprender do/a outro/a”, conviver com o/a outro/a,
respeitar suas diferenças, reconhecer seus valores,
viver e praticar a inculturação e a interculturalidade no anúncio da Boa Nova que “se faz carne e
arma sua tenda na Amazônia”.

A Conversão Cultural nos desafia a construir
uma cultura comunicativa que favoreça o diálogo,
a cultura do encontro e o cuidado da "casa comum" à luz dos valores da ecologia integral e do
"bem viver" que colocam em marcha uma sociedade mais justa e fraterna.

De acordo com o documento, “somente uma
Igreja missionária inserida e inculturada fará emergir Igrejas particulares autóctones, com rosto e coração amazônicos, enraizadas nas culturas e tradições próprias dos de seus povos, unidas na mesma
fé em Cristo e diversas em seu modo de vivê-la,
expressá-la e celebrá-la”.
A diversidade cultual dos povos da Amazônia
aponta para a possibilidade de uma convivência
fraterna fundamentada na reciprocidade, na solidariedade, no sentido de comunidade, na igualdade de direitos e participação, reconhecendo que
“tudo está interligado nesta casa comum”. Uma
Igreja inculturada que assume a defesa da vida, da
comunidade, da terra e dos direitos dos seus povos
numa atitude permanente de escuta, e contemplação que orientam nossa missão e nossa ação sociotransformadora.

A Exortação "Querida Amazônia" considera que
a inculturação e a interculturalidade são instrumentos importantes para alcançar uma conversão cultural. Nesta perspectiva, a Igreja compromete-se a ser aliada das populações indígenas,
para denunciar os ataques contra suas vidas, os
projetos de desenvolvimento predatórios etnocidas e ecocidas e a criminalização dos movimentos
sociais e de suas lideranças.
Por: Márcia Maria de Oliveira
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Sonho Ecológico
O Sínodo de esperança para a Amazônia
e as perspectivas para uma Conversão ecológica
“Sonho com uma Amazónia que guarde zelosamente a sedutora beleza natural que a
adorna, a vida transbordante que enche os seus rios e as suas florestas””
(Querida Amazonía, n. 7)

A Amazônia em toda sua extensão, diversidade

os problemas ambientais pesam, sobretudo, so-

e complexidade tornou-se, na lógica ocidental,

bre os povos tradicionais e indígenas, que o con-

um território de “exploração compulsiva e des-

ceito de Ecologia integral nos desafia à ação.

trutiva”, como nos lembra o Papa Francisco, e é

Os temas associados à ecologia integral do Papa

considerada uma das áreas mais vulneráveis do

Francisco são: ecologia ambiental, econômica e

mundo devido às mudanças climáticas provoca-

social, ecologia cultural, o princípio do bem co-

das pelo homem. O avanço gradativo sobre a na-

mum e a justiça intergeracional. A abordagem de

tureza amazônica em prol de um crescimento

ecologia integral resgata, assim, a opção prefe-

econômico desigual e violento é instrumento cru-

rencial pelos pobres e mantém o compromisso

el de dominação e exploração de diferentes terri-

para com as futuras gerações. Também tem a ver

tórios, culturas e saberes indígenas e tradicionais.

com o cultivo da paz e da justiça social em um

É, portanto, muito adequado e oportuno que a

mundo que enfrenta uma crise estrutural em

Igreja, e todos nós, passemos a refletir sobre a

múltiplas dimensões, vinculada à pobreza, desi-

relação que possuímos com essa região tão im-

gualdade, competição por recursos, ecossistemas

portante para o planeta. Uma relação que deve-

degradados e mudanças climáticas. Reconhecen-

ria ser de amor, cuidado e, principalmente, de

do que vivemos uma crise sem precedentes, o

proteção e defesa dos direitos dos povos e da na-

Papa Francisco nos convida a uma conversão eco-

tureza.

lógica que leva em consideração a dimensão soci-

Na encíclica Laudato Si, o Papa Francisco difun-

oambiental dos problemas que atravessamos.

de a ideia de uma perspectiva ecológica ampla -

A partir do Sínodo especial para a Amazônia,

uma “ecologia integral” - e nos remete ao estrei-

realizado em outubro de 2019, a ecologia integral

to vínculo existente entre todas as dimensões e

passa a ser vista como o único caminho possível

expressões da vida e ao reconhecimento

para salvar a região do extrativismo predatório,

da legitimidade da diversidade. A Igreja se co-

do derramamento de sangue inocente e da crimi-

loca no campo ecológico como um ator de alcan-

nalização

dos

defensores

da

Amazônia

ce internacional, que poderia ajudar a gerar uma

(Documento final n 67). O Sínodo traz um com-

conscientização mundial em prol do compromis-

promisso de abraçar, assumir e praticar o novo

so com o meio ambiente. E é na Amazônia, onde

paradigma da ecologia integral, o cuidado da

o
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“Casa Comum” e a defesa da Amazônia, assumindo

promover o estabelecimento de ministérios e ou-

que desafios complexos exigem práticas integrais.

tras estruturas, em harmonia com o cuidado da
Criação.

O documento final declara ser indispensável uma
conversão ecológica para uma vida sóbria, que cer-

O caminho da ecologia integral, assim como o

tamente implicará mudanças de mentalidade, esti-

do desenvolvimento sustentável, deve ser visto

lo de vida e modos de produção, levando-se em

como forma de restabelecer a conexão entre o

conta os interesses individuais e coletivos em tor-

homem e o meio ambiente, formando indivíduos

no da apropriação dos bens naturais. Os caminhos

capazes de cuidar da “Casa comum”, em nome da

apontam para um modelo de desenvolvimento jus-

solidariedade, consciência comunitária e cidada-

to e solidário que represente a unidade na diversi-

nia ecológica. Neste sentido, as propostas do Sí-

dade de seu sistema ecológico e dos povos que a

nodo em torno do encontro e do diálogo entre

habitam. A Igreja, aliada das populações amazôni-

várias instâncias e de iniciativas locais e globais,

cas, “deve procurar caminhar com elas, sem impor

são urgentes e necessárias. É assim que o Sínodo

um modo particular de agir”. Deve reconhecer a

se apresenta como vanguarda de uma discussão

sabedoria dos povos e ser contra todas as formas

que se aprofunda em torno do meio ambiente

de exploração predatória dos bens naturais e de

como um bem coletivo, fruto de um novo olhar

violação dos direitos territoriais dos povos tradicio-

marcado pelos valores do cuidado e da sustenta-

nais.

bilidade.

A conversão ecológica compõe a visão de futuro

A Exortação Apostólica do Papa Francisco,

sobre a qual a sociedade cria seus projetos e alicer-

“Querida Amazônia”, dá um novo impulso aos

ça as suas esperanças. A partir dessa conversão,

caminhos sinodais de uma Igreja em saída e ge-

seremos individualmente mais comprometidos

nerosa e deve estimular a sociedade à uma ver-

com a Amazônia, e assumiremos a responsabilida-

dadeira conversão integral, comprometida em

de do cuidado. Porém, é necessário abraçar uma

relacionar-se harmoniosamente com a Casa Co-

conversão comunitária, para fazer uma “união de

mum. São os ecos do Sínodo para a Amazônia e

forças e uma unidade de contribuições” (Laudato Si

para o mundo.

219), que leve a um comprometimento com o Bem
Viver. Neste aspecto, a Igreja na Amazônia deve

Por: Ima Célia G. Vieira
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Sonho Eclesial
Conversão pastoral:
De uma Igreja de visita à uma Igreja de presença
“Sonho com comunidades cristãs capazes de se devotar e encarnar de tal modo
na Amazônia, que deem à Igreja rostos novos com traços amazônicos”
(Querida Amazonía, n. 7)
Os novos caminhos precisam de novas atitudes,
porque, como disse o cardeal Michael Czerny:
"sem conversões, não há novos caminhos". Ele afirmava que "se estamos dispostos a enfrentar um
problema, temos que mudar, mudar o coração".
Como Igreja, isso deve nos levar a entender que
"não podemos continuar respondendo da mesma
maneira a problemas urgentes", como insistia o
cardeal. Em todas as dimensões da conversão essa
atitude é importante, na conversão pastoral é algo
decisivo.
O primeiro passo será entender que a Igreja, nascida dessa conversão pastoral, deve ser
“missionária em saída, samaritana, em diálogo,
acompanhando pessoas com rostos concretos de
indígenas, camponeses, afrodescendentes, migrantes, jovens e habitantes das cidades . Tudo isso
desde uma espiritualidade da escuta e do anúncio”, como o Documento Final nos diz.
Nesse documento, descobrimos que a missão
não é algo opcional, mas algo próprio da natureza
eclesial. Não somos Igreja se permanecermos trancados em nossos espaços de segurança, se somos
uma Igreja de sacristia, se não estamos dispostos a
encher nossos pés de lama para chegar naquele
que muitos consideram descartável, para estar onde ninguém quer estar, com quem ninguém está,
como ninguém quer estar. Esta é uma Igreja que
não chega para dar lições e sim para aprender, a
fim de fazer um melhor discernimento que nos
permite entrar nos novos caminhos, atravessar
águas desconhecidas com confiança naquele que
marca a nossa rota.
O caminho da evangelização na Amazônia deve
ser marcado, irrevogavelmente, pelo diálogo ecumênico, inter-religioso e intercultural. O desejo

deve ser alcançar a comunhão, que deve se manifestar em gestos concretos e que pode ter na Palavra o ponto de partida, buscando sempre conhecer o diferente, porque na diversidade podemos
encontrar os novos caminhos que procuramos e
que tornam realidade o bem viver.
A Igreja na Amazônia deve ter um rosto amazônico, indígena, camponês, afrodescendente e também migrante, que acompanha não apenas aqueles que vão de um país para outro, mas também
tantos indígenas e ribeirinhos que são forçados a
se instalar nas periferias das cidades, sem ter recebido a necessária acolhida e apoio da Igreja. São
rostos que mostram a necessidade de uma opção
pelos pobres, dimensão tão presente na Igreja Latino-Americana nas últimas décadas, que não pode
ser perdida, porque isso nos faria esquecer o que
tem sido a base da vida de muitos cristãos e comunidades também na Amazônia
O cristão que deseja entrar no caminho da conversão pastoral deve escutar o Deus que nos fala
em sua Palavra e os povos que clamam por justiça.
Por isso, não podemos ter medo de enfrentar novos caminhos, novos rumos, mesmo que isso signifique ser marcado como louco pela sociedade e,
muitas vezes, por quem faz parte da nossa Igreja.
Vamos confiar que podemos ser itinerantes, mesmo que isso signifique desistir de estruturas e estar aberto ao diferente, vamos nos esforçar para
deixar para trás a Igreja que visita e vai embora,
vamos fazer realidade uma Igreja presente, que
acompanha e dinamiza a vida e a fé das comunidades, que tem incidência política e ajuda a transformar a realidade.
O convite é para todos, você topa?
Por: Luis Miguel Modino
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Sinodalidade
Avancem para águas mais profundas…
“A Igreja de hoje precisa de uma conversão à
experiência sinodal" (Documento final, n. 88)
Para esse caminhar juntos, em sinodalidade, sob a
orientação do Espírito Santo na Amazônia, deixemo-nos inspirar pelos “discípulos do caminho” (At
9,2), homens e mulheres que andaram e seguiram
trilhas afirmando a Igreja como povo de Deus cujas
várias partes formam um único corpo, como se
pensava a Igreja primitiva. Um corpo, um povo de
Deus com igualdade e dignidade comum em face à
diversidade de ministérios, carismas e serviços, como afirma o Concílio Vaticano II. Um povo que
“realiza concretamente seu ser comunhão (...) em
corresponsabilidade e participação na vida e missão da Igreja (Documento Final 87).
A essa inspiração, acrescentamos a experiência sinodal impulsionada pelo Papa Francisco ao iniciar
o caminho nos rios da Amazônia, em Puerto Maldonado, ele disse: “Eu quis vir visitar-vos e escutarvos, para estarmos juntos no coração da Igreja, solidarizarmo-nos com os vossos desafios e, convosco, reafirmarmos uma opção sincera em prol da
defesa da vida, defesa da terra e defesa das culturas” (Instrumentum Laboris 49). Uma ação, uma
visita, que nasce do querer, não do dever; como
quando as avós bolivianas "sentem falta" de um
familiar querido, levando a ternura de seu ser e a
gratuidade do encontro. Tornando sua visita um
momento de genuína curiosidade sobre como está
a vida do outro para somar-se a uma ação comunitária de cuidado, assim Francisco quis visitar e ouvir ... gestando uma experiência sinodal.
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As batidas dos rios amazônicos próximas às batidas de uma igreja na saída "irmã e discípula" (Instrumentum Laboris 92) se unem em escuta
mútua. As vozes da Amazônia narram histórias de
morte e destruição como canções que denunciam
que sua vida está ameaçada por interesses políticos e econômicos (Instrumentum Laboris 14).
Cantos, que, ao mesmo tempo, são testemunhos
de vida e sabedoria (Instrumentum Laboris 5) que
fazem da Amazônia um lugar teológico para
aprender a cuidar da casa comum e de quem habita nela.

Sim, ser verdadeiramente “sinodal” é avançar em
harmonia sob o impulso do Espírito vivificador
(Documento Final 90). Nesta etapa pós-sinodal,
precisamos continuar cultivando a escuta mútua
para fazer uma experiência real: “a Igreja se compromete a ser uma aliada dos povos amazônicos
para denunciar os ataques à vida das comunidades indígenas, os projetos que afetam o meio ambiente, a falta de demarcação de seus territórios
e o modelo econômico que se desenvolve de maneira predatória e 'ecocida'." (Documento Final
46)
Que esta visita do Papa Francisco a Puerto Maldonado, esta "falta" da Amazônia, faça memória
de que a dimensão sinodal é constitutiva da Igreja
(Documento Final 88), porque somente na sinodalidade é possível avançar em direção às águas
mais profundas ...
Por: Tania Avila Meneses

Exortação Apostólica
Faça o download da versão
completa da Exortação Apostólica
aqui:

Resumo Oficial da
Exortação Apostólica aquí:

http://bit.ly/3byjPZ5

http://bit.ly/2ShoVBB
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Faça o download dessa síntese da
Exortação Apostólica aqui:

http://bit.ly/2SCiZCf
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