
Querida Amazônia
Exortação Apostólica Pós-Sinodal

PAPA FRANCISCO



Caminho Sinodal

Outubro – 2017
Convocação do Sínodo para a Amazônia

Janeiro – 2018
Papa Francisco se encontra com os povos 

indígenas (Puerto Maldonado – Peru)

Junho – 2018 a Fevereiro - 2019
Escuta Sinodal nos países 

pan-amazônicos e em outros países

6 a 27 de Outubro – 2019
Assembleia Sinodal - Roma

12 de Fevereiro – 2020
Lançamento da Exortação Apostólica
Querida Amazônia, do Papa Francisco

Março a setembro – 2019
Pré-Sínodos em toda a Panamazônia



Introdução

“A Amazônia Querida apresenta-se aos olhos do mundo com todo o seu 
esplendor, o seu drama e o seu mistério. Deus concedeu-nos a graça de a 

termos presente de modo especial no Sínodo que se realizou em Roma 
de 6 a 27 de outubro de 2019, concluindo com o Documento Amazônia: 

‘Novos Caminhos para a Igreja e para uma Ecologia Integral’.”



Sonhos para a Amazônia



“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”

Capítulo 1: 
UM  SONHO  SOCIAL

 Injustiça e crime
 Indignar-se e pedir perdão
 Sentido comunitário
 Instituições degradadas
 Diálogo social



“Sonho com uma Amazónia que preserve 
a riqueza cultural que a caracteriza e na 

qual brilha de maneira tão variada a 
beleza humana”

Capítulo 2: 
UM  SONHO  CULTURAL

 O poliedro amazônico
 Cuidar das raízes
 Encontro intercultural
 Culturas ameaçadas e 

povos em risco



“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”

Capítulo 3: UM  SONHO  ECOLÓGICO

 Esse sonho feito água
 O grito da Amazônia
 A profecia da contemplação
Educação e hábitos ecológicos



Capítulo 4: 
UM  SONHO  ECLESIAL

O anúncio indispensável na Amazônia
 A inculturação
 Caminhos de inculturação na Amazônia
 Inculturação social e espiritual
 Pontos de partida para uma santidade amazônica
 A inculturação na liturgia
 A inculturação do ministério
 Comunidade cheia de vida
 A força e o dom das mulheres
 Ampliar horizontes para além dos conflitos
 A convivência ecumênica e inter-religiosa

“Sonho com comunidades cristãs capazes de se devotar 
e encarnar de tal modo na Amazônia, que deem à Igreja 

rostos novos com traços amazônicos”



Conclusão

“Depois de partilhar alguns sonhos, exorto todos a avançar por caminhos concretos que permitam transformar 
a realidade da Amazónia e libertá-la dos males que a afligem”.

“Perante a beleza da Amazónia, que fomos descobrindo cada vez melhor durante a preparação e o desenrolar 
do Sínodo, penso que o melhor será concluir esta Exortação dirigindo-nos a Ela (Maria): Mãe da vida”.



Elaborado por: Diego Aguiar y Julio Caldeira imc

Faça o download da versão completa 
da Exortação Apostólica aqui:

http://bit.ly/2ShoVBB

Resumen Oficial de la 
Exhortación Apostólica aquí:

http://bit.ly/3byjPZ5
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