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  NESTA EDIÇÃO 

A Rede Eclesial Pan-Amazônica lançou 
nessa quarta-feira (04) 3 rodas de 
conversas para ajudar lideranças 
comunitárias no processo de escuta e nas 
respostas ao questionário do Sínodo para 
a Amazônia. O material, preparado pela 
equipe de assessores da REPAM, têm a 
frente do projeto a professora Márcia 
Oliveira. Ele faz parte de uma série de 
instrumentais metodológicos pensados 
pela Rede para popularizar as discussões 
sobre o Sínodo e facilitar o acesso das 
comunidades às questões para a escuta 
do território. 

A proposta, segundo a professora, é que 
com os instrumentos que estão sendo 
pensados, bem como as discussões sobre 
o Sínodo cheguem cada vez mais perto 
das bases e das comunidades 
tradicionais. “As rodas de conversas 
serão um instrumental para reunir os 
pequenos grupos nas comunidades, nos 
movimentos sociais, nas mais diversas 
realidades da Amazônia para conversar 
sobre os temas que são extremamente 
importantes para compreendermos a 

Amazônia e também entrarmos numa 
dinâmica de celebração do Sínodo”, 
afirmou a professora.  

Segundo Márcia Oliveira, outra proposta 
do instrumento é fazer chegar aos mais 
diferentes grupos e segmentos da 
sociedade aquilo que são as três 
dimensões do documento: ver a 
realidade, discernir sobre ela – à luz da 
Palavra de Deus, da Laudato Sí e outros 
documentos da Igreja – e propor 
caminhos para atuar. 

O instrumento, lançado hoje, está 
estruturado conforme o documento 
preparatório. Ele segue e metodologia do 
VER, DISRCENIR e ATUAR, com uma 
roda de conversa para cada parte. O 
material e toda a instrução para a sua 
utilização e o envio das respostas está 
disponível já está disponível no site da 
REPAM. 

Basta acessar: www.repam.org.br. 

 

Grupo de Reflexão realiza reunião 
em Brasília 

Organizado pela Comissão Especial para 
a Amazônia/CEA e Rede Eclesial Pan-
Amazônica/REPAM, a atividade reuniu 
bispos, especialistas e colaboradores da 
REPAM. 
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Estudo, reflexões e planejamento foram 
pauta da reunião do Grupo de Reflexão 
do Sínodo para a Amazônia. O encontro 
de bispos, especialistas, assessores e 
colaboradores da Rede Eclesial Pan-
Amazônica/REPAM, nos dias 26 e 27 de 
junho, foi realizado no Centro Cultural 
Missionário, em Brasília e organizado 
pela Comissão Especial para a 
Amazônia/CEA e REPAM. 

Segundo Ir. Maria Irene Lopes, assessora 
da Comissão Episcopal para a Amazônia, 
secretária executiva da REPAM-Brasil e 
única mulher do Conselho pré-Sinodal, o 
grupo foi criado em 2017, logo após a 
convocação do Sínodo pelo Papa 
Francisco, para contribuir com as 
reflexões sobre o Sínodo. No final de 
junho, o Grupo se reuniu para pensar os 
próximos passos da atividade sinodal no 
Brasil. “Desta vez nós teremos um grupo 
ampliado, com presença de pessoas do 
Brasil e também de fora, o padre Petter 
Hughes, pelo comitê da REPAM 
internacional e também faz parte dos 
expertos que contribuíram na  

elaboração do Documento Preparatório 
do Sínodo”, afirmou Ir. Maria Irene. De 
acordo com a religiosa, o Grupo retomou 
o trabalho da última reunião, ocorrida em 
março, realizou partilhas das últimas 
atividades e planejou novos projetos para 
o caminho de preparação do Sínodo. 

Elizângela Dias Barnosa, coordenadora 
de articulação da REPAM-Brasil, 
residente em Manaus/AM, participou da 
reunião. Ela, que esteve à frente da 
primeira Assembleia Territorial,  

 

 

realizada em São Luís/MA, trouxe a 
experiência da atividade e contribuiu no 
planejamento de novas ações. “Agora, 
com o Documento Preparatório em 
mãos, pudemos aprofundar mais sobre o 
texto, refletir de modo mais amplo os 
desafios enquanto Amazônia, para 
orientar melhor as bases nesse processo 
sinodal”, disse Elisângela.  

 

 

 

 

 

 

 

“É isso que a gente tem vontade, de que 
a Igreja  se volte mais para esse público, 
que somos nós que estamos na base, nos 
movimentos sociais, para essa coisa da 

luta, a questão ambiental. A Igreja tem 
uma dimensão muito grande, está em 
todos os lugares, e quando ela faz isso, de 
convocar os seus fiéis para assumir essas 
questões, assumir a Amazônia, que é a 
história do povo, do bem viver, a gente 
percebe que isso vai ser muito bom.” 

“Toda a problemática que a gente vive 
tem uma relação ambiental e está 
relacionada com os conflitos agrários. 
Todos sabem, a Igreja sabe da questão da 
regularização territorial onde cada dia 
povos são expulsos dos seus espaços de 
bem viver, de viver dignamente com seu 
modo de vida e sua cultura. Todos os 
outros problemas que enfrentamos só 

existem porque a gente não tem o nosso 
espaço. ” 

“O sonho que eu tenho para a Igreja da 
Amazônia é que fosse mais voltada para 
essa nossa realidade, que se envolvesse 
mais com o nosso sofrimento. Que por 
Ser Igreja, com a sua força, sabedoria, 
pudesse realmente abraçar mais a causa 
dos povos e comunidades tradicionais 
para que a gente pudesse ter uma vida 
digna. ” 

 

 

Novos passos 

rumo ao Sínodo 

Vozes do Sínodo 

Grupo de Reflexão do Sínodo para a 
Amazônia reunido no Centro Cultural 

Missionário. 

Rosenilde Gregório – liderança do Movimento 
Interestadual das Quebradeiras de Coco 

Babaçu e articuladora da Teia de Povos e 
Comunidades Tradicionais do Maranhão 
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Mais de 100 pessoas participaram da primeira atividade territorial 
em preparação para o Sínodo para a Amazônia, em São Luís/MA, 
no Oásis – Casa de Oração, no último final de semana. O 
seminário faz parte das escutas que serão realizadas em toda a 
Pan-Amazônia em que os povos do bioma contribuirão na 
construção da Assembleia Sinodal. Participaram da atividade 
lideranças diocesanas de pastorais, representantes de 
comunidades indígenas, quilombolas, camponeses, pescadores, 
atingidos por mineradoras, quebradeiras de coco, leigos, 
religiosos, sacerdotes, bispo, pastorais sociais e organismos 
parceiros, como o Conselho Indigenista Missionário/CIMI e a 
Comissão Pastoral da Terra/CPT. 

Foram quase três dias de encontro com formação, debates, 
escutas e muito diálogo. O grupo reunido no Maranhão, com 
assessoria da REPAM, pode conhecer e estudar o Documento 
Preparatório e responder ao questionário presente no material. 
As respostas serão enviadas à equipe de sistematização que, com 
as demais recolhidas ao longo dos próximos meses, farão parte 
da síntese que comporá o Documento de Trabalho dos membros 
do Sínodo. 

O grupo foi acolhido por Dom Vandeci Santos Mendes, bispo de 
Brejo, que esteve presente durante quase toda a atividade. Para 
o bispo a Assembleia Territorial e todo o movimento de 
preparação para o Sínodo ajuda a despertar uma Igreja 
comprometida, que escuta e é profética e procura ser missionária 
em meio às comunidades tradicionais e todos os povos. “É de 
grande importância para nos animar e nos fortalecer nessa 
caminhada como discípulos e discípulas de Jesus Cristo”, afirmou 
Dom Valdeci.  

Na tarde de sexta-feira, primeiro dia de encontro, com muita 
mística e espiritualidade, o grupo foi convidado a entrar no clima 
do seminário. Elisângela Barbosa, coordenadora de articulação 
da REPAM-Brasil, e Romina Gallegos, articuladora da REPAM, 
apresentaram a proposta do Sínodo para a Amazônia das 
atividades territoriais e escutas dos povos. Segundo Romina as 
fronteiras na Pan-Amazônia são apenas geográficas. “Estamos 
intimamente interligados, todos fazemos parte da mesma Pan-
Amazônia, dessa riqueza do planeta, e precisamos estar cada vez 
mais unidos em favor dessa nossa casa comum e o Sínodo é uma 
grande oportunidade para tomarmos consciência disso e nos 
mobilizarmos ”, afirmou a articuladora da REPAM. 

Escuta do território 

Após a apresentação do caminho metodológico, o grupo foi 
convidado a partilhar sobre uma questão enviada previamente 
para compor a análise de conjuntura. De forma espontânea, as 
pessoas puderam partilhar as impressões, dificuldades e desafios 

Maranhão realiza primeira assembleia territorial 
Regional Nordeste 5 da CNBB, foi o primeiro território a ser escutado em toda a Pan-Amazônia no caminho em 

preparação ao Sínodo para a Amazônia 

 

Grupo presente na primeira Assembleia Territorial, no Maranhão.  
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de cada realidade. Em seguida, o professor Horácio Antunes, 
sociólogo da Universidade Federal do Maranhão contribuiu 
articulando as falas dos participantes e uma leitura da realidade. 
De acordo com o professor, toda a Pan-Amazônia passa por um 
processo intenso de expansão do capital, o que determina o que 
acontece no cotidiano da vida das pessoas e das comunidades da 
região, impactando diretamente do convívio com o bioma. 

Esses processos deslocam as pessoas dos seus lugares, alteram 
as condições ambientais, o que significa poluição nos rios e no ar, 
ferrovias que provocam rachaduras nas casas e afetam a 
população com os intensos barulhos e desmatamentos que 
comprometem a biodiversidade. Tudo isso leva a uma mudança 
profunda nos modos de vida das pessoas, um efeito muito grave 
da atual conjuntura que passamos”, afirmou o professor. 

Para finalizar o dia, foi realizada uma roda de conversa entre 
algumas lideranças e os participantes da atividade. Estiveram na 
mesa Antônio Gomes de Morais, coordenador regional da CPT, 
Rosana Diniz, representando o CIMI do Maranhão, Dr. Danilo 
Chammas, pela experiência de Piquiá de Baixo, Rosa Tremembé, 
liderança indígena, e Rosenilde Gregório, pelas quebradeiras de 
coco. 

O segundo dia do encontro foi marcado pelo estudo e respostas 
ao questionário do Documento Preparatório. Pe. Dário Bossi, 
assessor da REPAM-Brasil, contribuiu com o grupo apresentando 
a parte do VER do Documento, interligando as questões do 
material à análise de conjuntura realizada no dia anterior. “A 
Amazônia é o meu tesouro. Não existe divisa, não existem 
fronteiras”, enfatizou o padre.  

Após o estudo os participantes, em pequenos grupos, 
responderam às questões relacionadas a essa parte do texto. Um 
dos representantes de comunidades indígenas presente na 
Assembleia foi Bernardo Barros Gavião, da etinia Gavião, do 
distrito de Amarante, no município de Imperatriz/MA. Segundo 
Bernardo, uma das principais dificuldades enfretadas pelos 
indígenas na região, conforme pergunta do questionário, são os 
madeireiros. “Eles invadem nossas terras e destroem a floresta 
com grandes desmatamentos”, denunciou Gavião. 

Pe. Ari Reis, também assessor da REPAM-Brasil, continuou o 
estudo apresentando a parte do DISCERNIR. “Tudo o que 
ameaça a vida dos povos e da criação vai contra a vontade de 
Deus”, afirmou Padre Ari Reis ao apresentar a segunda parte do 
Documento Preparatório do Sínodo para a Amazônia. “Deus está 
sempre disposto e permanentemente aberto ao diálogo. É seu 
Filho que continua o diálogo conosco em nome de Deus, aquele 
que renova conosco a aliança”, completou Padre Ari.  

A terceira parte do Documento, o AGIR, foi trabalhado na parte 
da tarde do segundo dia. De acordo com Pe. Ari Reis a Igreja 
precisa ouvir o clamor dos povos da Amazônia, pois a atitude de 
escuta significa fidelidade ao projeto de Jesus Cristo. “Uma igreja 
que é infiel ao povo é infiel a Jesus Cristo”, afirmou Ari. Por 
afinidade às questões referente a essa parte do Documento 
Preparatório, grupos foram formados para responderem a 
perguntas. À noite, de forma lúdica e descontraída, as dioceses e 
grupos presentes na Assembleia Territorial, apresentaram suas 
culturas. 

No domingo, os participantes, em grupos por regiões do 
Maranhão, conversaram sore a presença da REPAM nos 
territórios locais e realizaram encaminhamentos sobre o Sínodo 
nos territórios. A proposta é que as bases possam ser ouvidas 
durante esse processo de preparação para o Sínodo. 

 

Ao final do encontro, o grupo produziu uma carta síntese, 
endereçada a todo o povo de Deus no Maranhão, com os 
principais pontos discutidos na atividade territorial. Para Martha 
Bispo, secretária do regional Nordeste 5, o encontro foi muito 
positivo. Ela destacou a consciência da responsabilidade dos 
participantes da assembleia territorial que foram conscientes de 
que foram para estudar, refletir e contribuir com o Sínodo para a 
Amazônia e fez um apelo: “Nós queremos de fato uma Igreja que 
responda às atuais necessidades da Amazônia, que nos ajude a 
viver, principalmente o seu povo nos seus territórios, que nos 
ajude na libertação e descolonização da Amazônia”, afirmou 
Martha. 

Leia a carta produzida no encontro. 
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Sínodo em ação 

Coordenadores de pastorais do Regional Norte 1 se reuniram, 
em Manaus, para conhecer o Documento Preparatório do 
Sínodo para a Amazônia e de dialogar sobre os possíveis 
meios de participação da base na caminhada sinodal. 

Encontro dos Diáconos Permanentes do Regional Norte 1, 
com o tema: Desafios para o ministério do Diácono hoje, á luz 
do Sínodo para a Amazônia. 

Encontro do Comitê REPAM – Xingu para estudo do 
Documento Preparatório do Sínodo e planejamento das 
escutas dos povos. 

Conselho Diocesano de Evangelização de Roraima, na oficina 
de Incidência Política do 24º Grito dos Excluídos, no caminho 
de preparação ao Sínodo para a Amazônia.  

Delegação da REPAM participa da Conferência Internacional em 
comemoração aos 03 anos da encíclica Laudato Si. Délio, jovem 
liderança Ashaninka do Peru, representou a delegação da Pan-
Amazônia na abertura da conferência.  



AMAZÔNIA: NOVOS CAMINHOS PARA A IGREJA E PARA UMA ECOLOGIA INTEGRAL                                     Edição Nº 01  

 

 

  


