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“O Sínodo para a Amazônia”: o novo livro de dom Cláudio Hummes

A editora Paulus disponibilizou nesta semana o livro “O Sínodo para a Amazônia”. A obra é
de autoria do arcebispo emérito de São Paulo e presidente da Rede Eclesial Pan-Amazônica/
REPAM, cardeal Cláudio Hummes.

“Este livro surgiu da vontade de querer divulgar ao máximo esse sínodo e expor o processo sinodal
e sua temática”, afirmou dom Cláudio.

Dentro da coleção Comunidade e Missão, que conta com outros dois títulos do cardeal (Ano santo
da misericórdia e Grandes metas do papa Francisco), o livro apresenta detalhes da preparação do
Sínodo para a Amazônia narrados pelo presidente da REPAM.

Um desses momentos abre a publicação, quando é contada a circunstância do anúncio, em 15 de
outubro de 2017:

“O Papa Francisco havia terminado a solene missa de canonização dos protomártires brasileiros de
Cunhaú e Uruaçu, bem como de dois adolescentes indígenas mexicanos mártires. Eu tive a graça
de estar ali na praça, concelebrando a missa. Na noite anterior, o Papa me havia dito: ‘Amanhã vou
anunciar o Sínodo Especial para a Amazônia’”.

Dom Cláudio segue com as narrativas, apresentando as temáticas e as grandes realidades que já
foram e que ainda devem ser tocadas nas reflexões sinodais. Tudo isso com uma vasta riqueza
de referências históricas e, principalmente, do Magistério da Igreja, como documentos eclesiais e
pronunciamentos dos papas como Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e, de modo muito especial,
Francisco.

“Com certeza, esse evento eclesial iluminará não apenas a Igreja da Amazônia com seus povos,
mas também toda a Igreja universal”, ressalta cardeal Hummes.

O livro aborda o anúncio, o percurso sinodal, a crise climática e ecológica com suas respectivas
causas, os povos indígenas da Amazônia, as cidades amazônicas, a importância da encíclica
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Laudato Si’ para o sínodo, a ecologia integral e a conversão ecológica, os pedidos de uma Igreja
inculturada, indígena e com rosto amazônico, o testemunho profético presente na região, os desafios
para a Igreja, os novos modelos de desenvolvimento, o direito universal à água, a REPAM e a
presença de Maria na devoção do povo amazônico.

O livro está disponível na loja online da Paulus Editora.

Fonte: repam.org.br


