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Card. Hummes: o foco deve ser a Amazônia

“Rumo ao Sínodo especial para a Amazônia: dimensão regional e universal”: este é o título do
seminário de três dias que teve início esta manhã (25/02) em Roma.

Ouça a reportagem completa

Organizado pelo Secretaria Geral do Sínodo, o evento se realiza no Instituto Maria Bambina, ao lado
da colunata de Bernini, com a participação dos presidentes das Conferências Episcopais da região
amazônica, bispos e especialistas provenientes também de outras áreas geográficas.

Com a presença de representantes de outros países, será possível evidenciar a relação entre a
situação eclesial e ambiental específica da Amazônica e outros contextos territoriais semelhantes.

No primeiro dia, serão examinados alguns aspectos eclesiais e pastorais à luz da Exortação
Apostólica Evangelii Gaudium; no segundo dia, serão debatidas questões relacionadas com a
promoção da ecologia integral no horizonte da Encíclica Laudato si’; no último dia, será feita uma
síntese das perspectivas emergidas e uma comunicação sobre o caminho de preparação ao Sínodo
de outubro.

O tema do seminário, “dimensão regional e universal”, foi o aspecto ressaltado pelo presidente
da Rede Eclesial Pan-Amazônica (Repam), Cardeal Cláudio Hummes, entrevistado por Cristiane
Murray:

Eu creio que realmente é muito importante porque estamos preparando agora já mais de perto o
Sínodo. Já terminou a fase da consulta, já fizemos as sínteses e agora se trata de aprofundar. E como
sabemos que o Papa acentuava, é necessário fundamentar bem cientificamente, teologicamente,
biblicamente, culturalmente. Então este seminário aqui é realmente especializado para isso. Creio
que será um bom contributo e também universaliza cada vez mais o próprio Sínodo, que deve ser
também universal, mas em primeiro lugar diretamente para a Pan-amazônia, e tem sua repercussão
universal.
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Audiência e data

Esta manhã, Dom Cláudio e os membros da Repam foram recebidos em audiência pelo Papa
Francisco. No final da manhã, foi divulgada a data do evento em outubro:

"A Secretaria Geral do Sínodo dos Bispos comunica que o Santo Padre Francisco convocou a
Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a Região Pan-Amazônica de domingo 6 a domingo
27 de outubro de 2019, para refletir sobre o tema 'Amazônia: novos caminhos para a Igreja e para
uma ecologia integral'."

(Bianca Fraccalvieri)


