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Comunicado final do Seminário de Estudos "Rumo ao Sínodo para a
Amazônia"

Promovido pela Secretaria Geral do Sínodo dos Bispos, foi realizado de 25 a 27 de fevereiro de 2019
um seminário de estudos sobre o tema: "Rumo ao Sínodo Especial para a Amazônia: dimensão
regional e universal", em vista da Assembléia Especial prevista para outubro próximo com o tema
"Amazônia: novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral".

Participaram do seminário cerca de 80 convidados, entre os quais os Presidentes das 7 Conferências
Episcopais da Amazônia - Antilhas, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela - alguns
Chefes de Dicastérios da Cúria Romana, a Presidência da Rede Eclesial Panamazônica (REPAM),
vários bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, leigos e leigas da Amazônia e de outras áreas
geográficas. Desta forma, foi possível destacar a relação entre a situação eclesial e ambiental da
Amazônia e outros contextos territoriais semelhantes.

No primeiro dia, alguns aspectos eclesiais e pastorais foram examinados à luz da Exortação
Apostólica Evangelii Gaudium; no segundo dia, foram abordadas questões relacionadas com a
promoção da ecologia integral na perspectiva da Encíclica Laudato si'. Depois de cada uma dessas
apresentações, que ilustraram os dois grandes temas - A missão da Igreja na Amazônia à
luz da Evangelii gaudium; Ecologia integral na Amazônia à luz de Laudato si' -, seguiram
aprofundamentos e debates que permitiram aos participantes intervir com suas próprias reações
para enriquecer a reflexão comum.

Os pronunciamentos ofereceram um quadro geral das necessidades urgentes da Amazônia e da
Igreja que vive e trabalha naquele imenso território. 

Como destacado na palestra final, o Seminário ofereceu uma base sólida em vista do Sínodo,
que promete ser uma reflexão pastoral aberta ao reconhecimento da diversidade, na escuta da
realidade amazônica com todas as suas facetas culturais e eclesiais. A imagem de uma Igreja de
rosto amazónico, corajosa no anúncio do Evangelho em defesa da Criação e dos povos indígenas,
é o horizonte para o qual os padres sinodais - reunidos com Petro e sub Petro - se movem para
partilhar uma experiência de comunhão fraterna, colegialidade e sinodalidade.


