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Divulgados os membros do Conselho pós-sinodal

São 16 membros que formam o Conselho pós-sinodal do Sínodo especial para a Região Pan-
Amazônica com a tarefa de aplicar as indicações da Assembleia dos Bispos realizada de 6
a 27 de outubro passado

A Sala de Imprensa da Santa Sé publicou este sábado (23/11) os nomes dos 16 membros do
Conselho pós-sinodal do Sínodo especial para a Região Pan-Amazônica, ao qual cabe a tarefa de
aplicar as indicações da Assembleia dos Bispos. Treze deles foram eleitos por maioria absoluta
durante a 15ª Congregação Geral do Sínodo amazônico, realizada em 25 de outubro passado.

Ouça e compartilhe!

Três membros com nomeação pontifícia

Os outros três são de nomeação pontifícia e representam especificadamente os povos indígenas.
Trata-se de:

Irmã Laura Vicuña Pereira Manso, C.F, agente pastoral junto ao povo Karipuna, no Brasil;a Sra.
Patrícia Gualinga, líder indígena na defesa dos direitos humanos das comunidades Kichwa de
Sarayaku, no Equador;e o Sr. Delio Siticonatzi Camaiteri, membro do povo Ashaninca, grupo étnico
amazônico no Peru.

Vale recordar que, até então, religiosos e leigos jamais fizeram parte de um Conselho pós-sinodal.

Quanto aos treze membros eleitos, eles representam os países principais que constituem a Região
pan-amazônica:
4 provêm do Brasil (o arcebispo emérito de São Paulo, presidente da Comissão para a Amazônia da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB e presidente da Rede eclesial pan-amazônica
– Repam, cardeal Cláudio Hummes; o arcebispo de Belém do Pará, dom Alberto Taveira Corrêa;
o arcebispo de Porto Velho - RO, dom Roque Paloschi; e o bispo emérito da Prelazia do Xingu
- PA, dom Erwin Kräutler);2 da Bolívia (o bispo de Potosí e presidente da Conferência episcopal,
dom Ricardo Ernesto Centellas Guzmán; e o vigário apostólico de Pando, dom Eugenio Coter);2
da Colômbia (o vigário apostólico de Puerto Leguízamo-Solano, dom Joaquín Humberto Pinzón
Güiza; e o vigário apostólico de Inírida, dom Joselito Carreño Quiñónez);2 do Peru (o arcebispo de
Huancayo e vice-presidente da Repam, cardeal Pedro Ricardo Barreto Jimeno; e o vigário apostólico
de Puerto Maldonado, dom David Martínez De Aguirre Guinea);1 da Guiana Francesa (o bispo de
Cayenne, dom Emmanuel Lafont);1 da Venezuela (o vigário apostólico de Puerto Ayacucho, dom
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Jonny Eduardo Reyes Sequera) e1 do Equador (o vigário apostólico de Puyo, dom Rafael Cob
García).

Fonte: VaticanNews - Cidade do Vaticano


