






Um Sínodo para CONHECER a riqueza do
bioma, os saberes e a diversidade dos Povos da
Amazônia, especialmente dos povos Indígenas,
suas lutas por uma ecologia integral, seus
sonhos e esperanças.





Um Sínodo para RECONHECER as lutas e
resistências dos Povos da Amazônia que
enfrentam mais de 500 anos de colonização e
de projetos desenvolvimentistas pautados na
exploração desmedida e na destruição da
floresta e dos recursos naturais.





Um Sínodo para CONVIVER com a Amazônia,
com o modo de ser de seus povos, com seus
recursos de uso coletivo compartilhados num
modo de vida não capitalista adotado e
assimilado milenarmente.





Um Sínodo para DEFENDER a Amazônia, seu
bioma e seus povos ameaçados em seus
territórios, injustiçados, expulsos de suas
terras, torturados e assassinados nos conflitos
agrários e socioambientais, humilhados pelos
poderosos do agronegócio e dos grandes
projetos econômicos desenvolvimentistas.





Processo Sinodal

•Convocação do Sínodo

•Conselho Sinodal

• Equipe de expertos

•Documento preparatório

•Assembleias Territoriais

•Documento de trabalho

•Assembleia Sinodal

• Exortação Apostólica





Documento Preparatório



Esse material foi construído por uma equipe de
assessores e foi aprovado pelo Vaticano, em
abril desse ano, quando houve a primeira
reunião do Conselho Pré-Sinodal. O Documento
Preparatório é composto por um texto-base,
que oferece, com competência e profecia, uma
análise da conjuntura atual da Amazônia e
aponta percursos e novos caminhos para a
Igreja a serviço da vida nesse bioma.



Dos 13 expertos que auxiliaram na escrita do
Documento Preparatório, 3 são brasileiros e
membros da REPAM-Brasil. O objetivo do
material é preparar as comunidades para o
Sínodo e ouvi-las, para que essa grande
assembleia repercuta, de fato, os clamores que
saem das bases, o que é um desejo do Papa
Francisco.





•VER
• IDENTIDADE E CLAMORES DA PAN-AMAZÔNIA

O território

 Diversidade sociocultural

 Identidade dos povos indígenas

 Memória histórica eclesial

 Justiça e direitos dos povos

 Espiritualidade e sabedoria





•DISCERNIR

• PARA UMA CONVERSÃO PASTORAL E ECOLÓGICA

Anunciar o Evangelho de Jesus na Amazônia:  dimensão bíblico-teológica

Anunciar o Evangelho de Jesus na Amazônia: dimensão social

Anunciar o Evangelho de Jesus na Amazônia: dimensão ecológica

Anunciar o Evangelho de Jesus na Amazônia: dimensão sacramental

Anunciar o Evangelho de Jesus na Amazônia: dimensão                               

eclesial-missionária





•AGIR
• NOVOS CAMINHOS PARA UMA IGREJA COM ROSTO AMAZÔNICO

Igreja com rosto amazônico

Dimensão profética

Ministérios com rostos amazônicos

Novos caminhos





Questionário – Escuta dos Povos Amazônicos

A finalidade deste questionário é escutar a Igreja de
Deus sobre os “novos caminhos para a Igreja e para
uma ecologia integral” na Amazônia. O Espírito fala
através de todo o povo de Deus. Nessa escuta
podem-se conhecer os desafios, as esperanças, as
propostas e reconhecer os novos caminhos que Deus
pede à Igreja nesse território.





Atividades de escuta dos povos
• Assembleias territoriais
• Encontros com Bispos
• Encontro com as Igrejas de fronteira
• Povos Indígenas
• Juventudes
• Vida Religiosa Consagrada
• Encontro de Povos e Comunidades da Bacia dos Rios Tocantins -Araguaia 
• Rodas de conversa e escutada dos povos originários
• Encontro das comunidades atingidas por mineração
• Encontro com estudantes e instituições de ensino básico e superior



Calendário

• Junho de 2018 – Lançamento do Documento preparatório e início das 
escutas.

• Fevereiro de 2019 – Sistematização dos questionários e elaboração 
do Documento de Trabalho

• Outubro de 2019 – Sínodo para a Amazônia




