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Estimado Irmão e amigo(a): 

Tive a feliz possibilidade de participar, como observador, do I Encontro da Igreja Católica 

na Amazônia Legal. Encontro de grande relevância, com a presença de 56 bispos, coordenadores de 

pastoral e convidados(as). Um total de 165 pessoas. Nessa 

ocasião, nossa comunidade de Manaus acolheu 3 bispos 

para hospedagem solidária: Dom Gilberto Pastana de 

Oliveira – Imperatriz - MA, Dom Gentil Delazari – Sinop - 

MT,  e Dom Derek John Christopher Byrne – Guiratinga - 

MT. No entardecer do dia 28, Dom Gilberto, que 

completava 8 anos de ordenação episcopal, celebrou a 

primeira eucaristia no oratório da nossa comunidade. Dom 

Derek inaugurou o novo quarto de hóspedes, no piso 

térreo. Foram dias de profunda convivência e sentido 

eclesial. Partilho algumas notícias a respeito:  

 

400 anos de evangelização na Amazônia. Cardeal Hummes preside abertura do 

Encontro da Igreja Católica na Amazônia 

 

BRASÍLIA, 29 de outubro de 2013. “Estamos aqui em um encontro que pretende ser amplo, 

profundo, histórico”, afirmou o presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia, cardeal 

Cláudio Hummes, na abertura do I Encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal, ocorrida ontem, 

28, em Manaus (AM). De acordo com Dom Cláudio, o encontro é um momento histórico dentro do 

contexto dos 400 anos de evangelização na Amazônia e um resgate da caminhada da Igreja na 

região desde o Concílio Vaticano II. 

O evento reúne bispos, coordenadores de 

pastoral, religiosos e leigos dos seis regionais da CNBB 

que fazem parte da Amazônia Legal: Norte 1 (Norte do 

Amazonas e Roraima), Norte 2 (Amapá e Pará), Norte 3 

(Tocantins e Norte de Goiás), Nordeste 5 (Maranhão), 

Noroeste (Acre, Sul do Amazonas e Rondônia) e Oeste 2 

(Mato Grosso). Trata-se de uma iniciativa da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por meio da 

Comissão Episcopal para a Amazônia. 

Durante quatro dias, os participantes irão discutir 

a realidade política, social, econômica, cultural e religiosa da região, e a contribuição da Igreja 

Católica para a promoção e defesa da vida dos seus habitantes e de sua biodiversidade. 

Segundo dados do IBGE, a Amazônia Legal compreende uma superfície de 

aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, cerca de 61% do território 

brasileiro. Nessa região, vivem em torno de 24 milhões de pessoas em 775 municípios. Abriga o 

mais extenso dos biomas brasileiros e abrange um terço das florestas tropicais úmidas do planeta e 

detém um quinto da disponibilidade mundial de água potável. 

 “Vocês representam mais da metade do território nacional”, disse Dom Cláudio Hummes 

aos participantes do encontro. “Hoje como estamos respondendo aos desafios da Amazônia?”, 

questionou. 

Ao lembrar as palavras do Papa Francisco, Dom Cláudio disse que  

a Amazônia é um banco de prova, um teste decisivo para o futuro da Igreja. 

“Nós, Igreja, temos de saber ouvir e resolver. O Papa nos disse para termos coragem. 

É preciso arriscar, ir para frente, 

porque se não arriscarmos já estamos errando”, acrescentou. 
Fonte: (Zenit.org) 

http://www.zenit.org/


Objetivos do encontro: 

 Refletir sobre a realidade político-social, econômica, cultural e religiosa da Amazônia Legal. 

 Promover e defender a vida dos habitantes dessa região e de sua rica biodiversidade. 

 Encarar a Amazônia como teste decisivo, banco de prova para a Igreja e a sociedade brasileira (Papa 

Francisco). 

 Conhecer e posicionar-se ante os grandes projetos do Governo Federal para a Amazônia Legal. 

 Compreender o mundo urbano e as transformações por que passam as grandes cidades da Amazônia e 

os desafios decorrentes para a Pastoral Urbana. 

 Retomar as Conclusões de Santarém. 

 Buscar indicações concretas para uma ação pastoral ainda mais efetiva na Amazônia Legal. 

 
Coletiva de Imprensa apresenta Carta do I Encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal 

 

O I Encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal foi finalizado com uma Coletiva de 

Imprensa que apresentou a Carta do Encontro, no final da manhã da quinta-feira, 31/10. 

Compuseram a mesa da coletiva o Cardeal Dom Cláudio Hummes, presidente da Comissão 

Episcopal para a Amazônia, Dom Sérgio Eduardo Castriani (CSSp), Arcebispo de Manaus/AM e 

Dom Erwin Kräutler (CPPS), Bispo da Prelazia do Xingu/PA, todos membros da Comissão da 

Amazônia. 

Dom Cláudio abriu a coletiva apresentando que a Igreja tinha uma grande expectativa sobre 

esse Encontro, principalmente porque ela está vivendo um tempo novo com o Papa Francisco que 

tem um grande carinho e um grande apoio para com a Igreja 

na Amazônia. “Além disso, nossa preocupação com o povo 

da Amazônia, com tantos desafios que estão postos nesta 

realidade que atacam os amazônidas seja nos seus direitos 

humanos ou na questão socioambiental.” 

Dom Erwin ressaltou que a Amazônia Legal foi criada 

em 1953 e quem veio a este Encontro, sejam Padres, Irmãs, 

Leigos e Bispos, não está aqui somente para reclamar, 

discutir desafios a serem enfrentados pela Igreja. Em seguida, 

apresentou a estrutura da Carta de compromissos que marcou 

o encerramento do Encontro. A primeira parte, mais histórica, relembra outros encontros dos Bispos 

da Amazônia, apesar de este ser o primeiro da Amazônia Legal. A segunda parte relaciona-se com 

tudo o que foi vivido e apresentado no encontro. Muita escuta de dados e histórias da realidade na 

Amazônia, como tráfico humano, questões indígenas e quilombolas, as hidrelétricas e também o 

desmatamento. “Ao ler o texto da carta, verão que é Um Grito da Amazônia”, disse. 

Dom Sérgio salientou que o encontro quer manter a Igreja da Amazônia na fidelidade ao que 

se vem construindo há 50 anos com o Concílio Vaticano II e com o Encontro de Santarém, em 

1972: que a base da evangelização na Amazônia seja inculturada e libertadora. Inculturada a partir 

da convivência, sabendo dialogar e não impor. Libertadora no sentido de que a evangelização tem 

que transformar a vida, fazer homens e mulheres novos, cidadãos e cidadãs, e também uma 

sociedade renovada com leis e políticas públicas que atendam à população. “Na Amazônia tem-se 

como proposta formar comunidades, milhares de comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, 

nos caminhos, nas estradas, comunidades urbanas, seja no centro ou na periferia. Principalmente 

com os povos originários, os indígenas.” 

Ainda na Carta, a Igreja confirma sua atenção especial aos jovens, no fortalecimento das 

pastorais juvenis, através da formação de assessores para que eles possam servir melhor na 

evangelização da juventude da Amazônia. Um trabalho acompanhado por padres, religiosos e 

religiosas que partilham sua experiência no processo da evangelização juvenil. (Edney Mendonça) 

 
Confira essa e outras informações, como também a Carta do Primeiro Encontro da Igreja Católica na 

Amazônia Legal no site da CNBB e www.igrejacatolicanaamazonialegal.com 
  Fraternalmente, Ir. João Gutemberg. 

http://www.igrejacatolicanaamazonialegal.com/

