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Irmão e amigo(a), 

 

Pareceu-me bem partilhar com você e registrar como Toques do Tambor Amazônico o texto 
publicado por Zenit.org sobre o encontro realizado no Vaticano, dias 02 e 03 de março, sobre temáticas 
amazônicas. Sabemos que o Instituto Marista tem participado da Rede Eclesial Panamazônica desde a 
sua fundação. No encontro de Roma fomos representados pelos Irmãos Mario Meuti, diretor da FMSI, e 
Chris Wills, diretor da Cooperação Marista Internacional, designados pelo Conselho-Geral.  

Que tudo concorra para o bem da vida!                             

 Na fraternidade, Ir. João Gutemberg 

 

REPAM, uma iniciativa eclesial na Amazônia para proteger a criação 

Projeto envolve nove países, se baseia na Doutrina Social da Igreja e precisa de apoio de 
universidades e entidades ecológicas 

 

É necessário encontrar modalidades que respeitem a dignidade humana para gerir os recursos 
naturais amazônicos, favorecer o desenvolvimento econômico da região e promover uma gestão 
governamental inclusiva e democrática, visando o autêntico bem comum da família humana, declarou o 
cardeal Peter Turkson, presidente do Pontifício Conselho Justiça e Paz, ao apresentar nesta segunda-
feira, no Vaticano, a iniciativa “Rede Eclesial Panamazônica” (REPAM), nascida em 2014. 

Turkson contou com a companhia do arcebispo peruano Pedro Barreto Jimeno, de Huancayo, 
presidente do Departamento Justiça e Solidariedade do Conselho Episcopal Latino-Americano; do 
secretário geral da Caritas Internationalis, Michel Roy, e do secretário executivo da REPAM, Maurício 
López Oropeza. O cardeal Cláudio Hummes, O.F.M, presidente da Comissão da CNBB para a 
Amazônia, não pôde estar presente e enviou uma mensagem gravada. 

A REPAM nasceu em setembro de 2014 em Brasília, 
por ocasião de um encontro entre bispos, sacerdotes, 
missionários e missionárias de congregações que trabalham 
na selva, representantes de algumas Caritas nacionais e leigos 
de várias estruturas da Igreja. 

O cardeal Turkson destacou, entre as características 
principais da REPAM, a supranacionalidade, que reflete os 
vários países afetados e conscientes da necessidade de 
enfrentar desafios que superam os limites de uma única 

nação. Além deles, a REPAM trabalha em sintonia com a Santa Sé. Em segundo lugar, o cardeal falou 
da eclesialidade, que permite uma colaboração entre os diversos componentes da Igreja. Por último, 
ressaltou o compromisso com a proteção da vida: "Está em jogo a defesa da vida de diversas 
comunidades que somam mais de 30 milhões de pessoas". 

“A REPAM foi concebida para ser um instrumento útil em vários âmbitos, como a justiça, a 
legalidade, a promoção e tutela dos direitos humanos, a cooperação entre a Igreja e as instituições 
públicas em diversos níveis, a prevenção dos conflitos, o estudo e difusão de informações, o 



 

desenvolvimento econômico inclusivo e equitativo, o uso responsável e solidário dos recursos naturais, 
no respeito pela criação e na preservação de culturas e modos de vida tradicionais de vários povos”. 

O purpurado sublinhou que o acompanhamento do Pontifício Conselho Justiça e Paz segue a 
linha de outros recentes trabalhos, como “Energia, Justiça e Paz” (LEV, 2013) e “Terra e Alimento” 
(LEV, 2015). Em sua mensagem, o cardeal Hummes disse que, “nos nove países latino-americanos que 
compartilham o território amazônico, a Rede quer unir os esforços da Igreja para favorecer a custódia 
responsável e sustentável de toda a região”, a fim de “promover o bem integral, os direitos humanos, a 
evangelização e o desenvolvimento cultural, social e econômico dos seus povos, especialmente das 
populações indígenas”. 

“O Santo Padre nos incentivou neste sentido” e fez “um forte apelo para respeitarmos e 
custodiarmos toda a criação que Deus confiou ao homem, não para explorá-la selvagemente, mas para 
transformá-la em um jardim”. 

Hummes recordou a declaração de criação da REPAM: a Amazônia é “um bioma em que se 
manifesta a vida em sua megadiversidade como dom de Deus para todos. Infelizmente, o território é 
cada vez mais devastado e ameaçado”. 

Por sua vez, mons. Ricardo Barreto Jimeno, S.I., recordou que “a Amazônia é um território 
devastado e ameaçado pelas concessões dos Estados às corporações transnacionais. Os grandes 
projetos extrativistas, as monoculturas e a mudança climática colocam em grave risco as suas terras e o 
meio ambiente. A nossa vocação é custodiar toda a criação, a beleza da criação, como nos diz o livro 
do Gênesis e como nos mostra São Francisco de Assis: é ter respeito por todas as criaturas de Deus e 
pelo ambiente em que vivemos”. 

Michel Roy, secretário geral da Caritas Internationalis, alertou: o clima está mudando cada vez 
mais radicalmente e isso tem graves repercussões para as populações mais expostas a secas 
prolongadas, inundações, terremotos, tsunamis e conflitos ligados ao acesso à água e às migrações. 
Ele afirmou que a Caritas Internationalis se compromete na luta contra a mudança climática 
promovendo uma visão antropológica nutrida pela Doutrina Social da Igreja e centrada na defesa da 
dignidade humana. 

Respondendo a ZENIT sobre a necessidade de uma contribuição científica para entender a 
sustentabilidade dos projetos de desenvolvimento, o cardeal Turkson destacou o valor das indicações 
da Doutrina Social da Igreja. O secretário executivo da REPAM, Maurício López Oropeza, declarou que 
a Igreja conta com universidades que têm faculdades de ecologia, o que permitirá uma perspectiva 
acadêmica no projeto. Ele reconheceu, no entanto, que um dos desafios será o de conectar bem esses 
âmbitos. O arcebispo de Huancayo encerrou a apresentação dizendo que a REPAM não vê a Amazônia 
apenas como o pulmão da Terra, mas, fundamentalmente, como uma fonte de vida da Igreja. 

 

Por Sergio Mora, Rocio Lancho García 

Fonte: Zenit.org [ZP150308]  
O mundo visto de Roma, 8 de março de 2015 


