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Irmão e amigo(a), 
No esforço de aprofundamento da missão da Igreja na Amazônia internacional, reunimos cerca de 100 

pessoas em Bogotá para dar prosseguimento ao processo fundacional da Rede Eclesial Panamazônica. 
Participaram as presidências do CELAM, da CLAR, da Cáritas, da Comissão Episcopal para a Amazônia, e 
suas respectivas organizações nos países relacionados ao bioma amazônico. Também estiveram presentes 
representantes do Pontifício Conselho Justiça e Paz, das Instituições de apoio internacional, das 
Congregações e Organismos que têm em vista um projeto pastoral em nível panamazônico.  

Representando o Projeto Marista, participaram o Ir. João Gutemberg, do Distrito Marista da Amazônia, 
e o jovem Andrés Gómez Ospina, da Província Marista Norandina. Compartilhamos dados signicativos desse 
importante encontro.                                                    

Fraternalmente, Ir João Gutemberg 
  

 
Encontro da Rede Eclesial Panamazônica (REPAM) 

com representantes de diversas instancias eclesiais e colaboradores próximos 
Bogotá, Colômbia 16 a 18 de novembro de 2015. 

 
Objetivos: 

 fortalecer nossa vocação de acompanhar a missão do Papa Francisco, sobretudo à luz da Encíclica 
Laudato Si’, e a articulação como Pontificio Conselho Justiça e Paz no serviço ao territorio 
Panamazônico. 

 Escutar os clamores, esperanças e horizontes de alguns povos indígenas com os quais caminha, 
e quer caminar mais, a Igreja na Panamazônia; 

 Dar vibisilidade à Rede Eclesial Panamazônica (REPAM) às diversas instâncias da Igreja com um 
papel estratégico e territorial na região (Conferências Episcopais, Conferências de Religiosas/os, 
Pastorais Sociais, Cáritas, Bispos na Panamazônia, Congregações com perspectiva 
Panamazônica, redes fraternas, e outros); 

 Animar os processos de articulação dos citados ámbitos eclesiais no processo da REPAM nos 
eixos definidos em nível regional e nas suas respectivas realidades e redes nacionais; 

 definir algumas estratégias para continuar o fortalecimento do serviço da rede no âmbito de sua 
pertença ao CELAM, e às outras instâncias cofundadoras. 

 
Iluminação: 

 A Encíclica Laudato Si’, sua chamada para a ecologia integral e a cidadania ecológica. 

 Visão de conjunto da Panamazônia e seus conflitos crescentes. 

 As esperanças da Panamazônia e as experiências de nossos povos para construir outro modelo de 
futuro em harmonia com a natureza. Ensinamentos para o serviço da Igreja nesta realidade. 



 

 
Temas de aprofundamento: 

 A proposta de um modelo alternativo de vida (bem viver) a partir da identidade ancestral do povo 
Sarayaku, seu processo de resistência, e o chamado à Igreja a uma conversão para uma ecologia 
integral. 

 A cosmovisão do povo Ianomâmi e seu modelo de harmonia com a natureza, seu processo de construir 
alternativas de futuro, e o acompanhamento da Igreja. 

 Proposta de outro modelo de desenvolvimento das Mulheres Indígenas da Bolívia, a partir da 
resistência no caso da abertura da estrada do TIPNIS.  
Ecologia Integral evocação para acompanhar os clamores da Amazônia e do Congo:  a defesa da terra 
e a promoção de seus povos a partir da Encíclica Laudato Si’” 

 Os gritos da Panamazônia e as experiências de denúncia de nossos povos neste território, e seu 
chamado para o compromisso da Igreja diante desta realidade”. 

 Povo Mundurucu e o caso das mega-hidrelétricas e todos os impactos que as acompanham na bacia 
do rio Tapajós; Vulneração e violação de direitos dos povos indígenas da Amazônia do Peru; A 
proposta da rede Igrejas e Mineração como estratégia de acompanhamento integral às comunidades 
e povos impactados pelo extrativismo na região; Um olhar de esperança na denúncia profética. 

 
Os chamados e desafíos:  

 O que, como Igreja e como REPAM, devemos assumir a partir dos gritos e esperanças dos povos na 
Panamazônia?  

 Quais são as maiores esperanças e aprendizagens que recebemos de nossos povos Amazônicos e 
como aprender deles e acompanhá-los de maneira mais profética e próxima como Igreja?  

 Como a Igreja e a REPAM podem promover e acompanhar isso? 
 
Temas organizativos: 

 Identidade e compromisso da REPAM.  

 Caminho percorrido (antecedentes e encontros fundacionais) e a inserção da REPAM ao CELAM.  

 Identidade territorial, composição e prioridades. Estrutura.  

 Linhas de Ação, Objetivos Estratégicos e Eixos habilitantes da missão 
da REPAM: Povos Indígenas, Direitos Humanos e Incidência; Métodos 
pastorais e formação em perspectiva itinerante panamazônica; 
alternativas ao desenvolvimento, bemviver e mudança climática; 
comunicação para a transformação social; redes internacionais; e 
investigação e mapeamento (pendente Igreja em fronteira).  

 Experiências nacionais de articulação Panamazônica: Bolívia, 
Equador, Colômbia, Brasil, PeruVenezuela, Guiana. 

 Compartilhar da nascente Rede Eclesial da Bacia do Congo (REBAC) 

 
 
Depoimento de Andrés: 

Como Leigo Marista, assistir ao encontro da REPAM, representando a Província Norandina (Colômbia, 
Equador e Venezuela) foi a possibilidade de não apenas tomar consciência das problemáticas do Amazonas, 
mas de revisar o compromisso com o Bioma Amazônico de nosso trabalho diário.  

Como seguidores de Jesus do jeito de Champagnat, nos sentimos chamados a proteger o Amazonas, 
gerando consciência das salas de aulas como a base de nossa missão educativa Marista. É preciso contar a 
nossas crianças e jovens o que se passa na Amazônia, e os perigos de permanecer na indiferença.    

Foi a oportunidade de acercar-me um pouco mais das propostas diocesanas de intervenção ambiental, 
também poder conhecer pessoas e experiências que fortalecem o sentido de igreja que os Maristas têm. 

 
Andrés Gómez Ospina, 

Coordenador Nacional do Programa de  
Universitários Maristas. Bogotá - Colômbia  

 

 


