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Preparació del Sínode de l’Amazònia
Del 6 al 27 d’octubre els bisbes dels països amazònics se citen per tractar nous
camins per a l'Església i per a una ecologia integral amb la regió
05 Agost, 2019 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Aquest mes d’estiu l’Església es prepara per encarar el proper Sínode Extraordinari amb el
nom: l’Amazònia: nous camins per a l’Església i per a una ecologia integral. Concretament, se
celebrarà del 6 al 27 d’octubre d’aquest 2019 al Vaticà, on participaran especialment els
bisbes dels països amazònics.
El principal objectiu d’aquesta Assemblea és «trobar nous camins per a l’evangelització
d’aquest Poble de Déu, especialment dels indígenes, sovint oblidats i sense perspectives d’un
futur serè, també a causa de la crisi de forestal Amazònica, pulmó de capital importància per
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al nostre planeta».
Entre els països participants destaquen els protagonistes com Brasil, Bolívia, Colòmbia,
Equador, Guyana, Perú, Surinam, Veneçuela, la Guaiana Francesa, entre d’altres, que en total
sumen 102 països. També hi seran convidats representants dels països de la Conferència
Episcopal llatinoamericana (CELAM) i representants indígenes.

«Al cor de l’Església»
Va ser a ﬁnals del 2017 quan El Sant Pare va convocar aquest Sínode Especial. Així, va
començar un procés d’escolta en la mateixa Amazònia en una visita al port Maldonado
(19/01/2918). Durant l’estada del papa Francesc a la localitat, va declarar: «He volgut venir a
visitar-los i escoltar-los perquE㍱焠un瑥s, 慁l cor de l’Església, en獮 un楯m als se畴s des愠ﬁ慯ments a
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Tres eixos per arribar a l’Amazònia
Seguint la proposta de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), el document s’estructura a
partir de les tres conversions a què ens convida el Papa. Cada una d’aquestes parts que
deﬁneixen la Instrumentum laboris consta de diferents capítols a través dels quals es
desglossa diversos temes amb més deteniment.
D’entrada, en sintonia en les paraules del Sant Pare, pronunciades en el port de Maldonado,
el primer dels eixos estructurals que tindrà el sínode serà: «veure- escoltar». De fet, en la
línia del títol (La veu de l’Amazònia) té la ﬁnalitat de presentar la realitat del territori i dels
seus pobles. Va en la línia de la conversió pastoral a la qual ens crida a través de l’Exhortació
Apostòlica Evangelii Gaudium.
A la segona part, predomina «Ecologia integral». Així, explica que el clam de la terra i dels
pobres es recull la problemàtica ecològica i pastoral, en la línia de l’Encíclica Laudato Si’ que
orienta el rumb (jutjar-actuar). En tercer lloc, «Església Profètica a l’Amazònia: reptes i
esperances», la problemàtica eclesiològica i pastoral. És a dir, la conversió a la sinodalitat
eclesial mitjançant la Constitució Apostòlica Episcopalis Communio que s’estructura el
caminar junts. Tot això en un procés dinàmic d’escolta i discerniment dels nous camins pels
quals l’Església a l’Amazònia anunciarà l’Evangeli de Jesucrist en els anys vinents.

Impulsar la missió!
Entre juliol i setembre, ja amb el document a les mans, es duran a terme Conferències
Episcopals amb suport de la REPAM. Tindran lloc esdeveniments de reﬂexió amb els Bisbes i
participants de la consulta sinodal.
Després de l’Assemblea d’Octubre el Papa s’elaborarà una carta (Exhortació Pastoral) que
estableixi les orientacions prioritàries i doni compte de tot el viscut en el procés sinodal.
Segons Vatican News l’objectiu és «que el Pontífex que impulsi la missió en el territori, ja viva
i latent a la regió panamazònica, però aquest cop amb forces renovades i més clarors».

|3

