Manaus, 05 de março de 2021

COMUNICADO SOBRE A PRESIDÊNCIA DA REPAM
“A sinodalidade marca um estilo de viver a comunhão e participação nas igrejas locais caracterizado
pelo respeito à dignidade e igualdade de todos os batizados, pelo complemento de carismas e ministérios,
pelo prazer de se reunir em assembleias para discernir juntos a voz do Espírito”
(Documento Final do Sínodo Amazônico, 91).
A Rede Eclesial Pan-Amazônica – REPAM assume, como Igreja, as propostas do Sínodo Amazônico de que
"uma Igreja de rosto amazônico precisa que suas comunidades sejam impregnadas de um espírito sinodal,
sustentadas por estruturas organizacionais de acordo com essa dinâmica, como autênticos organismos de
'comunhão', (...) prestando atenção especial à participação efetiva dos leigos no discernimento e na tomada
de decisões, potencializando a participação das mulheres" (DF, 92).
Neste sentido insiste "que a voz das mulheres seja ouvida, que elas sejam consultadas, participem da
tomada de decisões e, portanto, possam contribuir com sua sensibilidade à sinodalidade eclesial" (DF, 101).
Na exortação apostólica "Querida Amazônia" o Papa Francisco insiste que "em uma Igreja sinodal, as
mulheres, que de fato realizam um papel central nas comunidades amazônicas, deveriam poder ter acesso à
funções e inclusive serviços eclesiais que não requeiram a Ordem sacra e permitam expressar melhor o seu
lugar próprio... " (QA, 103).
Com base nestas inspirações e no processo interno de discernimento realizado pela REPAM em 2020,
após terem sido realizadas as devidas consultas, comunicamos que junto à atual presidência da rede
conformada pelo presidente, vice-presidente e secretário executivo, se agregarão outras três pessoas da
Amazônia, que desempenharão um papel importante para o caminho da REPAM, assim sendo:
- Sra. Yesica Patiachi Tayori, indígena do povo Harakbut – conselheira
- Ir. Maria Carmelita de Lima Conceição, FMA – conselheira
- Sr. Rodrigo Fadul Andrade – secretário adjunto
Pedimos ao Deus da vida que nos abençoe nessa missão de animar esta importante rede para o caminho
da Igreja na Pan-Amazônia, e que Nossa Senhora da Amazônia interceda por nós, nos inspire e acompanhe
para que continuemos sendo Igreja encarnada, profética e atenta "para ouvir tanto o clamor da terra como
o clamor dos pobres" (LS, 49), e dar respostas a estes clamores.
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