Rede Eclesial Pan-Amazônica – REPAM-Brasil
Organismo vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil

Brasília, 10 de janeiro de 2021
Festa do Batismo do Senhor
REPAM-Brasil – Nº001/2021
“Amanhã
Mesmo que uns não queiram
Será de outros que esperam
Ver o dia raiar”
(Guilherme Arantes)

Irmãs e irmãos caríssimos de missão,
Iniciamos 2021 e vivemos na esperança de um tempo novo. Ainda que as
incertezas e adversidades insistam em nos desanimar, a teimosia do Reino nos inspira a
conjugar o verbo esperançar e, com nossas mãos e coração, trabalhar nesse projeto que nos
coloca sempre em marcha na defesa da vida.
“Passo a passo, pouco a pouco o caminho se faz”. É nesse ritmo que vamos
redimensionando ações, projetos e atividades na REPAM-Brasil. Para isso, a dinâmica
institucional nos pede mudanças para sermos capazes de concretizar os projetos e sonhos de
nossa Rede.
Desde o final de novembro de 2020 contamos com a consultoria de uma empresa
na área de gestão, a JBL Assessoria. Qualificar e potencializar a nossa missão é imprescindível
para continuarmos, a apoiar com qualidade nossas comunidades, os projetos de Igrejas
particulares e grupos em nossos territórios na Amazônia.
Apresento, portanto, algumas das mudanças que se tornaram necessárias neste
início de ano:
•

Comunicação – nosso setor de comunicação ganha uma nova colaboradora, Ana
Caroline Lira. A jornalista, com uma boa caminhada pastoral, assume a Assessoria de
Imprensa da REPAM-Brasil, continuando os projetos já iniciados e colocando em prática
o Plano de Comunicação da Rede.

•

Articulação – Paulo Martins deixa a comunicação e assume a Coordenação de
Articulação da REPAM-Brasil. Encarregar-se-á de dinamizar as ações junto aos
territórios, comitês e eixos, bem como as articulações interinstitucionais e de incidência
que fazem parte da missão desta área.

•

Projetos – a REPAM-Brasil juridicamente e civilmente responderá pelos projetos da
secretaria Pan-Amazônica da Rede, instalada em Manaus. Para isso, vai contar com um
novo colaborador que, juntamente com Arlete Gomes, cuidará da avaliação,
acompanhamento e monitoramento dos projetos.
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•

Administrativo-financeiro – cuida dos projetos da Pan-Amazônia. O volume de trabalho
nesta área também crescerá. Para darmos conta de cuidar com esmero da gestão desses
recursos e dos processos administrativos, uma novo assistente administrativo se somará
a Denyse Leite, nossa assistente,.

Agradecemos imensamente o trabalho e a dedicação de nosso querido Leon Souza
à REPAM-Brasil nesse tempo em que esteve diretamente conosco no serviço da Articulação.
Desejamos a ele muito sucesso em sua jornada profissional e seguimos contanto com suas
assessorias, consultorias e trabalhos externos para a Rede.
Com os olhos fixos no Mestre, seguimos em nossa missão, lançando as redes e
formando redes por onde passamos, cuidando da defesa da vida e contribuindo para que, no
amanhã que se faz agora, floresça a vida e reine a esperança.
Com muito carinho, meu fraterno abraço.

Dom Erwin Kräutler
Presidente da REPAM-Brasil
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