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REPAM celebra 6 anos de atuação e apresenta novo secretário executivo
Na coletiva, a ser realizada na próxima segunda-feira (14), a presidência da Rede apresenta
também os passos do processo de discernimento institucional
A Rede Eclesial Pan-Amazônica celebra no próximo sábado, dia 12 de setembro, 6 anos de
atuação em rede, contribuindo com a Igreja em todo o território e com ações de promoção e
defesa da vida na Amazônia. Para celebrar a data, a presidência realizará uma coletiva de
imprensa na próxima segunda-feira, dia 14, às 12h15 (horário de Brasília), com transmissão pela
página da REPAM no Facebook. Na ocasião, serão apresentados alguns aspectos do processo de
discernimento que está sendo realizado sobre a atuação da Rede. O novo secretário executivo
também será apresentado, bem como os horizontes da REPAM para os próximos anos.
Participam da coletiva o presidente da REPAM, cardeal Cláudio Hummes, que fará um balanço
do papel da Rede para a Pan-Amazônia nos últimos 6 anos. O vice-presidente, cardeal Pedro
Barreto, que apresentará a caminhada de discernimento da Rede que vem sendo realizada e os
horizontes para os próximos anos, e o Ir. Joao Gutemberg, novo secretário da REPAM será
apresentado pela presidência.
Nos últimos meses, de forma colegiada, foram realizadas uma série de reuniões virtuais nos
países, pelos eixos de atuação e membros da REPAM, num processo de discernimento sobre a
atuação e papel desenvolvido pela Rede em toda a Pan-Amazônia. Os anos iniciais da
estruturação da Rede, o caminho sinodal, o contexto da pandemia que atinge rigorosamente os
povos amazônicos e o processo de transição da secretaria norteiam o processo de
discernimento da REPAM, bem como apontam luzes para a caminhada dos próximos anos. Uma
síntese desta trajetória será apresentada na coletiva.
Ao novo secretário executivo espera-se a efetivação das intuições levantadas no discernimento.
O religioso marista, Ir. João Gutemberg, assume nesta segunda-feira esse serviço na REPAM. Ir.
João é brasileiro, nascido na Amazônia, no estado do Acre. Ele já faz parte da Rede desde a sua
fundação, contribuindo nos últimos anos no eixo de Formação e Métodos Pastorais, na
assessoria da REPAM e na representação da CLAR – Confederação Latino-americana de
Religiosos. Atualmente, o religioso vive em Manaus/AM, onde articula o eixo da REPAM de
Formação e Métodos Pastorais e contribui com a formação de religiosos e das juventudes.

SERVIÇO
O quê: Coletiva de Imprensa - 6 anos da REPAM e apresentação do novo secretário executivo

Quando: Segunda-feira, 14/09/2020

Horário: 10h15 (Colômbia, Equador, Peru e Rio Branco-Brasil), 11h15 (Bolívia, Guiana,
Venezuela e Manaus-Brasil), 12h15 (Brasília-Brasil) e 17h15 (Itália).

Local: Facebook da REPAM - www.facebook.com/redamazonica.org

Obs.: Os jornalistas que tiverem interesse em participar da coletiva com perguntas devem se
inscrever neste link (https://bit.ly/2Fv6Pbu), para ter acesso à sala virtual em que será realizada
a coletiva. Os demais podem acompanhar pela página oficial da REPAM no Facebook.

Para mais informações: comunicaciones@redamazonica.org / comunicacao@repam.org.br

