PRESS RELEASE
O Sínodo da Amazónia é uma oportunidade providencial para denunciar
estruturas globais opressivas, desigualdades e a emergência climática
•

As organizações membros da CIDSE trabalham há décadas na Amazónia e veem nesta parte do
mundo um caso nítido para a mudança sistémica em direção à ecologia integral, porque esta área foi
submetida a todos os padrões mais comuns de injustiça social e ambiental. O mundo inteiro está
ligado à Amazónia, desejavelmente o primeiro entre outros biomas na África e na Ásia a serem
reconhecidos para proteção especial contra a destruição.

•

A comunidade Católica está alarmada com o aumento da desflorestação, do extrativismo e com a
situação dos povos indígenas da Amazónia e dos seus territórios e encara o Sínodo como uma cimeira
profética sobre o futuro destas comunidades e o futuro de todo o planeta.

•

Entre os convidados especiais para o Sínodo, Josianne Gauthier, Secretária-geral da CIDSE, é uma das
poucas mulheres que vão estar presentes na Assembleia, em conjunto com Msrg. Pirmin Spiegel,
Diretor Geral do MISEREOR, membro alemão da CIDSE.
Bruxelas, 1 de Outubro de 2019.

A CIDSE e os seus membros (MOs), presentes e ativos na região amazónica há décadas, com uma
colaboração de longa data com aliados e parceiros em todos os nove países da região, trabalhando em
centenas de projetos, em solidariedade com as comunidades mais vulneráveis, dão as boas vindas ao
Sínodo dos Bispos para a Região Pan-Amazónica: Novos Caminhos para a Igreja e para uma Ecologia
Integral (Roma, 6-27 de Outubro de 2019). Este importante encontro tem o objetivo de colocar as vidas de
34 milhões de pessoas no centro da reflexão da Igreja, assim como a proteção de todas as formas de vida
nesta região e a sua biodiversidade, como uma contribuição chave para a nossa casa comum.
A família CIDSE acompanha no seu dia-a-dia comunidades na região Pan-Amazónica que, durante o
processo de preparação do Sínodo1, identificaram os principais desafios sociais, económicos, ambientais e
culturais da região e denunciaram as graves violações de direitos humanos e a degradação ambiental
com que se confrontam. Com as reflexões já identificadas na Instrumentum Laboris (Documento de
trabalho para o Sínodo dos Bispos), este Sínodo tenciona responder ao apelo urgente para enfrentar a
emergência climática, mudar os padrões de consumo ou terminar a impunidade empresarial. Estas
questões não são confortáveis, mas precisam de ser publicitadas, não só para a realidade do território da
Amazónia, mas também dentro das nossas instituições e do nosso modo de vida.
Neste momento especial da história da Igreja, a CIDSE celebra os nomes de pessoas, comunidades e
territórios da Amazónia que têm sido sacrificados na perseguição de um modelo ganancioso e
colonialista que continua, não só a sangrar a Amazónia dos seus recursos, das suas culturas, da sua
biodiversidade, das suas cores e esplendores, mas que está a ferir e a ameaçar também o resto do
mundo. Homicídios de defensores dos direitos humanos e ataques aos diretos da Natureza na Amazónia
são a evidência de como o sistema de poder lida com as críticas. A CIDSE vai continuar a desafiar sistemas
1

87.000 pessoas nos 9 países participaram neste processo sem precedentes, liderado pela REPAM, a rede eclesiástica PanAmazónica.
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de impunidade, ao lado das comunidades mais afetadas e a apelar à regulação das empresas que operam
na Amazónia e exploram os seus recursos e os seus povos, ao mesmo tempo que contribuem para a
degradação ecológica.2
O Sínodo também facilita um diálogo sobre responsabilidade e leva-nos para além de uma reflexão
regional sobre a Amazónia. É um apelo global para ser “sinodal”: para escutar o grito dos pobres e o grito
da terra, para aprender com as experiências de vida sustentável em harmonia com a natureza, e, com estas
motivações, abraçar uma aproximação à ecologia integral e atuar urgentemente para proteger a nossa casa
comum. O Sínodo da Amazónia pode desencadear uma transformação profunda, lembrando-nos que
tudo está ligado e que este é desejavelmente o primeiro entre outros biomas em África e na Ásia a
tornar-se foco de proteção.
A CIDSE acredita que – enquanto organizações religiosas em conjunto com muitos aliados e parceiros no
mundo inteiro – temos um papel crucial de liderança a desempenhar para provocar uma mudança de
paradigma na direção de um mundo mais sustentável. A CIDSE também é chamada a viver esta
transformação e a trazer as mensagens e resultados do Sínodo e da Laudato Si’ para os seus métodos de
trabalho, os seus territórios, na Europa e na América do Norte.
Em preparação para o Sínodo, a CIDSE com a REPAM lançou uma ferramenta específica, com o lema
"Salvem a Amazónia, ela salvar-nos-á" e o hashtag #AmazonSourceofLife, que inclui materiais gráficos e
uma série de 17 mini vídeo-entrevistas sobre a Amazónia, cobrindo temas como o próximo Sínodod,
natureza, clima, igualdade de género, direitos indígenas, regulação empresarial e mudança sistémica.
CONTINUAÇÃO E APROFUNDAMENTO DO PROCESSO/ INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
O Sínodo dos Bispos para a Região Pan-Amazónica: Novos Caminhos para a Igreja e para uma Ecologia
Integral é um marco fundamental na vida da Igreja e o resultado de esforços conjuntos de muitos atores,
num processo de vários anos. A CIDSE encara este Sínodo como uma continuação e um aprofundamento
do processo que foi iniciado pelo Santo Padre com a publicação da Exortação Apostólica Evangelii
Gaudium (2013, desafiando a Igreja) e a Carta Encíclica Laudato Si’ (2015, apelo à justiça social e ecológica),
bem como os esforços coletivos de muitos atores a nível mundial que apoiam a ecologia integral e o
trabalho para uma conversão ecológica real. Esta reflexão dentro da Igreja sobre como construir caminhos
na direção da ecologia integral num contexto específico é o próximo passo natural e uma importante
responsabilidade.
Para as organizações Católicas que trabalham pela justiça social, o Sínodo representa uma oportunidade
para superar a separação entre espiritualidade e ação política e social, tanto no nosso trabalho como
mais amplamente na Igreja. Olhamos para as comunidades e povos indígenas na Amazónia que lutam pela
proteção da Natureza, vendo-a como uma extensão das suas próprias vidas, inspirados e guiados pela sua
cosmovisão. A espiritualidade Cristã e a luta pela justiça global podem e devem unir-se para alimentar e
guiar também as nossas ações políticas.

2

Em paralelo com Sínodo, o Conselho para os Direitos Humanos das Nações Unidas está reunido em Genebra para discutir um
Tratado Obrigatório sobre a Empresa e os Direitos Humanos (14-18 Outubro).
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ATIVIDADES DA CIDSE DURANTE O SÍNODO
Uma delegação da CIDSE estará presente em Roma e estará envolvida numa série de atividades durante
as três semanas do Sínodo. Muitas delas estão incluídas no website especial criado para esta ocasião:
“Amazónia Casa Comum” (http://amazonia-casa-comun.org). Ver resumo abaixo. Confira em
www.cidse.org as últimas atualizações sobre as nossas atividades. Podem também ser marcadas
entrevistas no site em diferentes línguas (ver detalhes no fim deste comunicado de imprensa).
DATA
1-27 Outubro

HORA

O QUÊ
Peregrinação “A caminho com a
Amazónia

ONDE
De Portugal para
Itália

ORGANIZADOR
FEC

7 -27 Outubro

Semana
9h - 19 h
Sábado
9h - 13 h
Domingo
fechado
19h30
21h30

"Fragile Amazon" Exposição
fotográfica por Ana Palacios

Casa Internazionale
delle Donne, Via
della Lungara 19
00165 Roma

CIDSE/REPAM / co-

Abertura oficial da Tenda e
vigília

Igreja Santa Maria
in Traspontina, Via
della Conciliazione,
14c
00193 Roma
Casa Carmelitas, Vía
de la Conziliazione
10, Roma
Casa Carmelitas, Vía
de la Conziliazione
10, Roma
Igreja-Centro
Internazionale
Giovanile "San
Lorenzo"
Via Padre Pancrazio
Pfeiffer, 24,
00193 Roma

TODAS as
ORGANIZAÇÕES
do espaço
“Amazon: our
common home”
MISEREOR/CIDSE

4ª feira 9 Outubro

17h
20h

5ª feira 10 Outubro

17h –
20h

Alternativas al desarrollo en la
Amazonia / Alternativas ao
desenvolvimento na Amazonia
Urbanización/Ciudad (Pueblos
Indígenas en la ciudad)

#OnTheWaywithAmazon

INAUGURAÇÃO
OFICIAL
7 Outubro 14h.
Sábado 5 Outubro

19h30
21h30

6ª feira 11 Outubro

Mesa Redonda “El Sínodo
escucha a las comunidades
afectadas por la minería” e
Conferência "Minería: Mal
Común en la Amazonía"

O Sínodo ouve comunidades
afetadas pela exploração
mineira

Domingo 13 Outubro

13h - 16h

Almoço ao ar livre e caminho
de oração Laudato Si'

4ª feira 16 Outubro

14h –
18h

Painel de Jornalistas e Peritos
“TALKING INTEGRAL ECOLOGY
AND LIVING SUSTAINABLY” e
lançamento official
"JOURNALISTS' TOOLKIT ON
SUSTAINABLE LIFESTYLES"

financed by
European Union

MISEREOR/CIDSE

Iglesias y
Minería/Manos
Unidas/CIDSE

Iglesias y
Minería/Manos
Unidas/CIDSE
Jardim FOCSIV, Via
S. Francesco di
Sales, 18
00165, Roma
Sala Marconi
Palazzo Pio Piazza
Pia, 3
00193 Roma

FOCSIV/GCCM

CIDSE com
REPAM/GCCM/FOCSI
V/DEVELOPMENT e
PEACE/MISEREOR e
com a colaboração
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5ª feira 17

17h –
20h.

Intercâmbio sobre soberania
alimentar

Sábado 19 Outubro

Peregrinação de apoio ao
Sínodo

3ª feira 22 Outubro

Apresentação do Atlas de
conflitos na região PanAmazónica

4ª feira 23 Outubro

17h –
19h

Projeção do documentário da
CIDSE "Energy to Change"

Sábado 26 Outubro

10h –
12h

Encontro com chefes indígenas
e ONGs

Casa Carmelitas, Vía
de la Conziliazione
10
Roma
Peregrinação a
começar na Piazza
della Repubblica e a
acabar na Praça de
S. Pedro.

Sala Marconi
Palazzo Pio Piazza
Pia, 3
00193 Roma
Centro
Internazionale
Giovanile "San
Lorenzo"
Via Padre Pancrazio
Pfeiffer, 24
00193 Roma

do Dicastério para a
Comunicação.
MISEREOR/CIDSE

TODAS as
ORGANIZAÇÕES
do espaço
“Amazon: our
common home”
CCFD-Terre Solidaire
/CIDSE/MISEREOR/C
PT e Pastoral de la
Tierra
CIDSE/FOCSIV/FASTE
NOPFER

FOCSIV

MAIS FONTES DE INFORMAÇÃO PARA A IMPRENSA
•
•
•
•
•

Flyer - “Fragile Amazon" Photo exhibition of Ana Palacios
Flyer - Journalists and experts’ panel “TALKING INTEGRAL ECOLOGY AND LIVING SUSTAINABLY” and
official launch of the "JOURNALISTS' TOOLKIT ON SUSTAINABLE LIFESTYLES"
Flyer - Documentary Screening "Energy to Change"
CIDSE YouTube Channel - 17 entrevistas sobre a Amazónia com legendas em EN / FR / GE / ES / PT /
IT
PICTURES FROM THE AMAZON ou PROFESSIONAL TV FOOTAGE (disponível mediante pedido)

CONTACTOS DA CIDSE EM ROMA PARA IMPRENSA E COMUNICAÇÕES
•
•
•
•

Marta Isabel González, Media & Communications Officer, CIDSE, gonzalez@cidse.org T + 34 646 78 36 86 / + 32 491 39 54 75
Giulia Pigliucci, Press Officer, FOCSIV comunicazione.add@gmail.com T +39 335 615 7253
Kelly Di Domenico, Director Communications, Development and Peace Kelly.DiDomenico@devp.org T +1 (514) 226-9620
Corinna Brückmann, Media and Communications Officer, Misereor Corinna.Wuerzberger@misereor.de T +49 170 4812211
CIDSE - International family of Catholic social justice organisations . Broederlijk Delen-Belgium ~ CAFOD-England and Wales ~ CCFD-Terre
Solidaire-France ~ Cordaid-the Netherlands ~ Development and Peace-Canada ~ Entraide et Fraternité-Belgium ~ eRko-Slovakia~ FastenopferSwitzerland ~ FEC-Portugal ~ FOCSIV-Volontari nel Mondo-Italy ~ Partage.lu-Luxembourg ~ KOO-Austria ~ Manos Unidas-Spain ~ Maryknoll
Office for Global Concerns-USA ~ MISEREOR-Germany ~
SCIAF-Scotland ~ Trócaire-Ireland ~ Vastenactie-the Netherlands
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