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OPÇÕES AMAZÔNIA E INDÍGENA 

 

“Provavelmente os povos originários amazônicos nunca estiveram tão 

ameaçados nos seus territórios como estão agora. A Amazônia é terra disputada 

desde várias frentes: por uma parte, o neo-extrativismo e a forte pressão por 

grandes interesses econômicos que dirigem sua avidez sobre petróleo, gás, 

madeira, ouro, monoculturas agroindustriais” (Papa Francisco em Puerto 

Maldonado, Peru, em 19-01-2018). 

 

Nós missionários e missionárias da Consolata reunidos, nos dias 26 a 30 de outubro de 2018, 

no Centro de formação Xare (arco íris) do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), a 23 km 

de Manaus (AM-Brasil), para partilhar experiências e propor linhas de ação, agradecidos a 

Deus pelo dom da vida na alegria da missão saudamos a todos e todas. 

 

Em espírito de continentalidade, iluminados pela realidade e assessorados pela Dra. Márcia 

Oliveira, Luís Ventura, LMC, Pe. Fernando Lopes, SJ, e Ir. Arizete Miranda, CSA, vivemos 

dias de profunda reflexão, comunhão e mística. Seguindo o método ver, escutar e discernir, 

revisamos e atualizamos nossas linhas de ação na Pan-amazônia e estudamos o documento 

preparatório do Sínodo para Amazônia em vista de aprimorar nossa presença no território e 

“avançar para águas mais profundas” (Lc 5,4). 

 

No final dos trabalhos partilhamos as seguintes luzes e inspirações: 

❖ A caminhada de 70 anos de presença na Amazônia é uma graça. Partilhar a vida 

encarnada na cultura dos povos é um dom. A missão de presença, dialogo, respeito, 

proximidade e estabilidade é expressão do nosso carisma. Diante dos desafios atuais 

nos perguntamos: com quem, onde e como queremos estar neste imenso território. 

❖ Analisar a conjuntura social, política, econômico e cultural desde as nossas presenças, 

nos ajudou a reconhecer de forma mais ampla e profunda os desafios da Amazônia 

especialmente no interior e na cidade, bem como, os efeitos e impactos dos grandes 

projetos do capital sobre os povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, pequenos 

agricultores e populações das preferias que resistem com criatividade e coragem. 

❖ Sentimo-nos desafiados a olhar a Amazônia como território tecendo redes, inter-

institucionalidade, inter-congregacionalidade, numa dinâmica de itinerância além-



fronteiras, como apoio complementário aos serviços inseridos e institucionais da 

missão.  

❖ Queremos fortalecer nossas presenças valorizando o dialogo intercultural e 

interreligioso que exigem formação inicial e permanente para todos os que armam sua 

tenda neste chão sagrado (Cf. Is 54,2). 

❖ Louvamos e agradecemos o tempo de graça que vivemos: a criação e o trabalho da 

REPAM, o processo do Sínodo para a Amazônia, a Encíclica Laudato sí, parcerias e 

alianças com organizações indígenas e outros entidades afins. As opções MC e IMC 

pela Amazônia e Povos Indígenas. Juntos lutamos e resistimos com coragem, ousadia 

e profetismo na construção de novos caminhos para Igreja na perspectiva da ecologia 

Integral. 

Atendendo ao convite para contribuir com a realização do Sínodo, elaboramos propostas nas 

seguintes áreas de atuação: Territorialidade e fronteiras; Mulher; Diálogo intercultural e inter-

religioso com inserção e Formação diferenciada dos missionários e missionárias. 

Reafirmamos também, a importância da participação de indígenas na Assembleia conclusiva 

do evento, em Roma. 

 

Com gratidão, celebramos os 25 anos da vida sacerdotal do Pe. Jaime C. Patias e 

apresentamos os livros “O Encontro” e “A História das MC na Amazônia desde 1949”. Isso 

nos ajudou a perceber a fidelidade de Deus no nosso chamado missionário para a missão ad 

gentes no estilo inter gentes. 

 

A missão é de Deus que nos convoca a cooperar com a sua obra no mundo. A Amazônia e os 

povos indígenas nos mostram como Deus age por meio dos vulneráveis e das periferias. Nesta 

realidade nos tornamos mais fiéis ao carisma ad gentes de unidade na diversidade trinitária.  

 

Que a Mãe Consolata e o Bem-aventurando José Allamano guiem nosso caminhar e São 

Oscar Romero nos proteja. 

 

Manaus, 30 de outubro de 2018 

 

Os participantes do encontro: 

Região Colômbia: Fernando Florez e Angelo Casadei  

Delegação Venezuela: Juan Carlos Greco 

Região Amazônia: Manolo Loro, Philip Njoroge, Joseph Musito, Izaias Nascimento, Gabriel 

Ochieng, Stephen Ngari e Corrado Dalmonego. 

Região Brasil: Luiz C. Emer. 

Conselheiro Geral IMC: Jaime Patias 

Conselheira Região América MC: Lina Beatrice Kessy 

Região América MC: Mary Agnes Njeri Mwangi e Kibinesh Amanuel  

LMC e Cimi Amazônia: Luis Ventura. 

 


