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A Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a Amazônia acontecerá de 6 a 

27 de outubro. Há algumas semanas, os participantes do G7, em Biarritz (França), 

prometeram ajudar a combater os quase 80 mil incêndios em todo o território 

amazônico. 

No Canadá, “Desenvolvimento e Paz - Caritas Canadá” (o órgão oficial da Igreja 

Católica Canadense a favor do desenvolvimento dos povos) decidiu dedicar o primeiro 

de dois anos de sua Campanha ao meio ambiente na Amazônia. 

A introdução diz: «Desenvolvimento e Paz (...) escolheu como título de sua Campanha 

nos próximos dois anos: “Para nossa Casa comum”, em referência à encíclica do Papa 

Francisco - Laudato sì: sobre o cuidado da Casa comum. O primeiro ano será dedicado 

à Amazônia, pois o futuro da Amazônia é um futuro para todos». 

Todos são convidados a participar desta Campanha: 

- Assinar uma carta de solidariedade com as comunidades amazônicas ameaçadas, no 

Brasil, em particular os seringueiros de Machadinho do Oeste e o povo indígena 

Mura de Manaus; 

- Fazer um compromisso intergeracional para nossa Casa comum; 

- Rezar pela Casa comum com a oração a qual o Papa conclui sua encíclica; 

- Entrar em contato com os deputados do Parlamento do Canadá ou Quebec, (Brasil e 

demais países) para que nossos governantes governem a favor do meio ambiente; 

- Convidar os pais a frequentar as escolas de seus filhos para apresentar a Campanha 

em favor da Amazônia e ajudar as escolas a ter mais espaços verdes; 

- Insistir para multiplicar os parques nos municípios e cidades; 

- Conectar-se ao grupo por meio do Facebook “Por nossa Casa comum”; 

- Sugerir aos padres que em suas homilias falem sobre o compromisso da Igreja com 

o meio ambiente e principalmente, com a Amazônia. 

 

A carta de solidariedade pode ser baixada no seguinte link: 

https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/materials/devpeace_commo

nhome_solidarity_letter_fr.pdf 

Os documentos de “Desenvolvimento e Paz” estão em francês e inglês. 

Pe. Jean Paré, IMC 
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