
                             

GRATIDÃO E COMPROMISSO 
 

“Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste 
estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos” 

(Mt 11,25)  

 

Nós, pastores da Amazônia dos Regionais da CNBB Norte 2 
(Estados do Pará e Amapá) e Norte 3 (Estados de Tocantins e parte do 
Mato Grosso), no encerramento da visita ad limina vimos a Assis rezar e 
agradecer a Deus o fortalecimento da comunhão com o Pedro, o Papa 
Francisco, que nos encorajou a continuar a nossa missão diante dos 
grandes desafios da Amazônia. Agradecemos também os encontros 
realizados com os organismos da cúria romana que contribuem para a 
unidade com a Igreja Universal.  

Respirando a mística do poverello de Assis reafirmamos o nosso 
compromisso em assumir os novos caminhos propostos no encontro jubilar 
de Santarém, no mês de junho passado: fortalecimento das comunidades 
eclesiais de base, a formação dos discípulos missionários na Amazônia, a 
defesa da vida dos povos da Amazônia, o cuidado da casa comum e a 
evangelização das juventudes. Estes compromissos são expressão de que 
somos conduzidos pelo Espírito de Jesus Cristo Crucificado e Ressuscitado 
cujos sinais estão por toda parte em nossa região. Seguimos o Cristo que 
aponta para a Amazônia.  

Neste momento, diante de um cenário que se apresenta desolador e 
de muito sofrimento para os nossos povos e para“a criação que está 
gemendo como que em dores de parto” (cf. Rm 8,22), afirmamos a 
necessidade urgente da proclamação de um jubileu – uma trégua - que 
seja um novo tempo de justiça e paz e signifique a libertação das terras e 
das águas, o direito e à cidadania da região e o resgate das dívidas sociais 
para que tragam dignidade e respeito pela vida em todos os sentidos (cf. 
Santarém 2022, n. 15). 

Assis, 02 de julho de 2022. 

LAUDATO SI: 
LOUVAI E BENDIZEI AO MEU SENHOR, E DAI-LHE GRAÇAS, 

E SERVI-O COM GRANDE HUMILDADE! (São Francisco) 
 

Bispos da CNBB, Regional Norte 2 e Norte 3. 


