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edição especial sobre o

Sínodo

e a presença marista na

Amazônia

Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a Região Pan-Amazônica		
6 - 27 de outubro

Amazônia: Novos Caminhos
para a Igreja e para
uma Ecologia Integral

D

e 6 a 27 de outubro se realiza, no Vaticano, a Assembleia
Especial do Sínodo dos Bispos para a Região Pan-Amazônica. O objetivo principal da assembleia, convocada pelo
Papa Francisco, é encontrar novos caminhos para a evangelização
daquela porção do Povo de Deus, sobretudo dos indígenas, muitas
vezes esquecidos e sem a perspectiva de um futuro sereno”. Essa
falta de perspectiva deriva também da crise ecológica que vivemos.
É preciso assumir um novo projeto eclesial, cívico e ecológico que
visa superar confins e redefinir as linhas pastorais, adequando-as
aos tempos atuais.
Em relação a um projeto ecológico, o Capítulo Geral nos convidou a
"desenvolver uma consciência ecológica para cuidar da nossa casa
comum".
È tempo de nos perguntar se realmente levamos a sério, individualmente e de modo organizacional, o compromisso de tomar ações
concretas para participar do cuidado da criação.
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Dois maristas no Sínodo dos Bispos

N

o dia 21 de setembro, a Sala de
Imprensa da Santa
Sé divulgou a lista dos participantes da Assembleia
Especial para a Região
Pan-Amazônica, que
realizar-se-á no Vaticano,
de 06 a 27 de outubro
de 2019. Entre os nomes
estão se encontram dois
maristas do Brasil: o Ir.
João Gutemberg, da Província Brasil Sul-Amazônia,
e Joaquim Alberto Andrade
Silva, da Província Brasil
Centro-Norte.
O Ir. João Gutemberg
participará como ouvinte.
Foi convidado porque é
organizador de atividades
e iniciativas da REPAM
ligadas à ecologia integral.
Joaquim Alberto é um dos
25 espertos convidados
e vem como esperto de
pastoralidade e direitos
humanos.
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Para Joaquim, “a expectativa é de colaborar de maneira profética e coerente com
as vozes que emanam de
todo o território amazônico.
Ser fiel aos apelos e clamores dos povos amazônicos.
Profundo desejo de ser
instrumento de novidade,
de favorecer com que novos
caminhos sejam traçados
em vista do cuidado com a
Casa Comum.”
Sobre suas expectativas
para o Sínodo, o Ir. João
afirma: “tenho a esperançosa convicção de que o
Sínodo para a Amazônia
trará uma melhor eficácia
na evangelização dos
povos e no cuidado da vida
em nossa Casa Comum:
tanto na Amazônia, como
para além dela, pois tudo e
todos/as estamos conectados/as com o Evangelho
da Criação”.

Ir. João Gutemberg (Brasil Sul-Amazônia)

Joaquim Alberto (Brasil Centro-Norte)

Natural de Cruzeiro de Sul, no Estado do Acre, no interior
amazônico que se encontra na confluência do Brasil com
o Peru e a Bolívia. Ali estudou e recebeu acompanhamento vocacional e formativo dos missionários maristas que
chegaram na Região em 1968 e das Congregações ali
presentes. Continuou estudos no Sul do Brasil e Europa.
Na missão apostólica, atuou quase sempre no contexto
amazônico: educação, pastoral, formação. Atualmente
integra e ajuda a articular a Rede Eclesial Pan-Amazônica
– REPAM, na coordenação do Eixo de Formação e métodos
de acompanhamento pastoral na perspectiva da Ecologia
Integral, que conecta os 9 países amazônicos. Integra também a Comissão de Vida Consagrada para a Amazônia da
Confederação Latino-americana e Caribenha de Religiosos e
Religiosas – CLAR.

É um leigo que trabalhou como assessor da Área de Vida
Consagrada e Laicado da UMBRASIL de 2010 a 2014.
Atualmente trabalha como Especialista de Pastoralidade
do Grupo UBEC - União Brasileira de Educação Católica.
Grupo educacional que tem como uma de suas Associadas a Província Marista Brasil Centro-Norte. É casado com
Raquel, que trabalha no setor da Vida Consagrada e Laicato da Província. Têm dois filhos.
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No processo pré-sinodal, foi um dos colaboradores na
tarefa de sistematizar e analisar as escutas realizadas pela
Rede Eclesial Pan-Amazônica (REPAM), em todo o território da Amazônia, nos nove países que compõem o bioma.
Sistematização e análise que serviu de conteúdo para a
elaboração do Instrumentum Laboris do Sínodo.
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Consciência ecológica integral

Maristas na Panamazônia			
e no contexto sinodal

A

presença marista na Amazônia
é mais que centenária. Foi em
1903 que os Irmãos missionários
vindos da Província de Aubenas - França, se estabeleceram em Belém do Pará
dando origem à Província Brasil Norte,
hoje integrada na atual Província Brasil
Centro-Norte. No ímpeto do impulso missionário dado pelo Concílio Vaticano II,
as várias Provinciais maristas do Brasil,
a partir de 1967, abriram comunidades
missionárias, muitas vezes compostas
por Irmãos e leigos/as em várias partes
da Amazônia brasileira. Várias dessas comunidades se uniram
para dar origem ao Distrito Marista da Amazônia (2002) que,
em 2015, passou a integrar a Província Marista Brasil Sul-Amazônia.
Províncias maristas na Amazônia
No atual contexto, 4 Províncias maristas integram o território da
Amazônia Internacional. A Província Brasil Sul-Amazônia
mante comunidades em Cruzeiro do Sul–Gregório, Lábrea,
Manaus e Boa Vista. Essas comunidades recebem missionários
também das ProvínciasBrasil Centro-Sul e Brasil Centro-Norte.
A Província Sul-Amazônia também acolhe em seu território a
Comunidade Internacionalmarista do projeto Lavalla200>, em
Tabatinga.
AProvíncia Brasil Centro-Norte, além de apoiar projetos
interprovinciais na região, mantem comunidades e/ou escolas
em Belém, Balsas e Palmas.
A Província Norandina atende os jovens indígenas do Equador no Colégio Internato Intercultural e Bilíngue, Abya Yala, em
Lago Agrio – Sucumbios. Colaboram com os Maristas as Irmãs
Carmelitas do Sagrado Coração. Atendem, de forma integral,
a formação de 140 adolescentes e jovens das nações Cofãn,
Kichwa, Siona, Secoya e Shuar. Tem também presença na
Venezuela onde mantem uma escola no povoado de Sabra
Catalina, cuja maioria dos alunos são crioulos. Localiza-se
no Delta do Rio Orinoco, região também considerada como
pertencente ao bioma amazônico.
A Província Santa Maria de los Andes mantem um lar de
acolhida e acompanhamento escolar para adolescentes indígenas do Peru que estudam em Puerto Maldonado. Também
a Universidade Champagnat, de Lima, desenvolve um projeto
bem sistematizado para a formação de educadores indígenas
da Amazônia peruana.

Necessidade de uma nova atitude econômica, social,
educativa e pastoral
A preocupação com a sustentabilidade e preservação do Planeta é uma realidade que atinge toda a humanidade. A região
Amazônica, que abrange a Bolívia, Peru, Equador, Colômbia,Venezuela, Guiana, Suriname, e Guiana Francesa e Brasil se
destaca pelo seu grito por uma nova atitude econômica, social,
educativa e pastoral. O grito que vem da Amazônia não se refere à sua autopreservação somente, mas às condições de vida
na Terra. Se os ecossistemas amazônicos continuarem a entrar
em processo de falimento, fica comprometida a qualidade da
vida humana em sentido global.
Vale lembrar que a Amazônia possui uma extensão superior a
7 milhões de km², e corresponde a 5% da superfície da Terra,
40 % da América do Sul. Contém 20% da reserva mundial de
água doce não congelada. Abriga 34% das reservas de florestas, e uma gigantesca reserva de minérios. Sua diversidade
biológica de ecossistemas, espécies e germoplasma é a mais
intensa e rica do planeta: cerca de 30% de todas as espécies
de fauna e flora do mundo encontram-se nessa região. É imensa sua potencialidade de recursos para a medicina.
A maior riqueza da Amazônia, porém, é a sua socio-diversidade. Calcula-se que no seu território vivam cerca de 34 milhões
de pessoas, tanto nas cidades como na floresta. É grande a
quantidade de crianças e de jovens. A população indígena é
estimada em 3 milhões de pessoas pertencentes a 390 povos
conhecidos e outros cerca de 130 “Povos Indígenas em Situação de Isolamento Voluntário”. Essa estatística vem enriquecida pelas aproximadamente 240 línguas faladas (49 famílias
linguísticas), as muitas expressões culturais carregadas de
espiritualidade, o modo de se relacionar com os recursos
naturais e as cosmovisões que integram pessoa-território-ancestralidade-divindade: futuro na ótica do bem-viver.
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No entanto, a Amazônia sofre por causa de um modelo econômico que privilegia o lucro acima da vida do povo e do respeito
à natureza. Os grandes projetos de desenvolvimento não beneficiam a vida humana. Praticamente todos os governos dos
países amazônicos, alinhados às corporações internacionais,
têm políticas que respondem à ganância do neocapitalismo
que exaure o bioma e penaliza o Planeta. Com facilidade se
submetem ao poder do agronegócio, dos madeireiros, das
mineradoras. A volúpia sobre o bioma amazônico é galopante
e o resultado é a destruição das florestas, a contaminação
das águas e do ar, o aquecimento global e o assassinato das
lideranças que lutam pela preservação das culturas nativas e
dos bosques.
É preciso, pois, uma convocação positiva urgente sobre o
cuidado com a Amazônia e com os seus habitantes, para que
toda a humanidade seja beneficiada.
A preocupação da Igreja
No Continente americano, os Bispos de toda América Latina,
reunidos em Aparecida, em 2007, convocam a “criar consciência nas Américas sobre a importância da Amazônia para toda
a humanidade” (Documento de Aparecida – Texto Conclusivo
da V Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do
Caribe, n. 475).
O Papa Bento XVI em seu discurso aos jovens em São Paulo
denuncia a “devastação ambiental da Amazônia e as ameaças
à dignidade humana de seus povos” (Mensagem aos jovens no
Estádio Pacaembu 2, 10 de maio de 2007, Cf. Documento de
Aparecida, 85).
Essa preocupação vem sendo ratificada pelo Papa Francisco
ao ressaltar, na Carta Encíclica Laudato Si’, a urgência de cuidados com a Amazônia e a floresta tropical do Congo (LS, 38).
O Próprio Papa Francisco visitou a Amazônia e dialogou com
os povos indígenas em PuertoMaldonado – Peru, em janeiro
de 2018. Essa sua aproximação às realidades amazônicas
faz parte da preparação
do Sínodo especial dos
bispos sobre a Amazônia: Novos caminhos
para a Igreja e para uma
Ecologia Integral (Roma,
outubro de 2019). O
fato de o Sínodo para a
Amazônia ser realizado
no Vaticano sinaliza a
importância do tema
para toda a Igreja e, por
que não dizer, para toda
a humanidade que é chamada a cuidar da nossa
“Casa Comum”.
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Maristas de Champagnat
Os maristas de Champagnat estão muito comprometidos com
as causas amazônicas. Esse compromisso se manifesta na sua
longa história missionária na região. No atual contexto, essa
missão é enriquecida, dentre outros, pela decidida atuação
marista na Rede Eclesial Panamazônica – REPAM, desde a
sua fundação, em 2015, e na variada atividade preparatória ao
Sínodo para a Amazônia. Essa preparação constou de centenas de encontros para escuta dos povos em seus contextos
territoriais.
Há também os projetos maristas de inserção nas realidades
amazônicas emergentes como a formação da consciência
amazônica no contexto próximo e global, o atendimentoàs
crianças e juventudes indígenas, ribeirinhas, migrantese nos
contextos urbanos. Sobressai-se também o interesse internacional do Instituto Marista ao inserir a Amazônia nos planos das
comunidades interculturais – Lavalla200> - compostas por
Irmãos e leigos/as de diferentes regiões do Instituto.
O convite a cuidar do bioma amazônico se estende ao cuidado de todo espaço geográfico, já que tudo está conectado.
Convoca a tratar com respeito as identidades de cada bioma e
toda a vida que se move em cada um deles. Essa diversidade e
essa conectividade é que dão ao Planeta Terra sua beleza e o
faz ser para todos um lar grande e acolhedor.
Nesse tempo tão favorável para a nossa conversão ecológica,
enquanto maristas, queremos atualizar a intuição mariana do
Papa Paulo VI, ao enviar uma mensagem aos bispos reunidos
em Santarém (Brasil), em 1972: “Paulo VI colheu nos lábios
de Maria o feliz preceito das bodas de Caná: “Fazei o que
ele vos disser” e perguntou “que é que ele nos diz agora?
Ele aponta para a Amazônia”! (Discípulos Missionários na
Amazônia, p. 46).
Que na dinâmica do Sínodo para a Amazônia São Marcelino
Champagnat nos ajude a “criar uma consciência ecológica
integral em todas nossas comunidades e nas diferentes áreas
da missão, e
desenvolver políticas em todos os
níveis do Instituto
que fortaleçam
nosso compromisso com o
cuidado de nossa
casa comum
(Mensagem do XII
Capítulo Geral”.
E a sermos mais
conectados com o
Deus da Criação
e a todas as suas
criaturas.
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Peru: Do coração de Champagnat ao coração do Datem

O

projeto “Um professor para Datem” nasce de um ousado
compromisso da Universidade Marcelino Champagnat
(Lima) em favor dos povos nativos da Amazônia peruana.
De fato, no final de 2011, a Universidade aceitou o pedido
dos povos nativos que, por meio de seus “apus” ou líderes
carismáticos, solicitaram que nos comprometêssemos com a
formação dos professores atuais e futuros de suas escolas. A
cena de Marcelino Champagnat com a jovem Montagne nos
revelou intensa, atual e desafiadora.
Esse pedido providencial abriu a possibilidade de estarmos ao
lado dessas populações da sociedade secularmente alijadas e
marginalizadas e de nos colocar do lado deles: compartilhar,
como amigos e parceiros, o que somos; aprender com eles e
transmitir nosso conhecimento; unir nosso presente e nosso
futuro ao deles.
Sentimos um convite poderoso, de gratidão e compaixão
evangélicas, para mover e unir nossas vidas aos fracos, àqueles que se movem nas periferias da vida e da cultura. Nossa
proposta é uma aposta solidária transformadora. Não apenas
dar os peixes, mas ensinar a pescar: tornar os povos nativos
protagonistas lúcidos de sua própria história.
Datem del Marañon
A província de Datem del Marañón, localizada no norte da
Amazônia peruana, é uma das áreas mais pobres e vulneráveis 
do país. Mais de 75% de sua população é nativa. A Província
enfrenta uma série de dificuldades e problemas: pobreza,
isolamento (as comunicações são fluviais), isolamento devido
ao difícil acesso à mídia, descaso dos políticos e do governo

central, poluição de seus rios devido à extração de petróleo ...
A falta de professores qualificados é outro dos grandes
desafios dessa região amazônica. A maioria dos professores
- incluindo diretores de escolas - não possui treinamento pedagógico e qualificação adequada. As comunidades autóctones
reivindicam professores que falem sua própria língua materna
(especialmente para o ensino no nível inicial e primário), mas
não são necessários profissionais competentes. As universidades se recusam a trabalhar nesta área devido às dificuldades
geográficas, climáticas e sociais envolvidas.
O projeto
No início do ano de 2012 começou esta bela aventura do Projeto: "Um professor para o Datem". Desde aquela data, mais
de quinhentos jovens e adultos das oito aldeias autóctones
que vivem no Datem tem se reunido: achuar, awajún, chapra,
kandozi, kichwa da Amazônia, shawi, shiwilo e wampis. Um
pequeno grupo de mestiços residentes na área preenche o
prontuário do aluno.
Os alunos se reúnem duas vezes por ano (aproveitando as
férias oficiais nas escolas) para participar do estágio presencial
de seu treinamento.
Para assistir às aulas, os estudantes viajam ao longo dos rios
em pequenas canoas, em viagens que duram de um e sete
dias, para chegar à cidade de San Lorenzo del Datem de
Marañón, capital da província, cuja população atinge cerca de
5000 habitantes. Geralmente, os estudantes viajam com toda
a família.
Cada ano um grande grupo de voluntários maristas faz uma
18 I OUTUBRE I 2019
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viagem utilizando avião, ônibus e barco. São dois dias de
viagem desde Lima.

segunda a sábado, as matérias dos currículos correspondentes
a cada carreira profissional.

Voluntariado
Embora a Universidade garanta o desenvolvimento rigoroso
dos programas acadêmicos com o corpo docente necessário,
o desenvolvimento dos processos de acompanhamento da
aprendizagem recai sobre um voluntário marista, devidamente
selecionado e preparado.
A diversidade da origem daqueles que participam do projeto
é um desafio, mas ao mesmo tempo, imensa riqueza. Nesses
anos em que o Projeto acontece, mais de 200 voluntários
participaram (vários deles mais de uma vez). Eles são do
Peru, Chile, Bolívia e Espanha, entre os quais Irmãos e leigos,
professores graduados e jovens estudantes da UMCH, além de
professores de obras maristas do Peru. As idades variam de 18
a 70 anos.
Participar do projeto como voluntário ou voluntária traz uma
rica experiência de vida e missão compartilhada. A experiência
de viver em comunidade é provavelmente ainda mais enriquecedora do que o desenvolvimento da própria atividade acadêmica. Nós nos esforçamos para estabelecer uma família onde
todos colaboram no cuidado das pessoas e coisas, participando
de momentos de gratuidade, oração e reflexão, compartilhando
sonhos e preocupações. Habitação e comida são simples, mas
nada é necessário. A escassez da mídia é compensada pela
paixão e entusiasmo dos participantes.

No período presencial, as disciplinas são ensinadas, as experiências de aprendizagem mais significativas são oferecidas, e
o trabalho a ser realizado no estágio não presencial é orientado. O processo é complementado, posteriormente, com as
lições aprendidas em seus próprios locais de trabalho. Apesar
das dificuldades de todos os tipos a evasão de alunos é quase
nula.
Juntamente com os assuntos e as experiências de formação
de professores em Educação Inicial e Primária, oferecemos
atenção pastoral e humana a todos os alunos participantes,
com uma forte proporção de não católicos. Da mesma forma,
os filhos pequenos dos alunos são atendidos pelos alunos da
UMCH na carinhosamente chamada "pequena escola".

Formação de professores
A cada ano, um grupo de cerca de 50 voluntários viaja para
San Lorenzo Datem del Marañón. Juntamente com eles, um
grupo de professores dos povos indígenas desenvolve temas
de diferentes idiomas nativos, alguns deles ainda em processo
de organização e, inclusive, até em risco de extinção.
Os estudos são realizados de forma semipresencial. O grande grupo recebe, em intensas horas diárias de trabalho, de
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O objetivo principal da experiência é obter o título, após 8 anos
de estudo, para cerca de 500 professores bilíngues nativos. As
qualificações profissionais oficiais que recebem são o Bacharelado em Educação Inicial e o Bacharelado em Educação
Primária.
Este ano de 2019, e após 8 anos de treinamento, os 30
primeiros professores qualificados se formaram. As promoções
seguintes serão muito mais numerosas.
Olhando para o futuro
A presença marista no Datem é um sonho comum, um projeto
coletivo, onde entregamos e recebemos, ensinamos e aprendemos, compartilhamos o presente e o futuro com nossos povos
amazônicos, tão distantes de quase tudo, mas tão próximos do
coração de Deus e de Maria.
O voluntariado marista realiza uma experiência tripla enriquecedora: serviço, aprendizado e convivência fraterna. Todos os
anos construímos uma ponte solidária e fraterna que vai do
coração de Marcelino ao coração do Datem.
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Equador: Colégio Fisco-missionário Plurilingüe Abya Yala

A Comunidade Marista-Carmelita de Sucumbios
promove a Educação intercultural indígena na
Região Amazônica

A

primeira comunidade marista de
Sucumbíos era composta pelos
Irmãos Laurentino Albalá (Superior), Arcadio Calvo e Wilson Torres.
Foi fundada em setembro de 1997,
como resultado do discernimento provincial da antiga província marista do
Equador, buscando aproximar-se dos
mais pobres e necessitados daquele
país: os povos indígenas da Amazônia.
Inicialmente, os Irmãos viveram oito
anos em uma casa de propriedade do
Vicariato Apostólico de Sucumbíos,
no km 20 da
estrada que vai
de Quito ao Lago
Agrio, na época,
quase inteiramente de terra.
Lago Agrio é a
capital da província equatoriana
de Sucumbíos. A
Equipe Missionária
foi chamada de
“EPI Aguarico”
(Equipe Pastoral
Indígena do Rio
Aguarico), em
razão do referido
afluente amazônico passar a cerca
de dois quilômetros da propriedade, pertencente ao ISAMIS, sigla para
“Igreja de San Miguel de Sucumbíos”.
O rio Aguarico, já navegável por canoa
desde Sucumbíos, torna-se o poderoso rio Napo ao entrar no Peru e depois
na Amazônia, atravessando todo o
norte do Brasil e fluindo para o Oceano
Atlântico, após 7.062 km.

Como era muito normal na época, as
comunidades missionárias no ISAMIS
eram mistas: compostas por religiosos
de diferentes congregações, incluindo leigos e leigas, cujos carismas e
ministérios eram afins. O EPI Aguarico
era formado por missionários de duas
congregações religiosas: os Irmãos
Maristas e as Irmãs Carmelitas do
Sagrado Coração, congregação de
origem mexicana fundada em Guadalajara (México), e junto com elas,
sempre havia voluntários leigos e

e banana, ajudando a nos sustentar
financeiramente. A austeridade da
vida era a norma de todas as equipes
missionárias do Vicariato.

leigas, provenientes desses dois carismas. Morávamos em duas casas, uma
para os Irmãos e outra para as irmãs,
a poucos metros de distância, em
uma propriedade com cerca de quatro
hectares de terra, o suficiente para
uma pequena fazenda de porcos, galinhas poedeiras e plantações de cacau

A província equatoriana de Sucumbíos
é famosa por ter passado - em apenas 60 anos - de uma região habitada
apenas pelas cinco etnias indígenas,
com quase nenhum contato com
mestiços e brancos do resto do país
e ainda menos com países vizinhos,
a uma invasão sem precedentes de

Naquela época, havia cinco pastorais
no Vicariato Apostólico de Sucumbíos:
Pastoral Indígena, com cinco grupos
étnicos (kichwas, shuars, cofanes,
sionas e sequóias), Camponesa, Negra
e Urbana, esta última destinada exclusivamente ao pequeno centro urbano
do Lago Agrio, capital de Sucumbíos,
província equatoriana
adjacente ao Peru
e Colômbia. O EPIS
estava encarregado
da Pastoral Indígena
de uma área muito grande, quase
20.000 quilômetros
quadrados. Havia três
equipes de pastoral
indígena: o EPI Aguarico, o EPI San Miguel
e o EPI Lago Agrio,
com um total de doze
a quinze missionários
e missionárias: padres, irmãos e leigos,
além de outras pessoas que passaram
a viver experiências
temporárias em uma
das equipes.
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outra civilização “mishu” (mestiço
branco), ansiosa pela exploração de
petróleo que a empresa Texaco Oil
Company (EUA) havia detectado nessa
área no início dos anos 1960. Rapidamente a Texaco e outras empresas
associadas tomaram conta de toda a
área com a permissão do governo do
Equador: perfuraram poços de petróleo, construíram estradas de terra e
mais tarde colocaram asfalto atravessando os altos picos da cordilheira
dos Andes, construindo o oleoduto de
petróleo com 485 km de extensão,
com uma capacidade total de transporte de 450.000 barris de petróleo
por dia, que chegavam às refinarias
de Esmeraldas, na costa do Pacífico,
sem respeitar o terras sagradas que,
por centenas de anos, eram apenas
indígenas. Logo, milhares e milhares
de equatorianos pobres da costa e da
cordilheira dos Andes se mudaram
para Sucumbíos e arredores procurando emprego como trabalhadores
na Texaco ou para tomar posse de
um pedaço de terra, porque tanto
na costa quanto nas terras altas do
Equador, as terras melhores pertenciam aos grandes proprietários,
desde os tempos da conquista e seus
descendentes. Com o processo de
perfuração dos poços de petróleo
e seus resíduos, o derramamento
de óleo, a chegada de caminhões
grandes e pesados, etc., as águas e
as terras logo foram contaminadas, os
peixes dos rios desapareceram e, com
a caça predatória também desapareceram os animais da região e, depois,
veio a "civilização" do álcool, bordéis,
brigas, assassinatos e a destruição da
Amazônia.
As civilizações indígenas ancestrais
não sabiam como se adaptar ao
“novo mundo” que as invadiu, onde
os anciãos e os xamãs (sábios) não
contavam mais, as crianças não mais
obedeciam aos pais e havia todo tipo
de abuso sexual, assaltos e expropria-
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ções de terras, dependência de álcool,
assassinatos ... pelos novos colonizadores. Sim, as escolas chegaram, mas
sempre de uma perspectiva ocidental
colonizadora ... com professores sem
vocação que entravam nas comunidades indígenas na terça-feira para sair
na quinta-feira à tarde, e não levavam
em conta o conhecimento e os valores
das culturas ancestrais indígenas.
A Igreja Católica chegou logo, envolta
nos novos ares do Concílio Vaticano II: uma Igreja Popular de Deus,
comprometida com os mais pobres e
sem-teto, dialogando e denunciando
injustiças. Os Carmelitas Descalços
foram designados como missionários
responsáveis na
 região, com a ajuda
de outras congregações religiosas,
como os Irmãos Maristas e as Irmãs
Carmelitas do Sagrado Coração. Como
bispo, o carmelita descalço, Dom Gonzalo López Marañón, era um homem
imbuído de um caráter muito alegre e
fraterno e totalmente comprometido
com a opção preferencial pelos mais
pobres: uma igreja viva, festiva, corajosa e denunciadora de injustiças.
Os líderes indígenas da região pediram
à Pastoral Indígena de San Miguel de

Sucumbíos que os ajudassem a ter
uma “educação intercultural indígena”
de qualidade, para que seus filhos e
filhas pudessem enfrentar um futuro
decente sem perder seus valores tradicionais. E o Senhor Bispo entregou
essa comissão aos Irmãos Maristas.
Como a escola tinha que ser mista adolescentes e jovens de ambos os
sexos - e com internato - pois a maioria das comunidades indígenas vivia
espalhada pela floresta e as distâncias
eram muito grandes.
Os Irmãos Maristas e as Irmãs Carmelitas do Sagrado Coração, de acordo
com seus Superiores, aceitaram o
desafio e começaram a desenhar o
projeto “Colégio Missionário Multilíngue Abya Yala”, um nome que vem
da língua indígena “Kuna” da América
Central, e que significa "terra madura, viva, florescente" e é sinônimo de
continente americano.
Buscar o financiamento de uma obra
tão grande, com seus custos, não foi
uma tarefa fácil. A escola seria do
Vicariato Apostólico (ISAMIS), mas
não possuía meios econômicos para
construí-lo e sustentá-lo gratuitamente. Então, o Senhor Bispo teve a
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ideia de que, talvez, a “OCP Equador”
(Oleoduto de óleo Pesado), a empresa
de construção e manutenção do oleoduto, que transportava petróleo desde
a floresta amazônica para o porto de
Esmeraldas, no Pacífico, poderia nos
ajudar. O diálogo não foi fácil, uma
vez que a construção do internato era
cara, pois, conforme o plano proposto,
pretendia-se que cada etnia indígena tivesse seu próprio dormitório e
sala para preservar sua cultura. Após
muitos diálogos, o acordo econômico
foi alcançado. O projeto custaria dois
milhões de dólares e a OCP o aceitou:
era seu projeto principal.
Lutando contra o relógio, em 1º de

setembro de 2005, conseguimos
iniciar o primeiro grupo de 60 alunos
das cinco etnias indígenas de Sucumbíos. Desde então, cerca de 1.000
estudantes indígenas passaram pelo
Abya Yala College. A grande maioria
dos estudantes é estagiária e vive em
sua própria casa cultural, dependendo
de sua etnia. Hoje (2019), dos 165
alunos matriculados, 110 vivem em
residências estudantis, no meio da
natureza, e os demais são externos e
viajam todos os dias do Lago Agrio,
capital da província, a 10 km de
distância
A comunidade Abya Yala de Sucumbíos é um local privilegiado onde

sempre existem voluntários nacionais
e internacionais para ajudar nossos
jovens indígenas das cinco etnias ou
nacionalidades da Amazônia equatoriana de um mês a vários meses ou
anos, como os Kichwas são chamados
no Equador: shuars, cofanos, sionas e
sequóias.
Formada pelos Irmãos Maristas e pelas
Irmãs Carmelitas do Sagrado Coração,
a comunidade continua gerindo o Colégio, pelo qual já passaram mais de
mil estudantes indígenas, valorizando
e enriquecendo sua cultura, enquanto
se preparam para enfrentar um futuro
mais promissor para suas famílias e
nacionalidades indígenas.

Ir. João Gutemberg – Brasil Sul-Amazônia

A

o ser convidado a participar do Sínodo para a Amazônia fui considerado como “organizador de atividades e
iniciativas da Rede Eclesial Pan-Amazônica (REPAM)
ligadas à Ecologia Integral.” Essa consideração me traz um
sentimento de confirmação e alegria pela missão que temos
assumido nos últimos anos.
Sobretudo a partir da criação da Província Marista Brasil
Sul-Amazônia (2015), fui nomeado pelo Irmão Provincial e
seu Conselho para colaborar na coordenação do Eixo de Formação e Métodos de acompanhamento pastoral da REPAM.
Esse era um convite vindo do Comitê Executivo da Rede.
Para que essa missão seja eficaz, temos envolvido e ajudado
a conectar as juventudes, instituições de formação, Congregações Religiosas, Equipes Itinerantes, escolas, Igrejas locais e organizações afins das sociedades envolventes.
Ao ser convidado a participar do Sínodo da Amazônia - na razão pela qual fui considerado - trago comigo a representatividade das muitas pessoas que tem sido cosonhadoras e comprometidas com esses caminhos do bem: maristas, juventudes,
vida consagrada, leigos/as, itinerantes, indígenas, ribeirinhos, lideranças pastorais nos contextos urbanos, sacerdotes e
bispos: bons pastores dos povos amazônicos que chegam a se comprometer com um Sínodo especial convocado pelo
Irmão Papa Francisco sobre a nossa tão querida e tão cobiçada Amazônia.
Tenho a esperançosa convicção de que o Sínodo para a Amazônia, desde a sua eficiente preparação, realização e no
subsequente processo de discernimento e atitude constantes em favor do bem, trará uma melhor eficácia na evangelização
dos povos e no cuidado da vida em nossa Casa Comum: tanto na Amazônia, como para além dela, pois tudo e todos/as
estamos conectados/as com o Evangelho da Criação.
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Viver juntos como irmãos

Venezuela: Escuela Granja Santa Catalina

A

escola tem o nome do povoado onde ela se encontra.
Santa Catalina tem uma população de 1.130 habitantes,
localizada no delta do Orinoco, no Caño Manamo do rio.
O único acesso é pelo rio, em canoas. Eles vivem da pesca, da
criação de gado e de trabalhos públicos no povoado.
Este centro educativo se encontra no povoado de Santa Catalina, no Estado Delta Amacuro. A Escola Granja é propriedade do
Ministério da Educação. Desde setembro de 1989 foi entregue
em comodato aos Irmãos Maristas. A partir desse momento, os
maristas passaram a consertar as instalações e a adaptar os
espaços que estavam muito deteriorados: camas, portas, janelas, mesas, comprar gerador de eletricidade, bombas, tanques
de água, utensílios de cozinha e pratos, etc. Esta escola acolhia
indígenas Warao (mulheres e homens) em regime de internato.
Os Waraos, habitantes do delta, não tinham escolas na maioria
de suas pequenas comunidades; portanto, ir ao internato lhes
proporcionava estudo, alimentação e educação integral.
Desde 2016, os Irmãos não puderam mais sustentar o internato. Portanto, nestes últimos anos, o internato não funcionou.
Continuou, entretanto, a educação integral das meninas e
meninos do povoado. Até 2008, a escola proporcionava o
ensino primário e os três primeiros anos do ensino secundário.
Os estudantes que desejavam continuar o curso tinham que
ir para cidades próximas, o que representava um obstáculo
econômico e a separação dos pais. Por esse motivo, em 2011,

meninos e meninas foram convidados a terminar todo o curso
secundário na escola.
Atualmente, quatro Irmãos Maristas, duas Irmãs de Ação
Paroquial e um grupo de professores leigos possibilitam uma
educação integral e promovem a evangelização na região. No
ano acadêmico de 2017-2018, a sexta turma terminou seu
curso. Os habitantes valorizam o processo educativo que é
desenvolvido.
A realidade atual lança novos questionamentos, desafios e
pesquisas. Esperamos, o quanto antes, reabrir o internato para
os indígenas que vivem no interior do rio, fornecer alimentação
com a ajuda financeira do Ministério da Educação, desenvolver
treinamento em agricultura e pecuária, conseguir que a eletricidade chegue à população, como também a água potável. A
formação em ecologia integral é outro campo a ser desenvolvido fortemente dentro do Projeto Educativo Integral da Escola.
Fomentar a formação de professoras e professores é um
desafio prioritário. A assistência médica também é um projeto
que, juntamente com a comunidade local, temos que alcançar.
Quem fica doente deve ser transferido em canoa por três horas
e meia ou mais para a cidade mais próxima.
Tudo isso queremos realizá-lo juntamente com a comunidade
local, pois todos somos responsáveis para que as pessoas
tenham uma vida digna e trabalhem bem e responsavelmente.

O Ir. Mark O’Conor, da Província da Austrália, encontra-se em Roma seguindo o Sínodo sobre a Amazônia.		
Está escrevendo, em inglês, “cartas”, que são publicadas no site da Diocese de Parramatta:
There are new steps (https://catholicoutlook.org/letters-from-the-synod-there-are-new-steps/)
Leave the Curia Peter! (https://catholicoutlook.org/letters-from-the-synod-leave-the-curia-peter/)
Ear to the Ground (https://catholicoutlook.org/letters-from-the-synod-ear-to-the-ground/)
Follow the pain-lines! The Amazonian Synod listens and learns: (https://catholicoutlook.org/letters-from-the-synod-follow-the-pain-lines-the-amazonian-synod-listens-and-learns/)
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Joaquim Alberto Andrade Silva conta sua experiência

Sinais de resistência, esperança e profecia

D

epois de mais de uma semana
de Assembleia sinodal é possível
afirmar que se notam muitos sinais
de resistência, esperança e profecia e
a presença de muitos sonhos e possibilidades de ver a vida dos inúmeros
povos pan-amazônicos ser transformada,
com mais vida,
justiça, dignidade,
com seus direitos
preservados e
garantidos.
A RESISTÊNCIA
se faz presente
na fala de muitos
homens e mulheres comprometidos
com o território,
com a causa dos
pequenos, com
os povos que
sobrevivem a partir
de suas lutas,
dores e clamores.
Resistência a
partir do empenho
em que novos
caminhos sejam
apresentados e trilhados pela Igreja na
Pan-Amazônia. Resistência das milhares
de vozes dos povos que participaram
das escutas sinodais em todo o território
pan-amazônico.
ESPERANÇA que emana da presença
acolhedora, simples, humilde e alegre
do Papa Francisco. Homem comprometido com a vida dos povos originários,

com todos aqueles que sofrem. Tempo
de esperançar, como nos inspira Paulo
Freire, também pelas presenças e falas
de lideranças indígenas, de mulheres,
de pesquisadores e membros de outras
instituições.
PROFECIA que denuncia e combate

tantos sinais de morte. Profecia pelos
rostos femininos nos espaços sinodais
do Vaticano. Profecia que não vacila e
se faz presente nas vozes que ecoam
nos espaços do Sínodo. Profecia que
faz a coragem, tão pedida pelo Papa,
permanecer encarnada nas partilhas dos
diversos agentes que tem feito o Sínodo
acontecer. Profecia que tem dado o

tom dos olhares repletos de cuidado e
compromisso.
O Sínodo tem sido, desde sua convocação, perpassando a sua preparação e
agora na sua realização, um profundo
tempo de sinodalidade, de praticar o
diálogo, a escuta, o caminhar junto, de
conhecer o diferente, de “avançar
para águas mais
profundas” (Lc 5,
4), de denunciar e
cuidar da vida que
emana do povo
amazônico. De um
profundo desejo de
uma atuação pastoral mis fortalecida e
que esteja cada vez
em comunhão com
as realidades dos
povos amazônicos.
Que os sonhos de
novos caminhos em
prol de um efetivo
cuidado com a Casa
Comum, por meio
de uma ecologia
integral, continuem sendo trilhados e
concretizados, com a certeza de que
“tudo está interligado” (LS 91), na constante utopia inspirada em Jesus Cristo,
com esperança, resistência e profecia.
Que Maria de Nazaré e Santa Dulce dos
Pobres sigam nos acompanhando neste
importante tempo kairológico para a
Igreja e para toda a humanidade.

Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it
Nosso site		
http://www.champagnat.org
YouTube 		
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook		 https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter			https://twitter.com/fms_champagnat
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