
Que contempla e admira a vida das pessoas 
e da mãe natureza no contexto do Planeta e 
das sete Igrejas do Regional Norte 3: a 
Arquidiocese de Palmas, a Prelazia de São 
Félix do Araguaia e as Dioceses de 
Santíssima Conceição do Araguaia, de 
Tocantinópolis, de Miracema do Tocantins, 
de Porto Nacional e de Cristalândia, 
louvando ao Criador por cada nova 
descoberta.

Nós, povo de Deus, do Regional Norte 3, que vivemos em meio aos inestimáveis biomas, Cerrado e 
Amazônia, onde as belezas naturais são exuberantes e as comunidades humanas são cheias de 
vida, nos reunimos, em Assembleia Regional de Pastoral, para avaliação e planejamento, nos dias 
20 a 22 de novembro de 2020, em ambiente virtual.

Com o intuito de colocarmos em prática os sonhos do Papa Francisco, contidos na Exortação 
Apostólica Pós-Sinodal Querida Amazônia, a partir de 3 olhares:

OLHAR AMOROSO



Que se preocupa pelos 
problemas encontrados na 
vida das pessoas e do 
ambiente natural, pede 
perdão pelas fragilidades e 
busca soluções, a favor da 
vida plena para todos.

Que crê na possibilidade de cuidar da qualidade de vida, em todas as 
suas dimensões. Por isso, organiza a esperança com ações pessoais e 
comunitárias de curto, médio e longo prazos, pensando nas atuais e 
nas futuras gerações.

OLHAR ESPERANÇOSO

OLHAR CUIDADOSO



PROPOSTAS DE AÇÕES 

“Sonho com uma Amazônia que lute pelos direitos dos mais pobres, dos 
povos nativos, dos últimos, de modo que a sua voz seja escutada e que 
sua dignidade seja promovida’’ (QA 7).

1. Criação de uma Escola de Fé e Política;
2. Criação da Rede “Um Grito Pela Vida”, como estratégias de enfrentamento à 
violência e à marginalização da mulher;
3. Assumir, em nível Regional, as iniciativas já presentes nas Igrejas Locais: 
Romaria dos Mártires de Ribeirão Cascalheira, Romaria Padre Josimo, 
Semana da Terra e da Água, 6ª Semana Social Brasileira, Semana dos Povos 
Indígenas, Dia da Criação etc.

“Sonho com uma Amazônia que preserve a riqueza cultural que a 
caracteriza e na qual brilha de maneira tão variada a beleza humana” 
(QA 7).

1. Ter um olhar amoroso por todas as culturas, por meio da identificação e do 
mapeamento das diversidades culturais e da piedade popular Regional, por 
meio da Pastoral da Cultura;
2. Identificar no Regional os grupos tradicionais, indígenas e quilombolas;
3. Reconhecer, fortalecer e incentivar a Pastoral Indigenista e 
Afrodescendente nas paróquias, onde estes povos estão presentes;
4. Incentivar a formação eclesial, presencial e virtual, com temas ligados à 
cultura, à religiosidade popular e às tradições, na dinâmica da nova 
evangelização, para o enfrentamento das novas realidades.
5. Criar a Pastoral dos Pescadores.
6. Que as Festas Populares - a Romaria do Senhor do Bonfim e a Festa do 
Divino Espírito Santo e outras, sejam momentos fortes de evangelização.

‘‘Sonho com uma Amazônia que guarde zelosamente a sedutora 
beleza natural que a adorna, a vida transbordante que enche os seus 
rios e as suas florestas’’ (QA 7).

1. Trabalhar a temática da Ecologia Integral com todas as Pastorais, com 
todos os Movimentos e em todas as Comunidades, como uma Igreja em 
saída, especialmente na catequese, a partir da família, como Igreja 
doméstica, em todas as fases da vida: criança, juventude e adulta;
2. Articular, em nível de Regional, as estruturas e as ações, já existentes, 
em algumas Dioceses, como o Projeto Caminho das Águas, Encontros 
das Bacias Araguaia-Tocantins, investindo em fontes de energia 
renováveis, como a energia fotovoltaica (solar) etc;

3. Elaborar subsídios dinâmicos, criativos, para catequese, juventudes, pastorais, movimentos etc, 
partindo do chão amazônico do Norte 3, que sensibilize e forme a consciência de práticas ecológicas; 
4. Conhecer e visitar aterros sanitários para ajudar a reduzir a quantidade de lixo que produzimos; 
realizar coletas e reciclagens de lixo, em parceria com entidades civis; e plantar árvores;
5. Continuar o posicionamento dos Bispos contra a degradação do meio ambiente.

SONHO SOCIAL

SONHO CULTURAL

SONHO ECOLÓGICO



‘‘Sonho com comunidades cristãs capazes de se devotar e de se 
encarnar na Amazônia, a tal ponto que deem à Igreja rostos 
novos com traços amazónicos’’ (QA 7).

1. Formação de qualidade para seminaristas, diáconos e padres;
2. Formação constante e aprofundada para leigos;
3. Encontros de formação, com todas as pastorais, sobre a Doutrina 
Social da Igreja;
4. Tornar a Exortação Apostólica Pós-Sinodal “Querida Amazônia” 
conhecida e assumida, como tema de formação.
5. Encontros de formação com padres, diáconos e seminaristas para 
cuidado mútuo da Casa Comum;
6. Levar os Agentes de Pastorais, Movimentos e de Organismos 
Eclesiais ao Seminário para intercambiar experiências;
7. Implantar a Pastoral da Saúde, sobretudo, neste tempo de 
pandemia, no qual se multiplicaram as doenças mentais, o estresse, 
a depressão, a automutilação e o suicídio de adolescentes e adultos.

SONHO ECLESIAL

Dom Pedro Brito Guimarães,
Arcebispo de Palmas,

Presidente do Regional Norte 3,
em nome de todos e de todas

Palmas, 30/11/2020.

Queremos viver estes compromissos em espírito sinodal, 
interconectando os organismos eclesiais, entre si, com a 
REPAM, a CEAMA e com todos e todas os que buscam 
novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral. 
E caminhamos conectados com o Deus da vida e com 
Maria, a Mãe peregrina em nossa história!

POR ONDE COMEÇAR?

Disse o Papa Francisco: “É possível começar por baixo e, 
caso a caso, lutar pelo mais concreto e local, e então 
expandir para os confins de nossos países e do mundo, 
com o mesmo cuidado que o caminhante da Samaria teve 
para com cada chaga do ferido” (Fratelli Tutti, 78).
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