Em primeiro lugar eu quero
agradecer a Deus, porque
é ele que está cuidando da
vida da gente e de todo o
mundo. Temos que agradecer a Deus por estarmos
com saúde e repreender
essa doença que está vindo. Agradeço a vocês que
estão entregando estas
cestas à comunidade, aos
que estão aí precisando.”

Estas são palavras do cacique Zezé, da comunidade indígena Guajajara de Juçaral, no Maranhão, às lideranças e ao bispo da diocese de
Imperatriz/MA, quando foram entregues cestas
básicas adquiridas com as doações que foram
feitas para a campanha “A Amazônia precisa de
você”. Assim como a comunidade indígena de Juçaral, outras centenas de famílias foram beneficiadas com as ajudas que foram feitas pelos mais
de 500 doadores de todo o Brasil.

Na diocese de Imperatriz/MA, famílias das
comunidades indígenas Guajajara e Gaviões
são beneficiadas com cestas básicas, material de higiene e máscaras adquiridos com
recursos recebidos da campanha.

Organizada pela Rede Eclesial Pan-Amazônica
(REPAM-Brasil) e Pontifícias Obras Missionárias
(POM) com o objetivo de socorrer as necessidades dos povos amazônicos, a ação é fruto da
Ação Solidária Emergencial da Igreja no Brasil “É
tempo de cuidar”, que despertou inúmeras iniciativas neste tempo de pandemia, e conta com
o apoio da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil, da Cáritas Brasileira, da Conferência dos
Religiosos do Brasil e da Província Marista Brasil
Centro-Sul.
“A Amazônia precisa de você” destinou recursos para 26 dioceses e prelazias da Amazônia
brasileira. Os regionais Norte 1, Norte 2, Norte 3,
Noroeste e Nordeste 5 tiveram projetos aprovados e receberam os recursos da campanha que
mobilizou todo o país.
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Uma
ajuda
em boa
hora

Prelazia de Lábrea

Esse tempo de
pandemia, que
vivenciamos,
realmente, é
um tempo de
solidariedade.”
Dom Fernando Barbosa dos Santos,
bispo da Prelazia de Tefé, no Amazonas.

Com o recurso enviado pela campanha, Dom
Fernando Barbosa dos Santos, bispo da Prelazia
de Tefé, no Amazonas, pode ajudar comunidades indígenas, paróquias e pessoas em situação
de vulnerabilidade na periferia de Tefé. Dom
Fernando agradeceu à REPAM-Brasil e POM pela
solidariedade e ação em vista dos mais pobres.

Na diocese de Miracema do Tocantins 19 municípios
foram beneficiados contemplando 318 famílias do
campo e da cidade, entre elas membros do povo
indígena Krahô.

Para Marcia Torres Barbosa, articuladora da
Cáritas da diocese de Miracema do Tocantins,
a ajuda enviada pela campanha chegou no momento certo. “A cada dia mais famílias se tornam
socioecomicamente incapazes de garantir o pão
de cada dia na mesa, o que torna o papel da
Igreja ainda mais importante, juntamente com
as parcerias, para dar assistência a essas famílias”, destacou Márcia.

Dom Joaquín Pertíñez Fernández,
diocese de Rio Branco, no Acre

“Foi importante porque atendemos famílias de trabalhadores
autônomos que tiveram que fechar seus
empreendimentos, seguindo as normas dos
Decretos municipais e
estaduais, em virtude
da pandemia.”

A diocese de Rio Branco, no Acre,
beneficiou 209 famílias, o que soma
mais de 800 pessoas.

Dom Flávio Giovenale,
bispo da diocese de Cruzeiro do Sul

Escolhemos famílias
que não tinham
recebido a ajuda das
prefeituras ou de
outras entidades,
portanto as mais
pobres dos pobres,
as que não tinha
documentação
para acessar as
ajudas oficiais.”

Com o recurso recebido da campanha, a diocese de Cruzeiro do Sul pode ampliar a ajuda oferecida em seu território. Dom Flávio Giovenale,
bispo local, destacou que o envio beneficiou não
só as famílias isoladas, mas também os pequenos comerciantes locais. “Procuramos comprar
alimentos e itens de higiene no comércio local,
fazendo o cálculo para diminuir ao máximo as
despesas com transporte, já que por causa da
pandemia muitos municípios continuam isolados e os poucos barcos que fazem o transporte
cobram muito caro”, confirmou Dom Flávio.

Como que

vinda

do céu

Prelazia de Lábrea

A Prelazia de Lábrea também recebeu recursos da campanha A Amazônia precisa de você.
Para o bispo prelado, Dom Santiago Sánchez
Sebastián, a ajuda foi recebida com muita alegria. “Foi como vinda do céu”, afirmou o bispo.
Com distâncias grandes entre uma comunidade
e outra, e a dificuldade de acesso para algumas
localidades, o isolamento é um dos principais
desafios enfrentados na prelazia.

Prelazia de Lábrea

Nossa grande dificuldade é logística, por
causa das distâncias
vamos de canoa, vamos de barco, um
pouco que é possível
vamos de carro e o
combustível leva boa
parte dos recursos
que temos.”
Dom Santiago Sánchez Sebastián,
bispo da Prelazia de Lábrea.

Prelazia de Lábrea

A ajuda destinada à prelazia, de acordo com
o bispo, foi um despertar para a solidariedade.
Com o recurso em mãos e as cestas básicas adquiridas, levá-las às comunidades deixou de ser
um desafio, já que algumas pessoas se prontificaram a ajudar com o frete. Para se ter uma
ideia, leva-se até 3 dias e meio de barco para
se chegar a comunidades na foz do rio Tapauá.
“A ajuda que recebemos da REPAM e das POM
é fundamental, sobretudo, não tanto material,
mas do olhar, de saber que que se lembram de
nós, procuram por nós, nos consideram importantes, levando em conta nossa realidade”, afirmou o bispo.

Para Ir. Angela Willemann, da prelazia de São
Félix do Araguaia/MT, é difícil descrever o apoio
oferecido pela campanha. “Quando você vê alguém recuperando a esperança e alegria de viver por receber alimento que mata a fome, e
mais ainda, junto com o alimento uma palavra
de esperança e um sorriso”, tentou explicar a religiosa. Na região foram beneficiadas 110 famílias
nos munícipios de Santa Cruz do Xingu, Santo
Antônio do Fontoura/ São José do Xingu, Porto
Alegre do Norte, Bom Jesus do Araguaia e Novo
Santo Antônio do Rio das Mortes no estado de
Mato Grosso.

Prelazia de São Félix

Prelazia de São Félix

Um rosto de
solidariedade
da Igreja

Diocesse de Imperatriz

Diácono Francisco Lima,
secretário do Regional Norte 1

Esta ajuda
da REPAM
e das POM
mostraram
um rosto de
solidariedade
de toda a
Igreja.”

O Regional Norte 1 da CNBB, composto pelas dioceses de Alto Solimões, Coari, Parintins,
Roraima, São Gabriel da Cachoeira e pelas prelazias de Borba, Itacoatiara e Tefé, também recebeu apoio da REPAM-Brasil e das Pontificas
Obras Missionárias por meio da campanha
“A Amazônia Precisa de Você.” “Esse gesto de
solidariedade para com a Amazônia está sendo fundamental. Apesar do Governo Federal
ter aprovado um auxílio emergencial, nesta região muitas pessoas não receberam outro auxílio se não este da REPAM e das POM. Indígenas,
Ribeirinhos, moradores de rua, migrantes, moradores das periferias das cidades, foram beneficiados por esta campanha”, afirmou o diácono
Francisco Lima, secretário do Regional.

No caso das comunidades ribeirinhas e indígenas,
estes voluntários e
voluntárias pegam
barcos, canoas,
e fazem chegar
esta ajuda a quem
mais precisa.”
Diácono Francisco Lima,
secretário do Regional Norte 1

Francisco explicou que, após o anúncio da
campanha, os bispos foram definindo os responsáveis por articular a mobilização, ficando
a Cáritas, as pastorais sociais, responsáveis por
mobilizar as comunidades e agentes de pastoral
no sentido de buscar as famílias mais vulneráveis, que de fato estavam enfrentando necessidades, bem como as famílias que eram vítimas
da COVID.

Os recursos recebidos estão sendo investidos em cestas básicas, kits de higiene e limpeza, máscaras de proteção. Na região, cerca de
3 mil famílias estão sendo beneficiadas. Segundo
Francisco, esses materiais chegam até as famílias por meio de muitas mãos voluntárias que
se dispõem a colaborar, indo até as famílias ou
mesmo acolhendo-as nos espaços das dioceses
e prelazias para entrega destas ajudas.
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Uma contribuição musical
No dia 6 de junho, às 20 horas, a banda mineira de pop rock nacional, Jota Quest, realizou a Live Solidária “A voz do coração” no seu
canal do Youtube. Os recursos arrecadados foram destinados especificamente para as dioceses e prelazias do Amazonas. Com o show virtual a banda conseguiu captar o valor final de
R$ 98.225,39 e mais 5 mil máscaras.

Campanha motiva religiosas
a fazer uma experiência
missionária na Amazônia

Religiosas em celebração de envio com Pe. Maurício

Através da parceria com a Conferência dos
Religiosos do Brasil (CRB), a Diocese de Alto
Solimões, em Tocantins, na Paróquia São Pedro,
recebeu três religiosas para uma experiência missionária na região. As missionárias Ir. Alessandra
Santana, Ir. Delva Piedade de Oliveira e Ir. Zirlaide
Barreto Mendonça embarcaram para a diocese
no dia 23 de junho.

Ir. Alessandra Santana, da Congregação
das Irmãzinhas da Imaculada Conceição

Vivemos essa
experiência de
missionariedade,
diante de um contexto que clama e
será uma junção
do saber técnico
e também da presença missionária.”

Ir. Alessandra Santana, da Congregação das
Irmãzinhas da Imaculada Conceição, fisioterapeuta, destaca que esse projeto em prol da
Amazônia, mais do que uma ida profissional, é
também sinal de profecia. “Vivemos essa experiência de missionariedade, diante de um contexto que clama e será uma junção do saber técnico
e também da presença missionária, da presença
de uma Igreja que se faz pobre com os pobres e
que se coloca ao lado dos que sofrem para cuidar,
para amparar, para ser promotora e cuidadora
da vida. Sinto como uma grande responsabilidade por tantas instituições que estão envolvidas
e que nos fazem perceber que não estamos indo
por nós mesmas, mas em nome de todas essas
instituições e de tantas pessoas que gostariam

de estar a frente também ajudando e não podem
por diversos motivos. Agradeço muito a congregação por ter disponibilizado, por estar aberta a
essa proposta. Também deixo o apelo para que
outros religiosos e religiosas se coloquem a serviço na missão”, destacou Ir. Alessandra.
Ir. Delva Piedade de Oliveira, da Congregação
das Religiosas do Sagrado Coração de Maria, tem
colaborado na missão também como enfermeira, e Ir. Zirlaide Barreto Mendonça, Passionista,
é psicóloga, e tem ajudado dezenas de famílias
que sofrem com as perdas desta pandemia.

Agradeço muito a congregação por ter disponibilizado, por estar
aberta a essa proposta. Também deixo o
apelo para que outros
religiosos e religiosas
se coloquem a serviço
na missão.”
Ir. Alessandra Santana, da Congregação
das Irmãzinhas da Imaculada Conceição

Recursos enviados
para as dioceses
O valor total repassado
da campanha foi de

R$ 660 mil
*Recursos repassados até 17/07/2020.

*

Recursos enviados
*
para as dioceses
Regional Norte 1
1ª Etapa

(2ª quinzena

de Maio)

Dioceses

3ª Etapa
quinzena
de Julho)

(1ª

Total
repassado

Valor repassado por etapa

Borba

R$ 20 mil

Coari

R$ 20 mil

Itacoatiara

R$ 20 mil

Manaus

R$ 20 mil

Parintins

R$ 20 mil

Roraima

R$ 20 mil

São Gabriel
da Cachoeira

R$ 20 mil

Tefé

R$ 20 mil

*Recursos repassados até 17/07/2020.

R$ 20 mil

R$ 20 mil

R$ 10 mil

Alto Solimões

Recursos enviados
*
para as dioceses
Regional Norte 2
1ª Etapa

(2ª quinzena

de Maio)

Dioceses

2ª Etapa
quinzena
de Junho)

(2ª

3ª Etapa
quinzena
de Julho)

(1ª

4ª Etapa
quinzena
de Julho)

(2ª

Total
repassado

Valor repassado por etapa

R$ 30 mil

Macapá

R$ 30 mil

Marabá

R$ 20 mil

Marajó

R$ 20 mil

Óbidos

R$ 30 mil

*Recursos repassados até 17/07/2020.

R$ 30 mil

Bragança

R$ 20 mil

R$ 30 mil

R$ 10 mil

Abaetetuba

Recursos enviados
*
para as dioceses
Regional Norte 3
1ª Etapa
(2ª quinzena

de Maio)

Dioceses

4ª Etapa

2ª Etapa
quinzena
de Junho)

quinzena
de Julho)

(2ª

(2ª

Total
repassado

Valor repassado por etapa

R$ 30 mil

Palmas

R$ 30 mil

Porto Nacional

R$ 20 mil

SS. Conceição
do Araguaia

R$ 30 mil

São Félix do
Araguaia

R$ 30 mil

*Recursos repassados até 17/07/2020.

R$ 30 mil

Miracema

R$ 20 mil

R$ 20 mil

R$ 10 mil

Cristalândia

Recursos enviados
*
para as dioceses
Regional Noroeste
1ª Etapa
(2ª quinzena

de Maio)

Dioceses

4ª Etapa

2ª Etapa
quinzena
de Junho)

quinzena
de Julho)

(2ª

(2ª

Valor repassado por etapa

Total
repassado

R$ 10 mil

Humaitá

R$ 20 mil

Lábrea

R$ 20 mil

Rio Branco

R$ 30 mil

*Recursos repassados até 17/07/2020.

R$ 30 mil

Guarajá Mirim

R$ 20 mil

R$ 10 mil

R$ 10 mil

Cruzeiro do Sul

Recursos enviados
*
para as dioceses
Regional Nordeste 5
1ª Etapa
(2ª quinzena

de Maio)

Dioceses

4ª Etapa

2ª Etapa
quinzena
de Junho)

quinzena
de Julho)

(2ª

(2ª

Total
repassado

Valor repassado por etapa

R$ 30 mil

Zé Doca

R$ 10 mil

R$ 30 mil

Imperatriz

R$ 20 mil

R$ 30 mil

R$ 10 mil

Carolina

Valor total repassado: R$ 660 mil*
1ª Etapa (2ª quinzena de Maio) R$ 180 mil
2ª Etapa (2ª quinzena de Junho) R$ 200 mil
3ª Etapa (1ª quinzena de Julho)

R$ 170 mil

4ª Etapa (2ª quinzena de Julho) R$ 110 mil
*Recursos repassados até 17/07/2020.

As POM como rede universal de oração e solidariedade
agradece a todos doadores
que generosamente contribuíram com a campanha que
socorreu as populações mais
vulneráveis do território amazônico. O compromisso de escuta aos gritos dos povos originários e da mãe terra segue
na perspectiva dos sonhos
social, cultural, ecológico e
eclesial apontados pelo Papa
Francisco na exortação apostólica Querida Amazônia.”
Pe. Maurício da Silva Jardim
Diretor Nacional das POM no Brasil

Somos gratos por todas as doações que chegaram até nós.
Inúmeras famílias puderam ser
beneficiadas com as ajudas que
vieram dos diversos lugares do
Brasil. Tudo isso nos mostra
como nosso povo é generoso
e solidário e se sensibiliza com
as necessidades do próximo.
Enquanto REPAM-Brasil, ouvimos
os clamores das dioceses e prelazias e conseguimos fazer chegar
os recursos, graças aos doadores,
a quem realmente precisava. O
sentimento agora é de gratidão e
alegria por todo o bem realizada
em prol da Amazônia.”
Ir. Maria Irene Lopes dos Santos
Secretária executiva da REPAM
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