SÍNODE DE L’AMAZÒNIA

PREGÀRIA EN COMUNIÓ AMB ELS PARES SINODALS
QUE HAN SIGNAT EL PACTE DE LES CATACUMBES

Pare, som aquí per trobar camins de Justícia i de Pau, en
uns temps de desconcert i de foscors. Volem demanar que
ens infonguis l'Esperit de discerniment que il∙lumini el
nostre enteniment i les nostres capacitats per tal que
puguem actuar, d'acord amb els valors evangèlics que
Jesús ens ha inspirat. Ens adonem que emergeix en
nosaltres l'actitud d'aquell fariseu que no volem ser. I per
això et supliquem que, en comunió amb el teu servent
Francesc, bisbe de Roma, sapiguem posar‐nos als darrers
llocs, com el publicà, i et demanem que tinguis misericòrdia
de nosaltres i també que ens donis la força de voluntat per
fer el nostre compromís en aquests moments crucials en
comunió amb els responsables del Sínode que han signat

El Pacte per la Casa Comuna, una església pobre, profètica i
samaritana.
Així doncs ens comprometem a:
"Assumir, davant l'amenaça extrema de l'escalfament global i l'esgotament dels
recursos naturals, el compromís de defensar la Casa Comú del planeta amb les
nostres actituds”.
"Reconèixer que no som els amos de la mare terra, sinó els seus fills i filles".
"Acollir i renovar cada dia l'aliança de Déu amb tota la creació".
"Renovar a les nostres esglésies l'opció preferencial pels pobres, especialment
pels pobles originaris, i juntament amb ells garantir el dret a ser protagonistes en
la societat i en l'Església. Ajudar‐los a preservar les seves terres, cultures,
llengües, històries, identitats i espiritualitats".
"Abandonar en les nostres parròquies, diòcesis i grups tot tipus de mentalitat i
postura colonialista, acollint i valorant la diversitat cultural, ètnica i lingüística en
un diàleg respectuós amb totes les tradicions espirituals".

"Denunciar totes les formes de violència i agressió a l'autonomia i als drets dels
pobles originaris, a la seva identitat, als seus territoris i a les seves formes de
vida".
"Anunciar la novetat alliberadora de l'Evangeli de Jesucrist, en l'acollida a l'altre i
al que és diferent".
"Solidaritzar‐nos amb els pobles originaris, amb els pobres i els petits, en la
defensa dels seus drets i en la preservació de la Casa Comuna".
"Instaurar a les nostres Esglésies particulars un estil de vida sinodal".
"Entestar‐nos en l'urgent reconeixement dels ministeris eclesials ja existents a les
comunitats".
"Reconèixer els serveis i la real diaconia de gran quantitat de dones que avui
dirigeixen comunitats a l'Amazònia i arreu del món, buscar consolidar‐les amb un
ministeri adequat de dones animadores de comunitat".
"Buscar nous camins d'acció pastoral a les ciutats on actuem, amb el
protagonisme dels laics i els joves".
"Assumir davant l'allau del consumisme un estil de vida alegrement sobri, senzill i
solidari amb els que poc o res tenen; reduir la producció de residus i l'ús de
plàstics, afavorir la producció i comercialització de productes agroecològics,
utilitzar el transport públic sempre que sigui possible ".
"Posar‐nos al costat dels que són perseguits pel seu servei profètic de denúncia i
reparació d'injustícies, de defensa de la terra i dels drets dels petits, d'acollida i
suport als migrants i refugiats".
"Conrear veritables amistats amb els pobres, visitar les persones més senzilles i
als malalts, exercint el ministeri de l'escolta, del consol i del suport que porten
alè i renoven l'esperança".
Amen.

