
Pacto Comboniano para a Casa Comum  

 

 

1. Objetivo 

Oferecer uma proposta de animação missionária para o continente americano à luz do cuidado 

da Casa Comum e encarnar as provocações do Sínodo da Amazônia no carisma e serviço 

comboniano a este continente. 

 

2. Objetivos específicos 

- mesmo conscientes de nossas limitações e forças reduzidas, definir um plano de continuidade 

em nível comboniano para as provocações do Sínodo, sobretudo no que se refere à aplicação 

dos princípios da Ecologia Integral, da ministerialidade e da sinodalidade em nossa atuação 

missionária; 

- consolidar, a partir de uma iniciativa concreta, estratégias e instrumentos de comunicação 

cada vez mais aprimorados em nível continental, favorecendo a interação entre nossas 

circunscrições; 

- reforçar a colaboração entre leigos-as atuantes em nossas paróquias, comunidades e pastorais 

e específicas e os missionários combonianos do continente, em seu plano de animação e 

presença comboniana. 

 

3. Público-alvo 

A proposta visa alcançar ao mesmo tempo os MCCJ membros de nossas províncias, oferecendo 

estímulos para uma missão e um estilo de vida pessoal, comunitário e eclesial em sintonia com o 

cuidado da Casa Comum, e os leigos-as que atuam em nossas paróquias ou ao redor de nossas 

comunidades missionárias, especialmente as juventudes. Portanto, a linguagem será popular, 

as propostas concretas, os meios de comunicação voltados sobretudo ao público jovem (redes 

sociais, breves vídeos, etc.). 

 

4. Metodologia e proposta de plano de ação 

• Criar uma equipe responsável por esta iniciativa; sugere-se o GT continental de 

comunicação que foi proposto na Assembleia de AM em Lima 2019: P. Carlos H. 

Rodríguez Cascante y laico Gerardo (PCA), P. Sergio Ivan Paucar (EC), P. Jorge García (M), 

P. Francisco Carrera (CO), hno. João Paulo Martins (BR), P. Edison López Camones (PE); 

• Consultar esta equipe e outras assessorias sobre as melhores estratégias para uma ação 

comum de AM e divulgação da iniciativa; 

• Lançar esta iniciativa em continuidade à exortação apostólica Querida Amazônia, no 

começo da Semana Santa, como compromisso comboniano de espiritualidade, 

conversão e cuidado. Divulgar seja em castelhano que em português o texto-base com 

os dez compromissos (a seguir). Publicar este texto-base em nossos web-sites; 

• Relançar um de cada vez cada compromisso, propondo: (a) alguns conteúdos de 

aprofundamento, simples, inspirados à encíclica Laudato Si, a outros escritos de Papa 



Francisco e outros documentos da Igreja; (b) uma experiência concreta de testemunho, 

vindo de nossas províncias; (c) algumas propostas concretas para a vida cotidiana em 

nossa pastoral e animação missionária. Este relance de dez propostas pode ser realizado 

utilizando ferramentas das redes sociais (memes, imagens, vídeos curtos, etc)... 

 

 

Para cada compromisso, sugerimos desenvolver os seguintes pontos: 

Fundamentação 

- alguns breves textos para aprofundar o sentido deste ponto, inspirando-se à Palavra de Deus, à 

Laudato Si’, ao caminho do Sínodo, etc. 

 

Testemunho 

- o exemplo de uma comunidade cristã (de preferência comboniana) que esteja tentando 

concretizar algumas dimensões do ponto em questão. 

 

Propostas concretas 

- uma série de atitudes, iniciativas ou acordos que são oferecidos ao discernimento dos grupos 

locais, para que vejam, durante o mês de estudo do ponto em questão, que tipo de empenhos 

podem ser assumidos. 

 

 

  



Pacto Comboniano por la Casa Común 

 

El Sínodo de la Amazonía ha sido mucho más que un acontecimiento ligado al querido territorio 

que se expande en torno al río Amazonas. Ha sido de hecho un fuerte llamado de Dios al mundo 

y a la Iglesia para que renovemos nuestra alianza con la hermana-madre Tierra, don de Dios a 

toda la humanidad, don del que nosotros somos custodios, tal como nos recuerda el papa 

Francisco en la encíclica Laudato sí. 

En este tiempo que nos toca vivir se hace realidad la expresión de San Pablo: Toda la Creación 

está gimiendo con dolores de parto. Y, como en todo parto, junto al dolor, surge una gran 

esperanza de vida. Creemos que algo nuevo está naciendo, algo que el Espíritu nos impulsa a 

acoger a la luz del Evangelio de la Vida que anunció Jesús de Nazaret, Maestro,  amigo Señor, al 

que hemos consagrado nuestra vida como discípulos misioneros. 

En la urgencia de la crisis social y ambiental, la humanidad es llamada a convertirse y a soñar. Sí, 

el cambio es urgente y posible, pero depende de nosotros, hombres y mujeres de nuestro 

tiempo. 

Como Misioneros Combonianos en el continente americano, nos sentimos impulsado por el 

Espíritu de Jesús a acoger esta “hora de Dios” para nuestra humanidad y queremos responder 

comprometiéndonos como personas y como comunidades a promover y defender la vida, así 

como los territorios y los pueblos en todas las regiones donde estén amenazados. 

Invitamos a  todas las personas de buena voluntad a sumarse a este nuestro Pacto, en diez 

pasos: 

 

1. Encarnar, en nuestras parroquias y presencias misioneras, una Iglesia profética y samaritana, 

donde laicas y laicos tengan protagonismo en la diversidad y complementariedad de los 

ministerios; 

2. Celebrar la fe, caminando con el pueblo de Dios, en comunión con toda la creación, viviendo la 

dimensión cósmica de la celebración eucarística y avanzando en la inculturación de la liturgia 

y de la espiritualidad; 

3. Profundizar el paradigma de la Ecología Integral, superando en nuestra práctica misionera el 

espíritu de dominio sobre la naturaleza y las personas, favoreciendo una economía de 

relaciones justas y sostenibles; 

4. Liberar nuestras comunidades y prácticas pastorales de todo tipo de mentalidad colonialista, 

racista, patriarcal, clerical y excluyente, valorizando la diversidad cultural; 

5. Asumir una pastoral con estilo ecuménico y sinodal, presente en el corazón del pueblo, amiga 

de los pobres y muy próxima a su vida. Reinterpretar hoy el carisma comboniano del Buen 

Pastor “con olor a oveja”; 

6. Colaborar a que las mujeres abran procesos nuevos de protagonismo en nuestras 

comunidades y en la Iglesia;  



7. Asumir, frente a la avalancha de consumismo, un estilo de vida alegremente sobrio, simple y 

solidario con las personas que tienen poco o nada; 

8. Reducir la basura y el uso de plástico, favorecer la producción y comercialización de productos  

orgánicos, utilizar el transporte público siempre que posible; 

9. Contribuir para que la Iglesia, a nivel mundial y en cada uno de nuestros países, asuma su 

alianza con la Amazonía y con todas las causas en defensa de la vida, rechazando un modelo 

económico basado en el saqueo descontrolado de  la naturaleza; 

10. Hacer memoria viva de los mártires y asumir con ellos y con los pueblos originarios el 

compromiso de defender los territorios. 

  



 

Exemplo – Compromisso n. 1: 

Fundamentação: o texto da EG que fala da conversão pastoral das paróquias à vida do povo de 

Deus; o texto de Querida Amazônia sobre a importância de encarnar ritos e estruturas (ou um 

trecho do discurso de Papa Francisco em Puerto Maldonado); 

Testemunho: a iniciativa do Peru em Pangoa (comunidade mista e centro de formação indígena); 

Propostas concretas: quantos missionários temos em nossas comunidades na região amazônica? 

Podemos enviar mais pessoas? Podemos pensar outras iniciativas de colaboração em nível de 

Família Comboniana? Como acolher de forma responsável e provocante do ponto de vista 

vocacional os jovens que nos pedem experiências em Amazônia? Como favorecer maior 

intercâmbio entre igrejas de fora e dentro da Amazônia? Podemos propor experiências de 

convivência e encontro, favorecendo a visita de algumas lideranças de nossas comunidades fora 

da Amazônia para comunidades que atuam neste contexto (ou em outros contextos do 

continente junto aos povos indígenas)? 


