
ENLLAÇA’T PER LA JUSTÍCIA 

AMB EL SÍNODE DE L'AMAZÒNIA 

# SínodeAmazònia 

«Descalça't, perquè la terra que trepitges és sagrada» 

Des d’ Enllaça’t per la Justícia i com a GEST en suport al Sínode de l'Amazònia 
(del 6 al 27 d'octubre) volem reafirmar la nostra 
opció sincera a favor de la defensa de la vida, la 
defensa de la terra i la defensa de les cultures. 

El Sínode donarà una empenta molt gran a portar la 
proposta de l'Ecologia Integral com un nou camí 
eclesial davant la crisi social i ambiental que estem 
vivint, a totes les nostres organitzacions, a tota 
l'Església i als espais de Xarxa on som. 

L'Amazònia és considerada un pulmó de la Terra, ja que allà es troba més d'un 
terç de les reserves forestals primàries del món i és una de les majors àrees de 
biodiversitat del planeta. Aquest Sínode, sota el lema «Amazònia: nous camins 
per a l'Església i per a una ecologia integral», tindrà una repercussió en 
l'Església universal, per ajudar a tota la humanitat a créixer en compromís i cura 
envers la Casa Comuna, convertint-se així en un signe d'esperança del poble 
amazònic i de tota la humanitat. 

Unim-nos a la societat per la cura de la Casa Comuna i parem especial atenció a 
les comunitats més vulnerables al costat de la Xarxa Eclesial Panamazònica -
REPAM, xarxa germana i motor del Sínode. 

 

Quan? 

Del 6 d'octubre al 27 d'octubre. 

¿Per què? 

L'objectiu és donar suport al Sínode que tantes crítiques fortes està aixecant i 
fer visibles les narratives que s'estan desenvolupant gràcies al Sínode. 



Què? 

Us proposem fer el gest simbòlic de descalçar i trepitjar la terra. La creativitat és 
vostra. 

La idea neix de les celebracions amazòniques on es comença per descalçar-se 
per sentir la pertinença a la terra: «Treu-te les sabates, perquè la terra que 
trepitges és terra sagrada». 

També us proposem fer un gest col·lectiu intern a les vostres organitzacions, 
per la qual cosa us facilitem les oracions que ha preparat la REPAM per caminar 
cap al Sínode «40 dies pel riu». 

https://redamazonica.org/sinodo-amazonico/40-dias/ 

Com? 

Fes-te una foto i comparteix-la a les teves xarxes socials i als mitjans de 
comunicació de les vostres institucions amb missatges potents de suport. 

Tot el que publiqueu sota el hashtag # SínodeAmazònia ho compartirem en els 
perfils socials d’ Enllaça’t per la Justícia. 

 

 

https://redamazonica.org/sinodo-amazonico/40-dias/

