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Religiosa da Congregação das Irmãs de Notre Dame participa do Sínodo da Amazônia 

 

 

A Congregação das Irmãs de Notre Dame estará representada no Sínodo da Amazônia que 

acontecerá em Roma - Itália, do dia 6 ao dia 27 de outubro de 2019. A acreana, Irmã Maria Nonata 

de Aguiar Bezerra, foi convidada a participar do Sínodo com o tema: ‘Amazônia: Novos Caminhos 

para a Igreja e para uma Ecologia Integral’. 

A representante da Congregação das Irmãs de Notre Dame, Irmã Maria Nonata, é membro do 

Conselho Geral da entidade religiosa que está presente em 19 países, além disto é coordenadora 

de uma comissão interna que debate e propõe ações de Justiça, Paz e Integridade da Criação – JPIC. 

A participação efetiva na UNANIMA INTERNACIONAL, uma ONG com representação na 

Organização das Nações Unidas – ONU, comprova a dedicação da Irmã M. Nonata nos assuntos 

relacionados à sustentabilidade e desenvolvimento social da humanidade.  

O Sínodo, que será presidido pelo Papa Francisco, é um evento eclesial que conta com a 

participação de cardeais especialistas no assunto, convidados de diferentes Congregações 

Religiosas e bispos de nove países: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname, 

Venezuela e Guiana Francesa. 

“Para mim, participar do Sínodo da Amazônia é uma alegria, um kairos e, ao mesmo tempo, um 

grande desafio revestido de muita responsabilidade, esperança e compromisso com a vida e a 

história de todos os povos que fazem parte da Região Amazônica. Acredito que, através da 

participação e do envolvimento nas atividades sinodais, poderei dar a minha contribuição por 

meio de reflexões e partilha de experiências”, enfatiza Irmã Maria Nonata Bezerra.  

Ir. M. Nonata descreve sua oportunidade de participar do Sínodo, como um momento de ser elo 

de ligação e voz para os que não estarão fisicamente presentes, mas que participaram das 

atividades preparatórias e permanecerão em comunhão com o grupo que estará em Roma. 

“Tenho consciência de que o compromisso não se resumirá aos dias do Sínodo, mas implicará na 

continuidade das ações pós-Sínodo. Até agora eu dizia EU APOIO O SÍNODO! Agora, tenho a graça 

de dizer EU ESTOU NO SÍNODO! Desde já agradeço todas as manifestações de apoio, carinho e as 

orações pelo bom êxito do Sínodo”. 


