
 

 

 

Nova Presidência da REPAM  

 
Estimados e estimadas integrantes, colaboradores e colaboradoras, amigos e amigas 

da Rede Eclesial Pan-Amazônica – REPAM, 

Enviamos a vocês este comunicado de agradecimento e de esperança. Agradecimento 

por todo o empenho de muitas pessoas e instituições na dinamização do Plano de Pastoral 

da nossa Rede, a fim de que a Pan-Amazônia seja sempre fonte de vida no coração da 

Igreja.  

Agradecimento especial por suas orações e sugestões no processo de discernimento 

para nomeação do novo presidente da REPAM.  

Agradecimento muito especial aos queridos Cardeais Dom Cláudio Hummes (in 

memoriam) e Dom Pedro Barreto, que se dedicaram com grande disponibilidade à 

presidência da nossa Rede Eclesial nos seus primeiros 8 anos de existência. E que 

continuam a ser nossos aliados, seja na dimensão espiritual, seja no cotidiano de nossa 

“remadas” pelos rios e comunidades da querida Amazônia.  

E esperança por anunciar à Igreja a nova composição da Presidência da REPAM. Após 

cuidadoso processo de consulta realizado nos meses de maio e de junho de 2022, a 

presidência da REPAM se reuniu de modo virtual com os/as presidentes das organizações 

fundadoras da Rede na manhã do dia 19 de julho. Foi uma reunião de profundo diálogo e 

de conexão espiritual para compartilhar as intuições manifestadas no processo de escuta 

e de discernimento, a fim de proceder à nomeação do novo presidente e afirmar uma nova 

forma de configuração da presidência.  

A reunião foi presidida pelo Cardeal Pedro Barreto, presidente da REPAM, e da qual 

participaram: pela Presidência: Dom Rafael Cob, Irmã Carmelita Conceição e Yessica 

Patiachi; pelas organizações fundadoras: Irmã Liliana Franco (CLAR), Dom Miguel 

Cabrejos Vidarte (CELAM) e Dom José Luiz Azuaje (SELACC); e pela Secretaria 

Executiva: Ir. João Gutemberg Sampaio e Rodrigo Fadul.  

 



 

 

 

Tendo ouvido o relato do Cardeal Pedro Barreto sobre os diálogos realizados com as 

pessoas mais indicadas para presidente da REPAM, foi confirmado para novo 

presidente da Rede Dom Rafael Cob Garcia, bispo do Vicariato de Puyo (Equador) e 

atual Vice-Presidente.  

Foi também aprovada uma nova configuração da Presidência, que passará a contar 

com 3 (três) vice-presidentes. Assim sendo, as atuais Conselheiras da Presidência, Irmã 

Maria Carmelita, FMA e a senhora Yessica Patiachi, passam a assumir a função de vice-

presidentes. Também se nomeou mais um vice-presidente, dentre as indicações recebidas, 

que é Dom David Martinez, bispo do Vicariato de Puerto Maldonado (Peru). 

Assim, a Presidência da REPAM passa a ser composta pelas seguintes pessoas: 

• Dom Rafael Cob Garcia: Presidente 

• Irmã Maria Carmelita de Lima Conceição: Vice-Presidente   

• Senhora Yesica Patiachi Tayori: Vice-Presidente   

• Dom David Martinez de Aguirre Guinea: Vice-Presidente 

 

A celebração de acolhida e posse da nova Presidência será no dia 04 de agosto de 

2022, quinta-feira, na reunião do Comitê Ampliado da REPAM, a ser realizada de forma 

on-line, às 9h30 de Manaus.  

Conscientes da importância da REPAM para a vitalidade da Igreja no seu cuidado com 

os povos amazônicos e a nossa Casa Comum, agradecemos o seu compromisso nessa 

caminhada.  

Pedimos sempre as luzes do Deus da vida e da Mãe da Amazônia para que sejamos 

sempre audazes em nosso serviço, promovendo a vida e a esperança.  

 

Manaus, 27 de julho de 2022.  

 

 

 

Card. Pedro Barreto Jimeno 

Presidente 

 

 

 

Ir. João Gutemberg Sampaio 

Secretário Executivo 

 


