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Estimados irmãos e irmãs da Comissão de Companheirismo, 

É uma alegria poder compartilhar com vocês um pouco da realidade da Diocese Anglicana da 

Amazônia nestes últimos 2 anos (2020 e 2021). 

Antes de relatar as novidades, eu gostaria de novamente lembrar que a Amazônia é um território 

com aproximadamente 5 milhões de quilômetros, quadrados, representando 53% do território 

nacional brasileiro. É uma região culturalmente riquíssima, composta por um povo hospitaleiro, 

e com uma biodiversidade fantástica, onde há muitas cores, cheiros e gostos que caracterizam 

a pluralidade brasileira, mas onde há também enormes desigualdades sociais e sempre foi uma 

região carente de investimentos e políticas públicas na área da saúde, educação e saneamento. 

Nesta região há grandes cidades com mais de 2 milhões de habitantes (tais como Belém e 

Manaus), e há também pequenos vilarejos, e aldeias em regiões de difícil acesso. E em inúmeras 

regiões não há estradas, ou rodovias, há apenas os rios e onde o único meio de transporte é o 

barco. 

A pandemia de Covid 19 impactou fortemente o Brasil, ultrapassamos 627.000 vidas perdidas 

no período de um ano e oito meses, o plano de enfrentamento à pandemia no Brasil foi ineficaz, 

e o negacionismo, a demora na compra de vacinas, a apatia e a falta de ações para frenar o 

custo de vida, que neste período aumentou de forma descontrolada, jogaram 41% da população 

brasileira na insegurança alimentar, fazendo com que o desemprego e a fome voltem a ser 

realidades dramáticas no Brasil. 

A pandemia foi também utilizada como uma oportunidade de fazer passar no Congresso Nacional 

reformas infralegais que desregulamentam e simplificam normas e leis que eram 

importantíssimas na política de proteção ambiental no Brasil, e as consequência disso foram, o 

avanço do garimpo sobre terras indígenas demarcadas e antes preservadas, o aumento da 

extração de madeira nativa ilegalmente, um aumento de mais de 200% no desmatamento na 

Amazônia que atingiu a marca recorde de 1.046 quilômetros quadrados, e o aumento das 

queimadas – a Amazônia registrou 28.060 focos de queimadas nos últimos 4 meses do ano de 

2021, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais; 

A pandemia de Covid 19 desnudou as nossas desigualdades no Brasil em geral e na Amazônia 

de forma especial, fazendo com que as lacunas sociais de nossa região já tão vulnerável e 

empobrecida se tornassem maiores nestes últimos 22 meses. 

  



Eu relatei acima um pouco do panorama geral da região amazônica e agora eu quero falar um 

pouco da realidade da Diocese da Amazônia e do que significa ser Igreja de Deus para o Mundo 

de Deus nesta região: 

No dia 2 de setembro deste ano de 2021 comemoramos 109 anos de Presença Anglicana na 

Amazônia. Embora a presença anglicana na Amazônia tenha mais de 1 século, a Diocese 

Anglicana da Amazônia é uma jovem Diocese (a mais jovem da IEAB - tem 15 anos), é a Diocese 

com a maior extensão territorial na Igreja Anglicana no Brasil. Se a Diocese Anglicana da 

Amazônia fosse um país, seria o sétimo maior país do mundo, a área geográfica da Diocese 

equivale a 42,27% do território nacional brasileiro. São 5 estados na região da Amazônia 

Brasileira (Acre, Amazonas, Amapá, Pará e Roraima). 

Temos 03 paróquias, 2 missões e 7 Pontos Missionários espalhados por 4 dos 5 estados que 

fazem parte da Diocese. Algumas de nossas comunidades não tem nenhuma estrutura, não há 

templo - as Celebrações são feitas embaixo das árvores, em comunidades 

ribeirinhas/quilombolas, em áreas indígenas, ou nos quintais das casas de pessoas membros da 

comunidade. Temos somente 5 clérigos. 

O staff diocesano tem apenas 2 pessoas e a Bispa. Todas as Comissões e serviços na Igreja 

são formados por pessoas voluntárias. 

Para chegar em nossa comunidade mais distante é necessário fazer uma viagem de 30 horas 

de barco em condições digamos, precárias. 

Embora sejamos uma Igreja pequena, somos uma Igreja em expansão missionária, nossa ação 

está firmada nas 5 marcas da Missão – e entendemos nossa missão dentro de 2 eixos: um deles 

é pastoral e o outro é diaconal – esses eixos são complementares e vividos concomitantemente. 

Mesmo neste período tão desafiador da Pandemia, em que foi necessário manter nossos templos 

fechados por quase um ano, houve um crescimento de nossas ações evangelizadoras. 

Em 2018 estávamos presentes apenas em 1 dos 5 estados que compõem a Diocese, hoje 

estamos em 4 dos 5 estados. Neste mesmo período ampliamos o número de nossos pontos 

missionários de 2 para 7, e estamos iniciando um projeto de Igreja nas casas, com o que 

chamamos comunidades eclesiais de base. Esperamos até o meio deste ano de 2022 ter 10 

destas pequenas Comunidades Eclesiais de Base no estado do Acre. 

Crescemos também em nossas vocações – temos um grupo de jovens (homens e mulheres) que 

são postulantes ao ministério ordenado. 

Pela graça misericordiosa de Deus, temos descoberto novos jeitos de viver a fé e conseguimos 

encurtar nossas distâncias, pelos meios virtuais, que nos permitem orar e refletir sobre a palavra 

de Deus. Realizar seminários, cursos de Formação para os diversos ministérios, reuniões e até 

mesmo momentos de Adoração e Serviços online com lives pelo Facebook e Youtube. 

Desde março de 2020 temos mantido lives de Oração da Manhã diariamente por esses canais. 

Sentimos uma grande alegria e nos sentimos muito encorajados pela presença constante de 

nosso amado irmão Nigel que ora conosco todas as manhãs, também pela presença de vários 

outros irmãos e irmãs (clérigos e leigos) da Diocese de Huron que oram conosco e estão 

constantemente demonstrando seu amor e apoio! Muito obrigada! 

Também ampliamos nossas ações diaconais: 



Temos um Curso de Educadores Sociais na Amazônia, neste ano de 2021 completamos 7 anos 

de existência do curso, e é um curso de incidência pública que forma lideranças locais 

gratuitamente através do oferecimento de módulos e oficinas tendo como intenção a promoção 

da organização social das pessoas que estão à margem do sistema político e econômico da atual 

conjuntura amazônica e brasileira. 

Iniciamos em janeiro 2021 um Projeto chamado Plantando Vidas. É um projeto Ecumênico que 

tem o objetivo de realizar ações de distribuição de mudas de árvores nativas da Amazônia para 

reflorestamento, e a realização de atividades celebrativas, de conscientização de pessoas jovens 

e adultas e de incidência a respeito da justiça socioambiental. Esse projeto também contempla 

a realização de hortas comunitárias para apoiar os imigrantes indígenas venezuelanos. 

Recebemos apoio para a realização deste projeto do PWRDF. 

Retomamos em julho de 2021 o Projeto de Reforço escolar no turno inverso ao da escola em 

Ulianópolis e neste mês de janeiro assinamos os contratos para a construção do Salão Paroquial 

da Igreja Divino Salvador em Ulianópolis onde o Projeto de Reforço Escola irá ser realizado a 

partir do mês de maio de 2022, para podermos realizar esse projeto contamos com o apoio 

financeiro vindo do Deanery of the Saugeens. 

No mês de fevereiro de 2022 retomaremos o Projeto de Musicalização para Jovens e 

Adolescentes na Missão Anunciação do Senhor em Icoaraci, esta era uma congregação que não 

tinha Templo(edifício) eu creio que a Revda. Jenny lembra de ter visitado o local que foi 

comprado para construir o Templo. Neste período de 2 anos o Templo e o Salão Paroquial foram 

construídos e estão prontos. O Projeto de Musicalização acontecerá no Templo da Missão 

Anunciação do Senhor em Icoaraci e conta com o apoio financeiro da Paróquia de São Marcos 

em Brantford. 

Desde o meio do ano de 2021 estamos realizando, em parceria com a ONG Pará Dojô, o Projeto 

Bom de luta, bom de escola que ensina jiu jitsu para crianças, adolescentes e jovens vulneráveis 

nas regiões de periferia de Belém. Esse projeto está sendo realizado na Paróquia de São Lucas. 

Temos um projeto chamado Justiça econômica e Identidade Indígena que apoia mulheres 

artesãs de várias etnias indígenas, e um Curso pré-vestibular com jovens indígenas no estado 

do Amazonas. 

Além, é claro das ações humanitárias e emergenciais de enfrentamento à Covid. Distribuímos 

durante o ano de 2021 24.8 toneladas de alimentos, materiais de higiene e limpeza. Para isso 

contamos com doações e com o apoio da Diocese de Huron, do Fundo da Comunhão Anglicana, 

do ERD, do Serviço Anglicano de Diaconia e Desenvolvimento (SADD) e da Trinity Church Wall 

Street 

Antes de finalizar eu gostaria de relatar a vocês que não estamos conseguindo pagar o 

empréstimo para comprar a casa episcopal para a Diocese da Amazônia, o referido empréstimo 

foi assinado em 2019 e teve um período de carência para o início do pagamento, nossa intenção 

era começar a pagar o empréstimo em 2020, mas pandemia fez com que tivéssemos de realizar 

o isolamento social, fechar nossos templos e tudo mais que vocês também vivenciaram aí no 

Canadá... ainda estamos vivendo os efeitos impostos pela pandemia, com o aumento do 

desemprego, da fome e da inflação no Brasil. 

A insegurança da economia e a burocracia dificultaram muito as transferências mensais de 

valores porque as taxas de câmbio estavam muito, muito altas e o valor do dólar canadense 



sofreu um aumento de 42% durante o ano de 2020 e em 2021 essa flutuação cambial foi inclusive 

maior chegando a alcançar 60% de aumento. 

Nós já tentamos fazer 2 remessas de valores para a Diocese de Huron, mas nosso banco no 

Brasil devolve os recursos e alega que temos de pagar mais impostos, esses impostos em 

dezembro (quando tentamos pela segunda vez enviar o valor equivalente a 6 parcelas do 

empréstimo) ultrapassaram um terço do valor que iríamos enviar. 

Estamos muito angustiados com essa situação, e ainda não conseguimos encontrar uma 

alternativa viável para fazer esses pagamentos, mas queremos afirmar a vocês que estamos 

totalmente conscientes de nossa dívida e estamos fazendo todos os esforços para sanar esses 

problemas. 

Eu agora gostaria de finalizar esse relato afirmando que em nossa realidade amazônica, para 

testemunhar e seguir o evangelho de Cristo é necessário ser uma Igreja missionária e diaconal. 

Uma Igreja que caminha ao lado do povo em suas lutas sendo um sinal da presença 

misericordiosa de Deus. 

A tarefa é imensa, as demandas são enormes, os desafios são de fato muito grandes. Mas nós 

queremos continuar tendo a coragem de aceitar ao chamado de Cristo para viver nosso 

discipulado bem aqui onde ele nos colocou. 

Queremos ser Igreja de Deus para o mundo de Deus, na Amazônia! 

Muito obrigada por essa oportunidade de partilhar. 

Deus abençoe a todos vocês. 

 

 

 

+Marinez Rosa dos Santos Bassotto 

Bispa da Diocese Anglicana da Amazônia 
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Dearest Companionship Committee Brothers and Sisters, 

It is a joy to be able to share with you a little bit of the reality of the Anglican Diocese of Amazonia 

in these last 2 years (2020 and 2021). 

Before reporting the news, I would like to remind you again that the Amazon is a territory with 

approximately 5 million square kilometers, representing 53% of the Brazilian national territory. It 

is a culturally rich region, composed of hospitable people, and with a fantastic biodiversity, where 

there are many colors, smells and tastes that characterize the Brazilian plurality, but where there 

are also huge social inequalities and it has always been a region lacking investment and public 

policies in the area of health, education and sanitation. 

In this region there are large cities with more than 2 million inhabitants, and there are also small 

villages in regions with difficult access. And in many regions there are no roads or highways, there 

are only rivers where the only means of transport is the boat. 

The Covid 19 pandemic had a strong impact on Brazil, we exceeded 627,000 lives lost in a period 

of one year and eight months, the plan to fight the pandemic in Brazil was ineffective, and 

denialism, delay in purchasing vaccines, lack of action to curb the cost of living, which in this 

period increased uncontrollably, threw 41% of the Brazilian population into food insecurity, 

causing unemployment and hunger to return to be dramatic realities in Brazil. 

The pandemic was also used as an opportunity to pass infra-legal reforms at the National 

Congress that deregulate and simplify rules and laws that were very important in the 

environmental protection policy in Brazil, and the consequences of this were the advance of 

mining on demarcated indigenous lands and before preserved, the increase in illegal extraction 

of native wood, an increase of more than 200% in deforestation in the Amazon that reached the 

record mark of 1,046 square kilometers, and the increase in fires – the Amazon registered 28,060 

fires in the last 4 months of the year 2021, according to data released by the National Institute for 

Space Research; 

The Covid 19 pandemic has exposed our inequalities in Brazil in general and in the Amazon in a 

special way, making the social gaps in our region, which is already so vulnerable and 

impoverished. 

  



I reported above a little of the general panorama of the Amazon region and now I want to talk a 

little about the reality of the Diocese of the Amazon and what it means to be Church of God for 

the World of God in this region: 

On September 2 of this year, 2021, we celebrated 109 years of Anglican Presence in the Amazon. 

Although the Anglican presence in the Amazon has more than 1 century, the Anglican Diocese 

of Amazonia is a young Diocese (the youngest in the IEAB - it is 15 years old), it is the Diocese 

with the largest territorial extension in the Anglican Church in Brazil. If the Anglican Diocese of 

the Amazon were a country, it would be the seventh largest country in the world, the geographical 

area of the Diocese is equivalent to 42.27% of the Brazilian national territory. The Diocese is 

made up of 5 states in the Brazilian Amazon region (Acre, Amazonas, Amapá, Pará and 

Roraima). 

We have 03 parishes, 2 missions and 7 Mission Points spread across 4 of the 5 states that are 

part of the Diocese. Some of our communities do not have any structure, there is no temple - the 

Services are held under trees, in riverside and quilombo communities, in indigenous areas, or in 

the backyards of people's homes. We only have 5 clerics. 

The diocesan staff has only 2 people and the Bishop. All committees and services in the Church 

are staffed by volunteers. 

To reach our most distant community it is necessary to take a 30 hour trip by boat in precarious 

conditions. 

Although we are a small Church, we are a Church in missionary expansion, our action is based 

on the Five Marks of Mission – and we understand our mission within 2 axes: one of them is 

pastoral and the other is diaconal – these axes are complementary and lived concomitantly. 

Even in this very challenging period of the Pandemic, when it was necessary to keep our temples 

closed for almost a year, there was a growth in our evangelizing actions. 

In 2018 we were only present in 1 of the 5 states that make up the Diocese, today we are in 4 of 

the 5 states. During this same period, we expanded the number of our missionary points from 2 

to 7, and we are starting a project of Church in the Houses, with what we call Ecclesial Base 

Communities. We hope until the middle of this year 2022 to have 10 of these small Ecclesial Base 

Communities in the state of Acre. 

We also grew in our vocations – we have a group of 6oung people (men and women) who are 

postulants to the ordained ministry. 

Through God's merciful grace, we have discovered new ways to live our faith and have managed 

to shorten our distances, through virtual means, that allow us to pray and reflect on God's word. 

Conduct seminars, training courses for the various ministries, meetings and even moments of 

Worship and Services with lives on Facebook and Youtube. 

Since March 2020 we have been holding Morning Prayer lives daily through these channels. 

We felt great joy and were greatly encouraged by the constant presence of our beloved brother 

Nigel who prays with us every morning, as well by the presence of several other brothers and 

sisters (clergy and lay) from the Diocese of Huron who pray with us and are constantly showing 

their love and support! Thank you! 

We also expanded our diaconal actions: 



We have a Social Educators Course in the Amazon, this year 2021 completed 7 years of 

existence of the course, and it is a course of public incidence that trains local leaders free of 

charge by offering modules and workshops with the intention of promoting people's social 

organization that are outside the political and economic system of the current Amazon and 

Brazilian situation. 

In January of this year, we started a project called Planting Lives. It is an Ecumenical project that 

aims to carry out actions to distribute seedlings of native Amazon trees for reforestation, and to 

carry out celebratory activities, to raise awareness among young and adult people and to 

influence social and environmental justice. This project also includes the creation of community 

gardens to support Venezuelan indigenous immigrants. We received support for the realization 

of this project from the PWRDF. 

In July 2021, we resumed the School Reinforcement Project in the opposite shift to the school in 

Ulianópolis and this January we signed the contracts for the construction of the Parish Hall of the 

Divino Salvador Church in Ulianópolis, where the School Reinforcement Project will be carried 

out from the month of May 2022, in order to carry out this project, we count on the financial support 

from the Deanery of the Saugeens. 

In February 2022 we will resume the Musicalization Project for Youth and Teenagers at the 

Annunciation of the Lord Mission in Icoaraci, this was a congregation that did not have a Temple 

(building) I believe the Revda. Jenny remembers visiting the site that was purchased to build the 

Temple. In this period of 2 years the Temple and the Parish Hall were built and are ready. The 

Musicalization Project will take place at the Temple of the Annunciation of the Lord Mission in 

Icoaraci and has the financial support of St. Mark's Parish in Brantford. 

Since the middle of 2021, we have been carrying out, in partnership with the NGO Pará Dojô, the 

Good at Fighting, Good at School Project, that teaches jiu jitsu to vulnerable children, adolescents 

and young people in the outskirts of Belém. This project is being carried out in the Parish of Saint 

Luke. 

We have a project called Economic Justice and Indigenous Identity that supports women artisans 

from various indigenous ethnic groups, and a pre-university entrance course for indigenous youth 

both projects in the state of Amazonas. 

In addition, of course, the humanitarian and emergency actions to face Covid. During 2021, we 

distributed 24.8 tons of food, hygiene and cleaning materials. We rely on donations and support 

from the Diocese of Huron, the Anglican Communion Fund, the ERD, the Anglican Service for 

Diakonia and Development (SADD) and Trinity Church Wall Street. 

Before concluding, I would like to report to you that we are having difficulties to pay the loan to 

buy the episcopal house for the Diocese of Amazônia, the said loan was signed in 2019 and had 

a grace period for the beginning of the payment, our intention was to start paying the loan in 2020, 

but the pandemic made us have to carry out social isolation, close our temples and everything 

else that you also experienced there in Canada... we are still living the effects imposed by the 

pandemic, with the increase in unemployment , hunger and inflation in Brazil. 

The insecurity of the economy and bureaucracy made monthly transfers of values very difficult 

because exchange rates were very, very high and the value of the Canadian dollar increased by 

42% during 2020 and in 2021 this exchange rate fluctuation was even greater reaching a 60% 

increase. 



We have already tried to make 2 remittances to the Diocese of Huron, but our bank in Brazil 

returns the funds and claims that we have to pay more taxes, these taxes in December (when we 

try for the second time to send the amount equivalent to 6 installments of the loan ) exceeded a 

third of the amount we were going to send. 

We are very distressed by this situation, and we have not yet been able to find a viable alternative 

to make these payments, but we want to assure you that we are fully aware of our debt and are 

making every effort to resolve these issues. 

I would now like to end this account by stating that in our Amazonian reality, to witness and follow 

the gospel of Christ it is necessary to be a missionary and diaconal Church. A Church that walks 

alongside the people in their struggles, being a sign of the merciful presence of God. 

The task and the demands are huge, the challenges are really large. But we want to continue to 

have the courage to accept Christ’s call to live our discipleship right here where he has placed us 

us. 

We want to be God’s Church for God’s world in the Amazon! 

Thank you so much for this opportunity to share. 

God bless you all. 

 

 

 

+ Marinez Rosa dos Santos Bassotto 

Bishop of the Anglican Diocese of Amazonia 

 

 

 

 

 


