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Thượng Hội Đồng Giám Mục về miền Amazon đã kết thúc sau 3 tuần lễ làm việc với việc bỏ
phiếu chấp thuận tài liệu cuối cùng của THĐGM vào ngày 26.10. Tài liệu được trình lên Đức
Thánh Cha Phanxicô để công bố theo cách ngài muốn. Thông thường, tài liệu này sẽ trở thành
Tông Huấn Hậu Thượng Hội Đồng Giám Mục về Amazon.

1/ ĐTC đã ngỏ lời với các nghị phụ và các tham dự viên THĐGM về tài liệu cuối cùng bằng
cách tóm tắt bốn khía cạnh được thảo luận tại THĐGM: văn hóa, sinh thái, xã hội và mục vụ. Về
chiều kích văn hóa, ĐTC đặc biệt hài lòng với các cuộc thảo luận liên quan đến việc hội nhập
văn hóa, đề cao và tôn trọng các nền văn hóa. Hội nhập văn hóa là một truyền thống của Giáo
hội. Về chiều kích sinh thái, ĐTC nhấn mạnh Amazon có tầm quan trọng đang bị đe dọa. Cũng
có nguy cơ sinh thái ở nhiều nơi khác. Về chiều kính xã hội: ĐTC Phanxicô nhận định rằng việc
khai thác gây hại cho thiên nhiên và cho con người. Người dân Amazon bị bóc lột tàn bạo ở mọi
bình diện và bản sắc văn hóa của họ bị phá hủy. Điều này bao gồm buôn bán người. Về chiều
kích mục vụ, ĐGH xác nhận rằng việc loan báo Tin Mừng là điều cần thiết và cấp bách. Chiều
kích này là chiều kích quan trọng nhất trong bốn chiều kích. Tin Mừng cần "được hiểu, tiếp thu
và đồng hóa bởi các nền văn hóa này". Các linh mục, giáo dân, nam nữ tu sĩ và các phó tế vĩnh
viễn, tất cả đều có thể góp phần loan báo Tin Mừng. Cần óc sáng tạo nhiều hơn cần được áp
dụng vào các thừa tác vụ mới.

2/ ĐTC nhận thấy cần nghiên cứu vai trò và chức phó tế vĩnh viễn phụ nữ trong Giáo hội sơ
khai. ĐGH cho biết ngài dự định theo đuổi việc thành lập một ủy ban mới cùng với Bộ Truyền
giảng Tin mừng cho Các Dân tộc vì mục đích này. Ủy ban nghiên cứu về chức phó tế Phụ nữ
được thành lập năm 2016 bởi ĐTC Phanxicô.

3/ ĐTC nói về vai trò của phụ nữ trong Giáo hội: "Tôi chỉ muốn nhấn mạnh điều này: chúng ta
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vẫn chưa nhận ra người phụ nữ có nghĩa gì trong Giáo hội" "Chúng ta chỉ nghĩ về điều đó từ
quan điểm chức năng. vai trò của phụ nữ trong Giáo hội vượt xa tính chức năng nhiều"

4/ ĐTC cho biết THĐGM đã thảo luận về các nghi lễ và các phụng vụ. Những điều này thuộc
trách nhiệm của Bộ Phụng Tự" nên Ngài để Bộ này xem xét các đề nghị nhằm mục đích hội
nhập văn hóa. ĐTC lưu ý rằng các nghi lễ hiện có trong Giáo hội bắt đầu từ nhỏ rồi phát triển
lên. Chúng ta không nên sợ về những thực thể có bản chất đặc biệt bên trong Giáo Hội Mẹ. Tài
liệu cuối cùng có ghi nhận rằng "cơ cấu giáo hội nói ở trên được yêu cầu thiết lập một ủy ban
nghiên cứu việc khai triển một nghi lễ Amazon để có thể "diễn tả gia tài phụng vụ, thần học, kỷ
luật và linh đạo của Amazon". Một nghi lễ như vậy sẽ là một bổ sung cho 23 nghi lễ riêng biệt
đã có trong Giáo Hội Công Giáo, làm phong phú thêm công việc truyền giảng tin mừng; khả
năng biểu lộ niềm tin vào nền văn hóa của riêng mình; và cảm thức phân quyền và tính hợp
đoàn mà Giáo Hội Công Giáo có thể diễn tả."

5/ ĐTC nhắc đến sự hiện diện của các hội đồng giám mục, các bán hội đồng giám mục và các
hội đồng giám mục vùng ở các nơi khác trên thế giới, và hỏi tại sao không thể áp dụng khái
niệm hội đồng giám mục nhỏ hơn cho Amazon. Trong bối cảnh này, có một đề nghị thiết lập
một Văn phòng Mục vụ Xã hội Amazon, làm việc hợp lực với CELAM, CLAR, Caritas, REPAM,
các Hội đồng Giám mục, các Giáo hội địa phương, các trường đại học Công Giáo và các thực
thể phi giáo hội.

6/ ĐTC cho biết sẽ nói chuyện với Đức Hồng Y Turkson để mở "một bộ phận Amazon" trong Bộ
Phục vụ và Phát triển con người toàn diện, một cơ quan thuộc Giáo triều Rôma.

7/ Tài liệu cuối cùng đề nghị "các thẩm quyền có năng quyền thiết lập các tiêu chuẩn và tư thái,
trong khuôn khổ của Lumen gentium 26, để phong chức linh mục cho những người đàn ông phù
hợp, những người đã tạo lập hợp pháp một gia đình ổn định, được cộng đồng tôn trọng, những
người đã sống chức phó tế vĩnh viễn một cách có hiệu quả và là những người đã nhận được một
sự đào tạo thỏa đáng về chức linh mục để duy trì đời sống của cộng đồng Kitô giáo qua việc rao
giảng Lời Chúa và cử hành các Bí tích ở những vùng xa xôi nhất của Amazon. Tài liệu xác định
rằng, về phương diện này, "một số vị ủng hộ phương thức phổ quát hơn đối với chủ đề". ĐTC
Phanxicô không nói về vấn đề này. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2017, ĐTC cho biết ngài
cởi mở với ý tưởng về việc phong chức cho những người nam đã kết hôn để phục vụ các cộng
đồng nông thôn bị cô lập, và cũng đã đề cập đến khả năng nhân rộng điều này ra không chỉ ở
Amazon mà còn trên các đảo trong khu vực Thái Bình Dương.
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Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, niềm hy vọng của Giáo hội Amazon được phát
xuất từ việc lắng nghe, suy tư, cầu nguyện và thực hiện chung như ĐTC Phanxicô nói với
các tham dự viên, "Tất cả chúng ta đều là những người chiến thắng khi chúng ta cùng
nhau thực hiện công việc mục vụ của Giáo Hội".
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