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Experiência dos Escolásticos jesuítas estudantes de teologia 
Os estudantes jesuítas do teologado internacional de Bogotá, 
Andy de Jesus Liberato (ANT) e Osvaldo Concepción (ANT), 

participaram durante três semanas de uma experiência enri-
quecedora de contato com as comunidades indígenas e ribei-
rinhas da Colômbia e do Peru, na tríplice fronteira, onde os 
jesuítas da Comunidade SJ do Projeto PAM SJ tiveram a opor-
tunidade de acompanhá-los. Também os acompanhou por 
uma semana o jovem Mateus Bassols, ex-aluno do Colégio 
Anchieta de Porto Alegre. Agradecemos o serviço que presta-
ram e esperamos que, a partir do Projeto PAM SJ, se possa dar 
continuidade a este tipo de experiências. 

 

Participação no Encontro do CIMI 

O P. Valério Sartor sj participou de dois encontros do CIMI –  

 
Conselho Indigenista Missionário: o primeiro foi com a equipe 
local do Alto Javari, que aconteceu em Atalaia do Norte, e que 
também contou com a presença do D. Adolfo, Bispo da Dioce-
se de Alto Solimões; e o segundo foi o Encontro do Regional 

Norte I que aconteceu em Manaus. Ambos os encontros tive-
ram o objetivo de avaliar a caminhada do CIMI e de ter um 
momento de formação, de convivência e de fortalecimento do 
trabalho missionário junto aos povos indígenas. Ainda, foi 
importante a presença do P. Sartor para socializar o Projeto 
Pan-amazônico – PAM SJ no intuito de articular ações conjun-
tas em prol dos povos indígenas. 

Encontro dos Religiosos(as) de Leticia 
Na cidade de Leticia, sede da Comunidade SJ e do Projeto 
PAM SJ, nos encontramos em quatro Congregações religiosas: 
as Lauritas, as Vicentinas, os Capuchinhos e os Jesuítas. Inici-
amos um processo de reuniões, encontros e celebrações men-
sais, nos quais se pretende socializar, refletir e fortalecer a 
unidade como vida religiosa ao serviço da Igreja local do Vica-
riato de Leticia. Também se pretende ampliar esses momentos 
aos demais religiosos(as) da tríplice fronteira. 

 
 

Missão dos jesuítas na fronteira 
O P. Valério Sartor esteve conhecendo a missão dos Jesuítas 
na fronteira entre o Brasil e a Guiana com a presença do P. Rui 



Körbes e o Esc. Tiago Zeni, que estão em Bonfim, e dos PP. 
Horie Setsuro e Urbano Muller sj, que moram na comunidade 
indígena de Moscou e que atendem as comunidades indígenas 
Wapichama. 

 
 

Visita de P. Roberto Jaramillo sj 
Na primeira semana deste mês, tivemos a grata satisfação de 
receber a visita do Delegado do Apostolado Social da CPAL, P. 
Roberto Jaramillo sj, na qual, além de resolver algumas ques-
tões de documentos pessoais, aproveitou para reencontrar 

várias pessoas conhecidas que vivem aqui na tríplice fronteira. 
Também foi a oportunidade de conhecer a Comunidade SJ 
“Samuel Fritz”, bem como conversar sobre o Projeto PAM SJ 
no intuito de ver as possibilidades de articulação com o Setor 
Social da CPAL. 
 

Presença no Simpósio de Inculturalidade e Bilinguismo 
Dos dias 01 a 05, o P. Pablo Mora sj esteve em Atalaya, Depar-
tamento de Ucayali – Peru, participando do Simpósio de Incul-
turalidade e Bilinguismo na Universidade Indígena Nopoki. 
Esta Universidade que foi uma iniciativa do Bispo Gerardo 
Zerdín OFM é mantida pela Universidade Sede Sapiencia da 
Itália. Nela acontece a formação intercultural e bilíngue para 

estudantes de sete etnias indígenas amazônicas. Na oportuni-
dade, Mora se reuniu, em Pucalpa, com a diretora e a equipe 
da rede de escolas da Fé e Alegria da zona 72, e visitou algu-

mas destas escolas primárias que atendem estudantes da 
etnia shipibos, situadas ao longo do rio Ucayali. Depois viajou 

para Lima onde teve reuniões com Lala Romero e integrantes 
da equipe central da Fé e Alegria do Peru. Estando em Lima, 
também aproveitou para conversar com os PP. Jaime Regan e 
Pacho Roca sobre temas referentes ao Projeto PAM SJ. 

Visita do Assistente do P. Geral da Companhia de Jesus 

O assistente da América Latina Setentrional, P. Gabriel Rodri-

guez sj, esteve, dos dias 13 a 18 de julho, visitando a Comuni-

dade SJ e conhecendo mais de perto o andamento do Projeto 

PAM SJ. Com ele, visitamos vários lugares aqui na fronteira, 

dentre esses a cidade peruana de Islândia, onde estavam os 

estudantes jesuítas do teologado de Bogotá. Também estive-

mos na cidade colombiana de Puerto Nariño, onde visitamos 

D. Hernán Girardo, que é bispo emérito e pároco desta Paró-

quia. No dia 16, tivemos a Eucaristia e depois dedicamos um 

momento para conversar sobre o andamento do Projeto PAM 

SJ e sobre suas perspectivas com o fim de manter o P. Geral 

informado do mesmo. Agradecemos ao P. Gabriel pela visita e 

pelo apoio transmitido a esta missão por parte da Companhia. 

 


