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Visita a Fé e Alegria de Peru 
O P. Pablo Mora sj esteve visitando alguns centros de Fé e 
Alegria de Iquitos, Peru. No dia 3 de fevereiro, acompanhado 
do diretor da Rede de Escolas da FyA 47, Julio Paredes, ele 

visitou os centros educativos da FyA que se encontram ao 
longo da estrada sentido a Nauta (sul de Iquitos) nos povoa-
dos de Petroleros, Nuevo Horizonte, 13 de Febrero e El Mila-
gro. Este último, além do Centro Educativo primário, conta 
também com um colégio internato misto de ensino funda-
mental e um instituto superior tecnológico. 

Chegada de David e reunião de Planejamento do ano 

Iniciamos o ano de 2016 acolhendo com alegria o Esc. David 

José dos Santos (BRA), que chegou dia 31 de janeiro para fazer 

seu Magistério. Agora somos 4 jesuítas destinados ao Projeto 

Pan-amazônico da CPAL (a cozinheira Sra. Anita) para dar 

seguimento à missão que nos foi confiada. Para tal, reunimo-

nos dos dias 8 a 10 de fevereiro para informar David sobre o 

andamento do Projeto PAM SJ e para definir suas atribuições 

dentro da equipe e na Comunidade SJ. Foram três dias inten-

sos de trabalhos quando nos dedicamos a revisar os projetos 

de articulações em andamento, a planejar a continuidade dos 

mesmos e a prepararmo-nos para os que vão surgindo ao 

longo deste ano. Agradecemos ao Provincial da BRA pelo des-

tino do David ao Projeto PAM SJ e esperamos que este possa 

colaborar com esta missão. 

Visita do P. Alfredo ao Peru 

Aproveitando a viagem para participar pela terceira vez con-

secutiva da Assembleia da selva peruana do Vicariato de Jaén, 

a qual aconteceu na região do Alto Marañon de 17 a 20 de 

fevereiro, o P. Alfredo Ferro sj teve a oportunidade de estabe-

lecer diversos contatos e diálogos bastante importantes com 

pessoas e instituições na cidade de Lima, as quais estão vincu-

ladas à Amazônia (Fé e Alegria, Universidades, Centros de 

Investigações e investigadores) e que são ou serão aliadas 

importantes no desenvolvimento do Projeto PAM SJ, bem 

como no trabalho com as obras da Companhia de Jesus e com 

outros atores. Na Assembleia da selva peruana, o P. Ferro 

colaborou na formulação do plano Pastoral da atuação na 

região e apresentou aos presentes o processo e os avanços da 

REPAM-Rede Eclesial Pan-amazônica e também do Projeto 

PAM SJ. 

Visita na Javeriana de Cali e na UARM de Lima 

O P. Alfredo Ferro sj, dando continuidade à estratégia do Pro-

jeto PAM SJ no tocante ao diálogo com as Universidades jesuí-

tas nos países amazônicos, que tem como objetivo ir constru-



indo uma aliança com a Rede da AUSJAL – Associação das 

Universidades Jesuítas da América Latina e coordenando 

ações em favor da Amazônia, visitou a Universidade Javeriana 

de Cali, na Colômbia, e a Antonio Ruiz de Montoya de Lima, no 

Peru, onde teve várias reuniões, encontros e diálogos. Com 

essas visitas, foi se delineando pouco a pouco uma proposta 

conjunta que vai sendo construída entre todos, bem como se 

definindo algumas ações específicas com cada uma das Uni-

versidades, que seguramente nos ajudarão a fortalecer o ser-

viço que se pode prestar ao território e às comunidades, onde 

o Projeto PAM SJ serve de animador e canalizador.  

Curso Amazônico na FAJE- Belo Horizonte 

Nos dias 23 e 24 

de fevereiro, 

realizou-se um 

curso na FAJE-

Faculdade Jesuí-

ta e um diálogo 

com os estu-

dantes jesuítas, 

em Belo Hori-

zonte, coordenado pelo P. Alfredo Ferro sj juntamente com o 

P. Fernando Lopez sj e a Ir. Arizete Miranda, que tiveram como 

tema central a AMAZÔNIA. O que buscamos nesses espaços 

foi sensibilizar e tomar consciência do significado que tem a 

Amazônia, como também informar sobre a missão que desen-

volvemos nesse território. Agradecemos ao P. Edison de Lima 

sj, superior do CIFs de Belo Horizonte que oportunizou esse 

espaço e também pela iniciativa de enviar estudantes jesuítas 

da teologia para realizar suas experiências pastorais nas co-

munidades da tríplice fronteira (Brasil-Peru-Colômbia) vincu-

lados ao Projeto PAM SJ.  

Participação da XXXVI Assembleia do CIMI Norte I 

O P. Valério Sartor sj participou de 15 a 20 de fevereiro da 
Assembleia e Fórum das equipes do CIMI-Conselho Indigenista 
Missionário, que aconteceu no sítio Xare, próximo de Manaus. 
O encontro aconteceu em dois momentos: nos três primeiros 
dias, ocorreu a Assembleia com estudos de temas relaciona-
dos ao trabalho do CIMI (análise de conjuntura, estados pluri-
nacionais, direitos dos povos indígenas, desafios da Igreja na 
Amazônia, etc), a eleição da nova Coordenação Geral e, tam-
bém, a Celebração Eucarística presidida por D. Mario Antônio 

 (bispo auxiliar de Manaus) e concelebrada por D. Adolfo Zon 
Pereira (Bispo do Alto Solimões); no segundo momento, houve 
a socialização das equipes de trabalhos de atuação do CIMI 
Norte I e o planejamento das atividades para o ano. A presen-
ça do Projeto PAM SJ na Assembleia tem sido importante para 

estreitar os laços de articulação com o CIMI, já que ambos 
atuam na mesma causa: os povos indígenas e o cuidado com o 
meio ambiente sustentável. 

Visita do Assessor de Cáritas Espanha 

Dia 24 de fevereiro, o representante de Cáritas Espanha para 
Bolívia e Colômbia, Mario Fanjul Benítez, esteve visitando a 
Comunidade SJ com intenção de conhecer mais de perto o 
Projeto PAM SJ e seus avanços. No dia seguinte, o P. Valério 
Sartor sj participou da reunião convocada pelo P. Yilmer Alon-
so (responsável da pastoral social do Vicariato de Leticia) jun-
tamente com Mario e representantes de entidades e organi-
zações da região, com o objetivo de elaborar um projeto para 

fortalecer o trabalho voltado à defesa dos Direitos Humanos. 
Projeto este que será financiado por Cáritas Espanha, no qual 
o Projeto PAM SJ está acompanhando. 
 


