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Reunião para preparar o Encontro Indígena da REPAM 

Atendendo a proposta da REPAM - Rede Eclesial Pan-amazô-
nica, no tocante ao eixo indígena, o P. Valério Sartor sj partici-
pou nos dias 01 e 02 de março de uma reunião, convocada pelo 
coordenador desse eixo, para preparar o Encontro Indígena da 
tríplice fronteira que acontecerá no próximo mês de junho, em 
Tabatinga. Participaram da reunião alguns representantes indí-
genas e não indígenas do Brasil e da Colômbia. Foi um mo-
mento bonito de diálogo no qual se apresentaram os maiores 
desafios da realidade a partir dos quais foram definidos alguns 
temas que servirão de diálogo entre os povos indígenas e a 
Igreja, que é o objetivo do encontro de junho. 

Curso de Realidade Amazônica 

O Esc. David J. San-
tos sj, membro do 
Projeto PAM SJ, par-
ticipou de 15 de fe-
vereiro a 06 de 
março do curso so-
bre Realidade Ama-
zônica, em Manaus, 
oferecido pelo Insti-
tuto de Teologia Pas-
toral e Ensino Supe-
rior da Amazônia 

(ITEPES) em pareceria com a CNBB. O curso tem por objetivo 
oferecer uma visão 
panorâmica das di-
versas problemáti-
cas que afetam a 
região Pan-amazô-
nica e suas popula-
ções. Participaram 
desse curso 47 mis-
sionários (as) que 
serão implicados na 
região amazônica; 

entre eles, estavam presentes os jesuítas PP. José Miguel Cle-
mente e P. José da Silva Andrade. 

Articulação entre o Projeto PAM SJ, Fé e Alegria e ALBOAN 

Após reunião na Assembleia Geral da Fé e Alegria que ocorreu 

em Barranquilla em outubro de 2015, retomou-se, nos meses 

de fevereiro e março, a proposta de criação de um projeto con-

junto entre o Projeto PAM SJ, a Fé e Alegria e ALBOAN. Com 

muito diálogo, comunicação por e-mail e videoconferências en-

tre as três instituições, chegou-se a um projeto comum cha-

mado “Amazônia: Cuidado da Casa Comum – Sensibilização e 

Educação Intercultural Bilíngue nos Centros Educativos da Fé e 

Alegria”. Esta proposta tem seu início previsto para abril deste 

ano, quando também acontecerá a Assembleia Geral da Fé e 

Alegria, em Santa Cruz, Bolívia. Em tal evento, participarão os 

PP. Alfredo Ferro e Pablo Mora, que estarão socializando e dis-

cutindo a proposta. 

Participação da Assembleia de San José de Amazonas 

Dos dias 6 a 11 de 

março, o P. Valério 

Sartor sj participou 

da Assembleia do Vi-

cariato que aconte-

ceu em Indiana. Foi 

um momento impor-

tante para conhecer 

melhor a realidade da Igreja peruana na fronteira com seus de-

safios pastorais; também foi uma oportunidade de apresentar 

aos participantes da Assembleia tanto os avanços da REPAM – 

Rede Eclesial Pan-amazônica, quanto os do Projeto PAM SJ e, 

assim, dialogar com o Bispo Javier Travieso e com demais par-

ticipantes do evento sobre possíveis ações articuladas em be-

nefício da Amazônia. 

 



Reunião de alguns dos eixos da REPAM 

Dos dias 06 a 08 de fevereiro, realizou-se em Manaus a reunião 

dos eixos da Formação e Métodos Pastorais e o das Fronteiras 

da REPAM, da qual participaram os jesuítas Alfredo Ferro e Da-

vid dos Santos do Projeto PAM SJ. Em ambas as reuniões, avan-

çou-se nos planos de ação para cada um dos eixos, que come-

çaram com um mapeamento tanto das diversas iniciativas exis-

tentes na Pan-amazônica sobre a formação, como das Igrejas 

locais que fazem parte das fronteiras amazônicas. Está sendo 

pensado no eixo da Formação criar uma “Cesta ou Caixa de Fer-

ramentas Amazônicas” com material formativo e constituírem-

se equipes itinerantes. Para o eixo da Fronteira, está se pen-

sando um evento Pan-amazônico. 

Celebrando a Páscoa em várias Paróquias das Igrejas da Fron-
teira 

O P. Valério Sartor sj e o P. Alfredo Ferro sj colaboraram com as 

celebrações da Semana Santa em Tocantins, na Paróquia de São 

Pedro, e em Vendaval, na Paróquia de Belém dos Solimões, di-

ocese de Alto Solimões, Brasil. Já o P. Pablo Mora sj ajudou na 

Paróquia de Islândia, comunidade de Santa Rosa, no Vicariato 

de São José de Amazonas. Os PP. Luis Alfonso Castellanos e Gui-

llermo Cabelo, que vieram de Bogotá, e o Escolástico David J. 

dos Santos, que faz parte do Projeto PAM SJ, estiveram nas co-

munidades de Santo Antônio (Paróquia de S. José dos KMs) e 

nas comunidades de Puerto Triunfo, Zaragoza e Nazareth (Pa-

róquia de Nazareth), do Vicariato de Letícia. Além de vivenciar 

a experiência e de apoiar nas celebrações com o povo, como 

missão do Projeto 

PAM SJ no serviço à 

Igreja local, também 

foi a oportunidade de 

conhecer mais de 

perto a realidade das 

comunidades indíge-

nas e ribeirinhas da 

fronteira. 

Visita do Presidente da CPAL 

Nos dias 12 a 15 de março, a Comunidade “Samuel Fritz” rece-

beu a visita canônica do P. Jorge Cela, que é Superior Provincial, 

por ser essa uma Comunidade da CPAL. Além de conversar com 

os membros da equipe do Projeto PAM SJ, também tivemos 

uma reunião para socializar os avanços e as projeções do Pro-

jeto PAM SJ. Agradecemos ao P. Jorge pela visita, pela convi-

vência amistosa e pelo incentivo na continuidade desta missão 

na Amazônia, que é uma das prioridades da CPAL. 


