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Congresso Internacional de Fé e Alegria – Bolívia 

Os PP. Alfredo Ferro sj e Pablo Mora sj tiveram a oportunidade 
de participar do encontro internacional da Fé e Alegria - FyA, 
que aconteceu no mês de abril, na cidade de Santa Cruz de la 
Sierra – Bolívia. Nessa oportunidade, eles também participaram 
do encontro de formação sobre REDES e da Assembleia Geral 
de FyA, a qual coincidiu com as celebrações do aniversário dos 

50 anos de FyA Bolívia, e também apresentaram o Projeto Pan-
amazônico da CPAL-PAM SJ. Eles aproveitaram o momento 
para conversar com os diretores nacionais da FyA sobre um 
projeto que está sendo elaborando em conjunto com o Projeto 
PAM SJ e a FyA, com o objetivo de criar uma rede de articulação 
com os Centros de Fé e Alegria dos países da Pan-amazônica em 
torno da Sensibilização Amazônica e da Educação Intercultural 
Bilíngue – EIB 

Encontro com as Agências de Cooperação Internacional  

O Conselho Episcopal Latino-Americano – CELAM promoveu 
um Encontro com algumas das Agências Eclesiais de Coopera-
ção Internacional que apoiam a Igreja Latino-americana, para o 
qual o P. Alfredo Ferro sj foi convidado. Estiveram presentes 

nesse encontro, que aconteceu em Bogotá: Misereor, Porticus, 
Adveniat, CAFOD, Entreculturas, Visión Mundial, Sertull, SCLA 
(Bispos americanos), ACN, CRS, Kinder Mission, Kirche in Not e 
a Universidad de Notre Dame. O objetivo do encontro foi dialo-
gar, partilhar e buscar formas criativas de articulação, que aju-
dem a dar respostas efetivas às necessidades mais urgentes e 
que possam contribuir na transformação da realidade Latino-
americana. Como perspectiva do evento, está a possibilidade 
de criar uma Rede de apoio à Igreja por parte das Agências de 
Cooperação, e o Projeto PAM SJ está colaborando nesse pro-
cesso, atendendo ao pedido do CELAM.  

Visita à Fé e Alegria da Bolívia  
O P. Pablo Mora sj esteve 
de 02 a 15 de abril visi-
tando as escolas de FyA 
em diferentes Departa-
mentos da Bolívia que fa-
zem parte da Amazônia. 
Em todos os Centros Edu-
cativos que visitou, teve 

reuniões com diretores, professores ou com os pais dos alunos. 
P. Pablo esteve primeiro na zona central do Departamento de 
Beni, visitando as Escolas de Rurrenabaque, Reyes, Yucumo e 
San Borja. Depois, em Trinidad, capital do Departamento, visi-
tou outras escolas, como também o Instituto Técnico e o Centro 
de Educação 
Alterna. Em 
Santa Cruz, 
conheceu o 
IRFA desta ci-
dade e o o 
Instituto Tec-
nológico para 
pessoas defi-
cientes. De-
pois se dirigiu à zona do Chapare, no Departamento de Cocha-
bamba, onde visitou os Centros Educativos nos povoados de 
Hardeman, Villa Tunari e Chipiriri.  

Colaboração com a Paróquia São Pedro, Tonantins 

O P. Valério Sartor sj substituiu o P. Diego Arley, que estava de 



férias, nas atividades da Paróquia de Tonantins, diocese de Alto 
Solimões. Foi uma experiência bonita de contato com a re-

alidade do povo da ci-
dade e também das co-
munidades do interior 
ao longo do Rio Soli-
mões. O P. Valério tam-
bém aproveitou a opor-
tunidade para conhecer 
a Paróquia vizinha de 
Santo Antônio do Içá, 
onde visitou a família do 

Jesuíta Edmo dos Santos, que atualmente está no Juniorado, 
em Belo Horizonte. 

Participação no encontro de animadores em Caballo Cocha 

David Santos participou nos dias 12 a 15 de abril, do encontro 
com 30 animadores pastorais promovido pelos Freis Francisca-
nos e pelas Religiosas que estão na Paróquia de Caballo Cocha, 
Peru. O encontro tinha por objetivo uma formação bíblica e 
uma instrução dos animadores pastorais para seus trabalhos de 
maneira mais articulada. 

Visita do Secretário de Justiça Socioambiental da BRA 
O P. José Ivo 
Follman sj, Se-
cretário de Jus-
tiça Socioambi-
ental da Provín-
cia do Brasil e 
Vice-Reitor da 
UNISINOS, es-
teve em Letícia 

para visitar o Projeto PAM SJ e dialogar com os jesuítas para 
fortalecer a relação com a Província BRA, com a Plataforma 
Amazônica e as Universidades do Brasil. O P. José Ivo teve a 
oportunidade de conhecer também a realidade da fronteira e 
de Puerto Nariño. 

Visita do representante de ADVENIAT 
Dos dias 22 a 
25 de abril, a 
Comunidade 
Samuel Fritz 
recebeu a vi-
sita do Sr. 
Thomas Wie-
land, que é 
responsável 
pelo setor de 
projetos de Adveniat e que veio conhecer de perto a realidade 
amazônica e a missão dos jesuítas que atuam no Projeto PAM 
SJ. Durante sua estadia aqui na fronteira, ele também aprovei-
tou para conversar com os Bispos e com várias pessoas da Igreja 
aqui da fronteira sobre o andamento dos projetos que são fi-
nanciados por Adveniat. 

Encontro dos religiosos da tríplice fronteira 

No último dia 23, aconteceu aqui em Letícia mais um encontro 
dos religiosos que atuam nesta tríplice fronteira. Nessa ocasião 
tivemos a oportunidade de conhecer mais sobre o que é e como 
anda da REPAM-Rede Eclesial Pan-amazônica. Também houve 
um momento para refletir sobre o cuidado com a casa comum 
de que nos fala a “Laudato Sí” e sobre possíveis serviços que, 
como religiosos, podemos prestar às Igrejas locais, enquanto 
vida e missão da Vida Religiosa Consagrada na Amazônia. 

Visita à Guiana 
O P. Pablo Mora sj viajou para a Guiana de 17 a 26 de Abril. 
Chegando em Lethem, povoado na fronteira com o Brasil, foi 
acompanhado pelos jesuítas dessa região para visitar alguns 
povos indígenas com os quais eles trabalham, que são das et-
nias Macushi y Wapishana. Para esses povos indígenas está em 
estudo a criação de Escolas de Fé e Alegria. A visita do P. Pablo 
coincidiu com 
um grande 
acontecimento 
para a Igreja da 
Guiana: a visita 
do Cardeal 
Cláudio Hum-
mes, presi-
dente da RE-
PAM-Rede Eclesial Pan-amazônica. D. Cláudio e sua comitiva 
(Mauricio López e Ir. Irene) viajaram para a capital, George-
town, onde foram calorosamente recebidos. Depois, D. Cláudio 
viajou para Lethem e logo para Shulinab, onde na grande ma-
loca da comunidade teve um encontro com várias representa-
ções de ameríndios Macushi e Wapishana. Os jesuítas dessa re-
gião colaboraram na organização da programação da visita. Es-
tando em Georgetown, a maioria dos jesuítas estiveram reuni-
dos com o P. Mario Serrano sj (ANT) que falou sobre a organi-
zação dos países caribenhos por parte da CPAL. E o P. Pablo, por 
sua vez, teve a oportunidade de apresentar o Projeto PAM SJ. 

Visita de Lorena Perez, uma possível voluntária do Projeto 
Dos dias 25 
a 29 de 
abril, Lo-
rena Perez 
esteve co-
nhecendo o 
Projeto 
PAM SJ. 
Trata-se de uma leiga equatoriana que pertence a uma das Co-
munidades de Vida Cristã - CVX de Quito, e que vem fazendo 
uma análise sobre a possibilidade de trabalhar junto ao Projeto 
PAM SJ. Lorena seria a primeira voluntária a se incorporar à 
equipe com apoio da CVX, e sua visita teve como objetivo co-
nhecer melhor a missão do Projeto PAM SJ, a fim de ir constru-
indo uma proposta de voluntariado. 


