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Visita dos professores da Universidade Javeriana de Bogotá – 
Colômbia 
De acordo com o planejado no processo de buscar uma articu-

lação maior entre o Projeto Pan-amazônico da CPAL-PAM SJ e 

as Universidades da Companhia de Jesus e, neste caso concre-

to, com a Universidade Javeriana de Bogotá, recebemos a 

visita aqui em Leticia de 8 professores de diversos cursos (Ci-

ências Sociais, Ciências, Comunicação, FEAR), da vice-reitoria 

acadêmica e do setor de responsabilidade social da Universi  

dade. Tivemos um momento de diálogo importante com os 

professores dessa Universidade e outros professores e pesqui-

sadores aqui da fronteira. Aproveitou-se, também, para per-

correr o Rio Amazonas, proporcionando o conhecimento da 

realidade 

do territó-

rio da regi-

ão colom-

biana. Con-

sideramos 

que vamos 

dando pas-

sos impor-

tantes para 

buscar 

formas concretas de colaboração na qualificação da região, 

seja no campo do ensino, da investigação ou da pesquisa. 

Inauguração do Museu etnográfico do Banco da República 

Os PP. Valério e Alfredo foram convidados pela gerente do 

Banco da República da Colômbia para a inauguração da se-

gunda parte do museu etnográfico de Leticia, o qual fica na 

parte externa do prédio. Essa instituição investiu significati-

vamente em beneficio da cultura e do conhecimento da histó-

ria da região relacionada aos povos indígenas, muitas vezes 

esquecidos e excluídos pela sociedade. Foi uma oportunidade 

para conversar com a gerência do Banco Central de Bogotá e 

pensar em possibilidades de colaboração. 

Avaliação anual da Comunidade SJ e do Projeto PAM SJ 

No dia 5 de dezembro, os PP. Alfredo, Pablo e Valério se reuni-

ram para avaliar a caminhada da Comunidade SJ e do Projeto 

PAM SJ de 2015. Foi um momento oportuno para perceber os 

avanços e ajustes que aconteceram ao longo deste ano. Além 

disso, houve um momento para cada um expressar como está 

se sentindo como parte desta equipe e nesta missão. 

Experiência de missão na fronteira 

Entre os dias 7 e 26 de dezembro tivemos a grata satisfação de 

acolher jesuítas estudantes de teologia e um Superior dos CIFs 

(Centro Internacional de Formação), juntamente com uma 

missionária leiga, a fim de que todos colaborassem com as 

Paróquias da 

região na pre-

paração para o 

Natal, bem 

como vivessem 

a experiência 

de inserção. 

Estavam assim 

organizados: 

Esc. Julio Villavicencio(ARU) e Philip Harrison(ING), na Paró-

quia de Caballo Cocha-Peru; Esc. Edgar Magallanes (VEZ) e 

Carlos J. Guerrero (CHI), na Paróquia de Islandia-Peru; Esc. 

Gilmar P. da Silva (BRA) e Albino R. Gonçalves (Timor L.), na 

Paróquia de Belém dos Solimões-Brasil; P. José Sanchez (MEX - 

Superior dos teólogos de Bogotá) e Socorro Legarda (missio-

nária leiga), nas Paroquia São José dos Kms-Colômbia. No dia 

23, os PP. Alfredo, Valério e Pablo foram a essas Paróquias 

para colaborar com as celebrações de Natal, regressando 

todos no dia 25 a Leticia para celebrar o Natal em comunida-

de. Dia 26 tivemos uma pequena avaliação da experiência e 

depois viajaram. 



Participação do encontro da missão indígena e da Assem-
bleia da Plataforma da Amazônica da BRA 

Prévio à Assembleia da Plataforma Amazônica, dias 14 e 15 

deste mês, os PP. Alfredo Ferro sj, Pablo Mora sj e Valério 

Sartor sj participaram do encontro dos jesuítas e leigos que 

trabalham na missão indígena da Plataforma, o qual teve lugar 

na Casa de Retiro Ir. Vicente Cañas, em Manaus. Foi um mo-

mento agradável para socializar os trabalhos que vêm sendo 

realizados em cada campo de missão e para refletir sobre os 

desafios encontrados junto aos povos indígenas da região 

amazônica. 

Assembleia da Plataforma Amazônica da Província do Brasil 

Seguido do en-

contro teve iní-

cio a Assembleia 

da Plataforma 

que aconteceu 

dos dias 16 a 18, 

com a participa-

ção de 46 jesuí-

tas, dentre eles o 

Provincial P. João Renato Eidt sj e parte da equipe do governo 

da Província do Brasil. A dinâmica usada na Assembleia foi o 

método VER, JULGAR e AGIR, quando se contextualizou a 

realidade atual em que se encontra a presença jesuítica na 

região da Amazônia. À luz da missão da Companhia de Jesus, 

foi possível vislumbrar ações que possam responder à priori-

dade da Companhia, que é a Amazônia. Também foi possível 

perceber o contexto e o momento em que se encontra o Pro-

jeto PAM SJ e a REPAM –Rede Eclesial Pan-amazônica, e como 

esses atores se articulam para fortalecer a missão com os 

povos indígena e o cuidado com o meio ambiente.  

 

Visita de Provinciais e do Superior da Plataforma do Brasil 

Tivemos 

a grata 

satisfa-

ção de 

receber 

na nossa 

Comuni-

dade e 

no Proje-

to PAM 

SJ a 

visita 

dos Provinciais do Brasil e do Peru, o P. João Renato Eidt sj e o 

P. Juan Carlos Morantes sj respectivamente, além do Superior 

da Plataforma Amazônica da BRA, o P. Inácio Rodhen sj. Ainda 

que tenha sido uma visita rápida, houve a oportunidade de 

dialogar com os referidos sacerdotes sobre a Comunidade SJ e 

os avanços e desafios do Projeto PAM SJ, bem como de visitar 

alguns lugares da tríplice fronteira, como Islandia e Santa Rosa 

(Peru), Benjamin Constant e Tabatinga (Brasil) e Leticia (Co-

lômbia). Agradecidos com a visita e com o apoio, sentimo-nos 

cada vez mais em comunhão com os Superiores, ampliando a 

conexão com a missão do Projeto PAM SJ, que está cada vez 

mais integrado ao corpo apostólico da Companhia de Jesus na 

Amazônia. 

 
 

VOTOS DE UM FELIZ ANO DE 2016 

 


