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Nova Comunidade SJ e Sede do Projeto Pan-amazônico da 

CPAL. 

Desde o dia 22 de janeiro, os PP. Alfredo e Valério estão mo-

rando na cidade colombiana de Leticia, localizada na tríplice 

fronteira do Brasil-Colômbia-Peru. Essa ação, que busca ter 

uma maior inserção e proximidade com a realidade amazôni-

ca, atende um dos objetivos do Projeto Pan-amazônico da 

CPAL – PAM SJ. Nesses primeiros dias, enquanto buscavam 

uma casa própria para alu-

gar, ficaram hospedados na 

casa das Irmãs Lauritas, que 

muito generosamente os 

acolheram. A partir de ma-

rço, passam a residir na 

nova casa alugada para a 

Comunidade SJ, localizada 

na Calle 10, nº 6-72, Barrio 

Centro, Leticia – Amazonas. 

Nesses dias, também foram 

dando seguimento ao Projeto PAM SJ, visitando os Bispos das 

Igrejas locais e também organizando trâmites migratórios e as 

questões administrativas para a gestão dos recursos corres-

pondentes do Projeto PAM SJ. Para este último ponto, conta-

ram com o apoio da Província da Colômbia, por meio do 

ecônomo P. Bernardo Botero SJ, que viajou duas vezes a Leti-

cia para auxiliar na abertura das contas bancárias e em outras 

orientações administrativas. 

Encontro sobre a Campanha da Fraternidade de 2015 

Os PP. Valério e Alfredo participaram do Encontro promovido 

pela Diocese de Tabatinga, para refletir sobre o texto base da 

CF-Campanha da Fraternidade de 2015, que tem por lema “Eu 

Vim para Servir” e como tema 

“Fraternidade: Igreja e Socie-

dade”. O evento aconteceu 

nos dias 30 e 31/01, no Centro 

de Formação da Diocese, e 

concluiu-se no domingo dia 

01/02, com a Missa na Cate-

dral em ação de graças pelos 75 anos de D. Alcimar Caldas, 

seguido de um almoço de confraternização oferecido aos 

convidados. A reflexão do tema da CF contou com a assessoria 

de D. Mário Antônio (bispo auxiliar de Manaus), que refletiu 

sobre como somos chamados ao serviço à Igreja nos dias de 

hoje com os desafios que a sociedade nos impõe. Já D. Adolfo 

Zon Pereira (bispo coadjutor de Tabatinga), partindo da Dou-

trina Social da Igreja, refletiu sobre compromisso maior da 

Igreja nas questões sociais da sociedade em favor dos mais 

empobrecidos. 

Conhecendo as Instituições do lado peruano, em Iquitos 

De 10 a 15 de fevereiro os PP. Alfredo e Pablo estiveram visi-

tando várias Instituições na região peruana de Iquitos. Conhe-

ceram o CETA - Centro de Estudos Teológicos da Amazônia, 

onde encontraram também as 

instalações do “KANATARI”, 

jornal semanal de Iquitos e 

aproveitaram a ocasião para 

visitar a Biblioteca Amazônica 

com seu grande acervo. De-

pois foram conhecer o FOR-

MABIAP - Programa de For-

mação de Professores Bilín-

gues na Amazônia Peruana - e puderam inteirar-se das pro-

postas que o programa tem sobre a educação intercultural 

bilíngue. Também visitaram a Universidade Científica do Peru 

– UCP e conversaram 

com o Reitor, Juan 

Saldaña, que lhes 

contou que a Univer-

sidade oferece um 

Mestrado Internacio-

nal em Ecossistemas 

Tropicais. Quando 

visitaram a rádio “La Voz de la Selva”, foram recebidos pelo 



 

 

diretor Oraldo Reátegui, que  ratificou a identificação dessa 

como uma obra da Igreja de Iquitos. Seguiram até a Instituição 

Nature and Culture International – NCI e conheceram o tra-

balho que está sendo feito com respeito à conservação do 

ecossistema nas áreas da região amazônica. No dia seguinte, 

estiveram visitando o IIAP - Instituto de Investigações da 

Amazônia Peruana, muito prestigiado em temas amazônicos. 

Ali conheceram Jorge Gasché, um antropólogo renomado por 

seus trabalhos na Sociedade Bosquesina, e tiveram a oportu-

nidade de também conhecer a Maritza Ramírez Tamani, dire-

tora da DDC - Direção Desconcentrada de Cultura de Loreto, 

quando puderam informar-se sobre os diferentes projetos de 

resgate e preservação das raízes dos indígenas Cocama, tais 

como a recuperação e o fortalecimento da língua, bem como 

da identidade e da autoestima. 

Assembleia da Selva peruana – Chiriaco, Peru 

Os PP. Pablo e Alfredo participaram da XLIII Assembleia da 

Selva no Alto Marañon, Vicariato de Jaen, no Peru, onde se 

reuniram mais de 50 pessoas entre jesuítas, religiosas e lei-

gos(as) que participam ativamente na pastoral desta região. 

Entre os participantes, estavam o bispo jesuíta D. Alfredo 

Vizcarra e o Provincial dos jesuítas do Peru, P. Juan Carlos 

Morante sj. Grande parte dos três dias da Assembleia foi dedi-

cada para retomar a história de mais de 60 anos de presença 

dos jesuítas nesta região desde que regressaram à Amazônia 

Peruana em 1949. História contada por grande parte de seus 

protagonistas presentes no encontro, onde foi possível valori-

zar significativamente os diferentes motes de um processo 

muito rico e se reconheceu o compromisso de muitos homens 

e mulheres que, desde sua experiência de fé e missionária, se 

entregaram incondicionalmente aos povos Awajun e Wampis. 

Esta base histórica possibilitou um trabalho conjunto de plani-

ficação para os próximos anos, que se centrará em vários 

campos: educação, catequese pastoral e comunicação. A pre-

sença dos jesuítas do Projeto Pan-amazônico da CPAL foi im-

portante para fortalecer as relações com a equipe da selva e 

para identificar possíveis apoios ou ações conjuntas. 

Na oportunidade, os PP. Pablo e Alfredo antes da Assembleia 

puderam participar da 22ª audiência do julgamento de Bagua, 

no qual 53 

indígenas 

estão sendo 

julgados pelos 

acontecimen-

tos do chama-

do “Baguazo”, 

em que morre-

ram 34 pessoas 

entre policiais 

e indígenas. 

Naquela ocasi-

ão, a Ir. Maria 

del Carmen Gomez, Provincial das Servas de San José no Peru, 

deu um depoimento importante em defesa dos indígenas, 

como testemunha do acontecido e a partir da investigação 

minuciosa dos fatos, que se fez junto com a comissão que está 

a frente deste caso. 

Encontro com o Provincial da BRA em Manaus 

Entre os dias 24 e 28 de fevereiro, o P. Valério esteve em Ma-

naus para participar do encontro dos jesuítas da Plataforma 

Amazônia com 

o Provincial do 

Brasil, P. João 

Renato SJ, e 

também con-

versou com 

este sobre o 

andamento do 

Projeto Pan-amazônico da CPAL, bem como a continuidade do 

mesmo. No encontro, estiveram 18 jesuítas presentes em um 

momento bonito de partilha da caminhada, de convivência, de 

celebração, recebendo palavras de ânimo do Provincial para a 

continuidade da missão na Amazônia, sob a perspectiva da 

nova Província BRA e na relação com o Projeto PAM SJ e com 

a REPAM – Rede Eclesial Pan-amazônica.                           . 

 


