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Encontro com a FUCAI na fronteira 

Nos dias 03 e 04 de março, o P. Valério participou do encontro 

interfronteiriço promovido pela fundação colombiana FUCAI – 

Fundação Caminhos de Identidade e realizado na Casa de 

formação da Diocese de Tabatinga. Estavam presentes repre-

sentantes do CIME – Conselho Indígena Missionário do Alto do 

Javari, da FUNAI - Fundação Nacional Indígena, de religiosas 

das comunidades indígenas de São Paulo de Olivença e do 

coordenador 

da “La Cos-

mopolitana” 

de Colôm-

bia. O obje-

tivo do en-

contro foi 

avaliar a 

AULA VIVA que aconteceu em setembro de 2014 na comuni-

dade indígena de San Francisco, na selva colombiana, e tam-

bém avaliar sua continuidade, momento em que os partici-

pantes assumiram o compromisso de multiplicar o aprendiza-

do em suas comunidades de origem. Dando seguimento a essa 

proposta, planejou-se uma visita às comunidades do Alto do 

Javari e da região de São Paulo de Olivença e Belém do Soli-

mões, a ser realizada por uma equipe mínima composta por 

técnicos da FUCAI e pelo P. Valério para o mês de maio, quan-

do se conheceria a realidade dessas comunidades e, então, 

apoiar a 

proposta 

de traba-

lho da 

FUCAI, na 

questão 

da ali-

mentação 

sustentá-

vel e 

ecológica. 

Por fim, discutiu-se a possibilidade da elaboração de um proje-

to com a finalidade de buscar recursos para a sustentabilidade 

deste trabalho junto às comunidades indígenas. 

 

Encontro interfronteiriço sobre o tema do Tráfico Humano 

Dando continuidade ao compromisso da Campanha da Frater-
nidade de 2014, que teve como tema “Fraternidade e o Tráfico 
Humano”, no dia 13 de março houve o encontro nas depen-
dências do Vicariato de Leticia promovido por lideranças leigas 
e religiosas, representantes dos três países da tríplice fronteira 
(Brasil-Peru-Colômbia) comprometidas com essa causa, no 
qual os 
PP. Valé-
rio, Paco 
e Rafael e 
o Noviço 
Paulo 
Henrique 
marcaram 
presença. 
Foi um momento de mística e de partilha para o melhor co-
nhecimento e fortalecimento do grupo presente e, a partir 
disso, refletiu-se sobre a situação do tráfico humano que 
acontece nas fronteiras e suas consequências. Também se 
refletiu sobre qual a finalidade desse grupo e de sua continui-
dade para, enfim, definir a identidade e o objetivo desse e 
para, a partir daí, planejar possíveis ações concretas e 

trabalhar as causas da problemática do tráfico humano. Por 
fim, agendou-se um próximo encontro para abril com o intuito 
de dar seguimento à proposta de definição da identidade do 
grupo e de suas ações. 

Assembleia do Vicariato de San José de Amazônia - Peru  

De 01 a 06 de Março, o P. Pablo Mora participou da Assem-

bleia do Vicariato San José de Amazonas, em Iquitos, Peru, na 

qual participaram aproximadamente 150 pessoas. A Assem-



 

 

bleia começou com uma calorosa acolhida ao bispo D. Javier 

Travieso, que é o novo pastor deste Vicariato. O encontro foi 

bem organizado pela equipe de leigos missionários, liderada 

por Dominik Szkatula. Também estiveram presentes dois 

membros da equipe do Projeto Amazônico Franciscano, um 

colombiano, Ir. José Caro e outro brasileiro, o P. Atílio Battis-

tuz, além da presença do teólogo mexicano P. Eleazar López 

com suas reflexiones. 

Depois da Assembleia, de 11 a 13 de Março, em Lima, o P. 

Pablo participou do encontro da Comissão Episcopal da Ação 

Social (CEAS) sobre o “Cuidado com os Bens da Criação” e que 

teve a participação de representantes de Cáritas e do Aposto-

lado Social de várias dioceses e vicariatos do Peru. Ele também 

esteve em outras duas reuniões; a primeira com a equipe do 

Fórum Social Pan-amazônico (FSPA) que, junto com outras 

instituições estão formulando uma agenda de temas para o 

próximo encontro programado para o mês de agosto, em 

Tarapoto, San Martín. A segunda reunião foi com o bispo D. 

Gerardo Zerdin, para falar sobre NOPOKI, a Universidade dos 

Indígenas da Amazônia, que funciona no Vicariato Apostólico 

de San Ramón, na selva central do Peru. Depois de terminar 

seus trâmites do Visto, o P. Pablo viajou rumo a Leticia, Co-

lômbia, no dia 24 de Março. Ficou ali alguns dias e depois foi 

para o povoado peruano de Caballococha, no Vicariato San 

José de Amazonas (ainda sem pároco), para ajudar as Irmãs 

Franciscanas de Jesus Crucificado, nas Celebrações da Semana 

Santa. 

Lançamento da REPAM em Roma 

Durante os dias 02 e 03 de março, realizou-se o lançamento 

oficial da Rede Eclesial Pan-amazônica - REPAM em Roma. 

Com o apoio do Conselho Pontifício de Justiça e Paz, presidido 

pelo Cardeal Turkson, houve um encontro de diálogo e de 

socialização em torno dos objetivos e do desenvolvimento dos 

eixos estratégicos da REPAM. Estavam presentes alguns dos 

representantes em Roma de várias Congregações religiosas 

masculinas e femininas, como também representantes de 

agências de cooperação internacional ligadas fundamental-

mente à Igreja Católica. O P. Alfredo Ferro participou do even-

to, que teve 

como objetivo 

central dar a 

conhecer a Re-

de, bem como 

ampliar os hori-

zontes da mes-

ma, com o dese-

jo de ter aliados 

na Europa, tanto no âmbito da Companhia de Jesus, como de 

outras entidades e instituições. Nesse encontro, participaram 

nove jesuítas, entre eles três da Cúria Geral. 

Encontros fraternos com a Cooperação e Aliados na Europa  

O P. Alfredo Ferro sj, aproveitando sua viagem a Roma para o 

lançamento da REPAM, teve oportunidade, como coordena-

dor do Projeto Pan-amazônico da CPAL, de visitar, dialogar e 

dar a conhecer o mesmo a vários aliados da Companhia de 

Jesus e da Cooperação Internacional na Europa e, de maneira 

particular, aos que estão mais ligados à Companhia de Jesus. 

Concretamente, ele encontrou-se com Jesuitmission, Misereor 

(Alemanha), Manos Unidas, Alboan, Entreculturas, Secretaria-

do de misiones de España, Caritas España (Espanha) e CCFD - 

Terra solidaria e Secours Catholique (França). Em todos os 

encontros, pôde-se constatar um grande interesse pelas pro-

postas existentes que vêm sendo implementadas, tanto pela 

REPAM como pelo Projeto Jesuítico. Agradecemos a acolhida e 

a solidariedade com essa causa, que seguramente será muito 

mais efetiva com a proximidade, o acompanhamento e o 

apoio financeiro deles. 

 


