
 

 

PANAMAZONIASJ 
CARTA MENSAL -  PROJETO CPAL                                                                EDIÇÃO  N0. 15 -  MAIO - 2015   

CORREO ELECTRONICO: PANAMAZONIASJ@GMAIL. COM COORDINADOR DEL PROY ECTO: ALFREDO FERRO SJ 

Encontro com os Provinciais na Assembleia da CPAL 

O P. Alfredo Ferro sj, coordenador do Projeto PAM SJ, foi con-

vidado pelo Presidente da CPAL para reunir-se com os Provin-

ciais da Pan-Amazônia e, depois, para ter um momento com 

todos os superiores maiores que participam da Assembleia da 

CPAL, ocorrida na segunda semana de maio, em Bogotá. O 

diálogo que teve com os Provinciais centrou-se, fundamen-

talmente, na avaliação global do andamento do Projeto PAM 

SJ, que busca responder à prioridade do PAC – Plano Apostóli-

co Comum; nos avanços alcançados com a reformulação do 

Projeto; e no início da construção da Comunidade Jesuíta 

interprovincial em Leticia (tríplice fronteira). Os Provinciais 

manifestaram suas opiniões sobre o desenvolvimento do Pro-

jeto PAM SJ, fazendo observações ou comentários a respeito e 

ratificando seu apoio. 

Relações iniciais com as REDES da CPAL para coordenar e 

articular ações com o Projeto Pan-amazônico da CPAL 

Após a participação na Assembleia da CPAL em Bogotá, o P. 

Alfredo Ferro sj teve um encontro com o Presidente da FLACSI, 

o P. Hugo Nelson Moreno sj, Reitor do Colégio de San Barto-

lomé Mayor, e com o Secretário executivo da FLACSI, Luís 

Felipe Carrillo, com o intuito de estudar possíveis ações con-

juntas com os Colégios da Companhia na América Latina, a fim 

de sensibilizar sobre as questões da Amazônia (elaboração de 

materiais pedagógicos, campanhas e experiência de campo na 

realidade amazônica). O P. Ferro também teve um diálogo 

com o P. Ignacio Suñol, coordenador da Fé e Alegria Internaci-

onal, sobre alguns passos que seriam necessários para viabili-

zar, a partir do Projeto PAM SJ, a construção de uma Rede de 

Centros de FyA na Amazônia, voltada para a educação incultu-

rada. Por último, o P. Ferro teve um diálogo muito proveitoso 

com alguns vice-reitores e decanos da Universidade Javeriana 

de Bogotá, com o fim de socializar a missão do Projeto PAM SJ 

e consultar sobre as possibilidades de convênios que permi-

tam a realização de ações conjuntas da Universidade e do 

Projeto, principalmente nos campos da investigação, da edu-

cação/formação e da extensão. Esse diálogo tem o intuito de 

uma possível aliança de caráter global do Projeto PAM SJ com 

a AUSJAL, como Rede de Universidades jesuítas da América 

Latina. 

Articulações na tríplice fronteira – Brasil, Peru, Colômbia 

Dando seguimento à missão do Projeto Pan-amazônico da 

CPAL - PAM SJ, o P. Valério Sartor sj esteve articulando, junto 

com algumas instituições, a possibilidade de difundir a propos-

ta de trabalho da FUCAI - Fundação Caminhos de Identidade - 

no lado brasileiro, principalmente no Alto do Rio Javari e em 

São Paulo de Olivença. Essa articulação consiste em construir 

parcerias entre instituições que atuam com as comunidades 

indígenas, no intuito de elaborar projetos de captação de 

recursos junto a MISEREOR, para financiar a proposta de tra-

balho, que está voltada principalmente para a questão da 

soberania alimentar, do combate à desnutrição, da organiza-



 

 

ção das comunidades e da educação indígena. Fazem parte 

dessa parceria as Irmãs Cordimarianas, a Paróquia de São 

Paulo de Olivença, a Diocese de Alto Solimões, o CIMI, a FU-

CAI, o Projeto PAM SJ e as comunidades indígenas. O Projeto 

PAM SJ também vem colaborando na elaboração de um proje-

to para buscar recursos junto a Acting for Life (Entidade fran-

cesa), com a finalidade de fortalecer os trabalhos voltados à 

problemática do enfrentamento do tráfico de pessoas, os 

quais vêm sendo desenvolvidos por uma equipe de lideranças 

da tríplice fronteira (Brasil-Peru-Colômbia), frutos do com-

promisso da Campanha da Fraternidade de 2014 (da CNBB do 

Brasil), cuja temática foi o Tráfico Humano. 

Articulações com as obras da Companhia de Jesus no Peru 

O P. Pablo Mora sj viajou para o Peru de 8 a 23 de maio para 

visitar e conversar com pessoas relacionadas às obras da Fé e 

Alegria na Amazônia peruana. A missão do Projeto PAM SJ 

tem como uma de suas estratégias explorar a possibilidade de 

potencializar uma rede dos Centros de FyA os quais estão na 

Pan-Amazônia sob a coordenação da Federação Internacional 

da FyA. Em Lima, P. 

Pablo conversou 

com o P. Javier Qui-

rós SJ, atual Diretor 

nacional da FyA 

Peru, e com o P. 

Juan Cuquerella sj, 

que trabalhou vários 

anos nessa obra. 

Depois se dirigiu 

para o Vicariato 

Apostólico de Jaén 

para visitar os dire-

tores locais e responsáveis dos Colégios de FyA em Chiriaco (Ir. 

Elvira Villar) e Yamakeintza (P. Carlos Riudavets sj e o Ir. Daniel 

Chaw sj). Em seguida, rumou para Santa Maria de Nieva a fim 

de conhecer o Instituto Tecnológico da FyA e conversar com a 

Diretora Ir. Margarita Escudero. O P. Mora aproveitou a opor-

tunidade num encontro com a Comunidade dos Jesuítas de 

Nieva para socializar os avanços do Projeto PAM SJ. Já em 

Jaén, P. Pablo também aproveitou um momento para conver-

sar com o Bispo D. Alfredo Vizcarra sj e com a Ir. Birgit Weiler, 

que estava em visita ao Vicariato de Jaén. 

Posse do novo Bispo da diocese do Alto Solimões 

No domingo, 24 de maio, durante a missa da celebração de 

Pentecostes na Catedral de Tabatinga, houve um momento 

especial quando o Bispo emérito D. Alcimar Caldas passou 

simbolicamente o 

“báculo” ao Bispo 

D. Adolfo Zon 

Pereira, que as-

sume como novo 

Pastor da diocese 

do Alto Solimões. 

Foi uma celebra-

ção bonita e ani-

mada, na qual 

estiveram presentes vários padres da diocese e também os 

jesuítas do Projeto PAM SJ, Alfredo, Pablo e Valério. Foi um 

momento de muita gratidão e de agradecimentos a D. Alci-

mar, pela sua doação e pela dedicação nos 25 anos em que 

esteve à frente da Diocese. Na oportunidade, o novo Pastor, 

D. Adolfo, pediu para que D. Alcimar continue colaborando na 

Diocese, ao mesmo tempo convocou a comunidade para par-

ticipar da elaboração do Plano Pastoral da Diocese. 

 


