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Colaboração na comunidade indígena de Vendaval 
Dos dias 12 a 15 de junho, o P. Valério Sartor sj esteve colabo-
rando com as celebrações e conhecendo o trabalho que reali-

zam três Irmãs religiosas 
de Congregações distin-
tas, na comunidade de 
Vendaval, que pertence à 
Paróquia de Belém dos 
Solimões. O trabalho 
missionário das religiosas 
é fruto de um projeto da 
CRB- Conferência dos 
Religiosos do Brasil, que 

assumiu o compromisso de apoiar a missão evangelizadora na 
Amazônia. Esta comunidade de Vendaval ainda conserva mui- 
to da sua cultura e língua, tanto que, nas celebrações e forma-
ções, precisa-se da ajuda de um “catequista tradutor” para 
passar a mensagem do português para o Ticuna. 

 
 
Visita do P. Pablo Mora na Venezuela 
O P. Pablo Mora sj esteve na Venezuela, conhecendo algumas 
escolas e institutos de rádio de Fé e Alegria-FyA da Região 

Amazônica. Em Caracas, visitou o Centro Gumilla acompanha-
do do P. Alfredo Infante sj e conversou com o diretor da FyA, 
P. Manuel Aristorena sj. No estado de Bolívar, na cidade Gua-
yana- Puerto Ordaz, esteve com a diretora regional da FyA, 

Rosa Emilia Sánchez; com os responsáveis da área educativa e 
de comunicações do IRFA (Institutos Radiofônicos de FyA); 
também com Maria Teresa Sánchez, que está à frente da Dire-
ção de Extensão Social Universitária da UCAB (Universidade 
Católica Andrés Bello), e com outros membros desta Universi-
dade. Depois, o P. Pablo viajou com o P. Sabino sj, assessor da 
FyA, e com Rosa Emilia até o Sul do Estado de Bolívar. Na via-
gem conheceu o Centro da Rede de Escolas Indígenas da FyA 
na região de Tumeremo e o trabalho desenvolvido na comuni-
dade de Claritas com alunos das famílias da etnia Kariña que 
vivem nas minas do lugar. Depois, atravessando a Grande 
Sabana em Santa Elena, na fronteira com o Brasil, conheceu o 

trabalho da FyA com alunos da etnia Pemón. O P. Pablo tam-
bém foi conhecer a experiência de IRFA na cidade de Tucupita, 
no estado de Delta Amacuro e o trabalho educativo realizado 
nos “caños” (pequenos rios no Delta) com povoados da etnia 
Huarao. 
 
Projeto Universitário de voluntariado  
A Universidade Javeriana da Companhia de Jesus, de Bogotá, 
tem um projeto de voluntariado chamado “Misión País”, que 

oferece a experiência de voluntariado aos estudantes universi-



 

 

tários durante os períodos de férias acadêmicas, em diversos 
lugares da Colômbia, dentre estes nas comunidades indígenas 
da Amazônia colombiana. O objetivo principal dessa experiên-
cia é conhecer a realidade dessas comunidades e colaborar 
com pequenos projetos. O P. Valério Sartor sj acompanhou 
por dois dias um grupo de estudantes de diferentes cursos 
que estiveram, de 09 a 19 de junho, na comunidade de Naran-
jales, pertencente ao Município de Puerto Nariño. Para esses 
jovens foi uma experiência marcante porque não conheciam 
como era a vida e a situação dessas comunidades, ainda mais 
neste período de chuvas em que as terras estão alagadas pelas 

cheias do Rio Amazonas. Ao final, os jovens avaliaram a expe-
riência como algo que deixará uma marca eterna em suas 
vidas, devido à relação de amizade, de solidariedade e de 
felicidade, construída entre os jovens e as famílias da comuni-
dade. São ensinamentos que não se aprende na Universidade. 
 
Encontro do Setor Social da CPAL, em Guayaquil 
O P. Alfredo Ferro sj, como coordenador do Projeto PAM SJ, 
participou de 15 a 18 de junho do encontro anual da Rede de 
Centros Sociais e dos Delegados do Apostolado Social da Con-
ferência dos Provinciais da América Latina – CPAL, em Guaya-
quil, Equador. O encontro teve a abertura do P. Gilberto Freire 
sj, Provincial do Equador, e tratou de temas centrais como: a 
espiritualidade da ação social; a necessidade e os desafios de 
encontrar caminhos de incidência pública e política que signi-
fiquem mudanças estruturais em diversos níveis de nossa 
sociedade, e a urgência de deixar que “as juventudes” partici-
pem ativamente em nossa missão. Os participantes do encon-
tro foram divididos em grupos de trabalhos de “homólogos” 
em torno dos temas de interesse: Moradia e habitat; defesa e 
promoção dos direitos humanos; proteção das florestas tropi-
cais (Amazônia e África); e alternativas econômicas produtivas 
de escala (programa Comparte). Foi também a oportunidade 
para apresentar o Projeto PAM SJ e a REPAM com a finalidade 
de buscar uma maior articulação com os Centros Sociais. 

 

Seminário de leitura estratégica de território 
Aproveitando a viagem do P. Alfredo Ferro sj a Guayaquil, 
organizou-se um encontro com várias pessoas de diferentes 
Instituições sobre “Leitura Estratégica de Território”, coorde-
nado pelo P. José A. Aguilar sj, ocorrido no sítio de Villa Loyola 
do Colégio San Francisco Javier de Pasto – Nariño, sul da Co-
lômbia. Na oportunidade, os participantes do encontro conhe-
ceram de perto a proposta agroecológica de manejo alternati-
vo do sítio do Colégio, que tem plantação de café de qualida-
de, considerando as possibilidades de pôr em prática esta 
leitura de território para as regiões onde estamos trabalhan-
do. 

 
 
Visita do P. Jorge Cela 
De 23 a 25 de Junho, o P. Jorge Cela sj, presidente da CPAL, fez 
a visita canônica à comunidade do Projeto Pan-amazônico da 
CPAL-PAM SJ, em Leticia. No primeiro e no último dia da sua 
visita, ele participou de uma 
reunião entre o Projeto PAM SJ 
e os membros da Faculdade de 
Ciências Políticas e Relações 
Internacionais da Universidade 
Javeriana. O primeiro dia con-
cluiu-se com a Eucaristia presi-
dida pelo P. Cela, na qual fez a 
leitura da carta do P. Geral so-
bre a criação da nova Comunidade jesuíta “Samuel Fritz sj” em 
Leticia, nome escolhido para recordar a presença deste na 
Amazônia. No segundo dia, o P. Cela se reuniu com a Comuni-
dade SJ para tratar dos assuntos relacionados ao avanço do 
Projeto PAM SJ e à Comunidade.  
 
Visitas a nossa sede em Leticia  
Neste mês de junho, tivemos importantes visitas em nossa 
Comunidade SJ, dentre elas, a do diretor da Fundação La Cos-
mopolitana de Villavicencio e do assessor na Misereor, Rober-
to Rodriguez, que é experto em agroecologia e que está bas-
tante vinculado às propostas alternativas socioeconômicas e 
culturais da Amazônia. Também tivemos a visita de alguns 
responsáveis da Faculdade de Ciências Políticas e Relações 
Internacionais da Universidade Javeriana, com quem estamos 
articulando possibilidades de ações conjuntas. 
 

http://mail.terra.com.br/mail/index.php?r=message/show&Message%5Buid%5D=11808&Message%5Benvelope%5D%5Bmessage-id%5D=%3C1710080694.1741785.1435564846522.JavaMail.yahoo%40mail.yahoo.com%3E&Message%5Bmark_read_flag%5D=&Message%5BmailBox%5D%5Bmailbox_id%5D=Inbox&MailBox%5Bmailbox_id%5D=Inbox&numberOfMessages=25&messagePageIdx=10
http://mail.terra.com.br/mail/index.php?r=message/show&Message%5Buid%5D=11808&Message%5Benvelope%5D%5Bmessage-id%5D=%3C1710080694.1741785.1435564846522.JavaMail.yahoo%40mail.yahoo.com%3E&Message%5Bmark_read_flag%5D=&Message%5BmailBox%5D%5Bmailbox_id%5D=Inbox&MailBox%5Bmailbox_id%5D=Inbox&numberOfMessages=25&messagePageIdx=10

