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Encontro Latino-americano da FLACSI 

P. Alfredo Ferro SJ participou 

como convidado do V Encontro 

dos Reitores da Federação Lati-

no-Americana dos Colégios da 

Companhia de Jesus - FLACSI, 

realizado em Bogotá de 07 a 12 

de setembro, onde apresentou o 

Projeto Pan-Amazônico da CPAL-PAMSJ e uma proposta aos 

estudantes dos colégios a fim de os sensibilizar sobre a reali-

dade amazônica por meio de atividades pedagógicas, campa-

nhas e possíveis experiências de contato com este território e 

com seus habitantes. A proposta foi muito bem recebida e 

esperamos avançar a sua implementação. 

 

Fórum com os candidatos a prefeito de Leticia e Governador 

do Estado do Amazonas da Colômbia. 

Os jesuítas do Projeto PAMSJ participaram do diálogo e do 

fórum, dias 10 e 18 respectivamente, com candidatos para as 

eleições municipais e estaduais, que serão em outubro próxi-

mo. Estes são espaços com os quais também queremos nos 

 

 

comprometer para ajudar na conscientização sobre a impor-

tância das eleições e na formação política-cidadã. 

Avanços nas parcerias com as REDES de educação da CPAL 

O P. Alfredo Ferro SJ 

continua o diálogo 

com a Universidade 

Javeriana de Bogotá-

PUJ, na busca de um acordo para desenvolver uma parceria 

entre o Projeto PAMSJ e a PUJ. A finalidade desse acordo é a 

elaboração de uma proposta de construção de um centro, de 

uma estação ou de uma plataforma para sensibilização, siste-

matização, investigação e pesquisa sobre a Amazônia, a partir 

da prioridade territorial. Da mesma forma, avançou-se no 

diálogo com a Federação Internacional da Fé e Alegria e com 

os diretores nacionais, para serem dados passos significativos 

na criação de uma Rede Amazônica de Fé e Alegria, focando a 

proposta educativa integral e bilíngue. 

Retiro inaciano de 8 dias 

O P. Valério Sartor sj fez seu 

retiro anual de 8 dias com os 

jesuítas da Província do Brasil 

na casa de Retiros do Morro 

das Pedras, Florianópolis-SC. 

Formou-se um grupo de 22 

retirantes, orientados pelo P. 

Vicente Zorzo sj. Na oportunidade, Valério aproveitou para 

visitar a comunidade jesuíta do Colégio Catarinense e sociali-

zar o Projeto PAMSJ e seus avanços; da mesma forma, sociali-

zou com alguns dos jesuítas que estavam no retiro. 

 

 



Visita do P. Pablo Mora na Bolívia 

O P. Pablo Mora esteve na Bolívia de 11 a 25 de setembro, 

com o fim de conhecer o trabalho de Fé e Alegria (FyA) e CI-

PCA (Centro de Investigação e Promoção de Agricultores) na 

região amazônica da Bolívia. Estando em La Paz, reuniu-se 

com o P. Rafael García Mora sj, Director Nacional da FyA; em 

seguida, viajou para o Departamento de Beni, onde visitou 

Trinidad, San Ignacio de Moxos, Riberalta e Guayanamerin 

(fronteira com Rondônia, Brasil). Nestes lugares ele se reuniu 

com o diretor Departamental, com os diretores locais e com 

os professores de vários centros educativos da FyA. Em San 

Ignacio de Moxos e Riberalta, também se reuniu com a equipe 

do CIPCA. Depois viajou para Cochabamba para visitar o cen-

tro educativo e internato de estudantes da FyA, em Tiraque. 

De lá, ele voltou para La Paz, onde se encontrou com parte da 

equipe central da FyA. Ele também teve a oportunidade de 

conversar com o P. Franz Beranjano SJ, coordenador da Rede 

Indígena CPAL. Finalmente, nos dias 23 e 24, participou do 

Terceiro Fórum Internacional Andino-Amazônico de Desenvol-

vimento Rural. 

Encontro dos Bispos Amazônicos da Colômbia 

O Secretariado Nacional da Pastoral Social (Caritas da Colôm-

bia) organizou um Encontro com os bispos colombianos pre-

sentes no território da Amazônia nos 26 e 27 de setembro. 

Neste evento, foram convidados o P. Alfredo Ferro SJ, Coor-

denador do Projeto PAMSJ, e Mauricio Lopez, secretário exe-

cutivo da Rede Eclesial Pan-Amazônica - REPAM, com o fim de 

dialogar sobre a realidade da Amazônia colombiana, sobre os 

desafios enfrentados pela Igreja e sobre a proposta da RE-

PAM. Também se aproveitou a oportunidade de partilhar com 

os bispos as perspectivas do Projeto PAMSJ. 

 

Visita apostólica do Bispo peruano na trípice fronteira 

O bispo do Vicariato de San José de Amazonas - Peru, D. Javier 

Travieso Martin, esteve realizando sua visita pastoral nas co-

munidades de Santa Rosa e Islândia na fronteira peruana e, 

hospedando-se na comunidade SJ "Samuel Fritz" aproveitou 

para conhecer de perto o Projeto PAMSJ. Também visitou o 

bispo do Vicariato de Leticia, D. José de Jesus Quintero Diaz.  

 
 


