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Visita do Assistente da Província da Colômbia 
Dos dias 2 a 6 de outubro, recebemos a visita do Assistente de 

Educa-

ção e 

Ação 

Social da 

Província 

da Co-

lômbia, 

P. Luis 

Javier 

Sarralde 

sj. Ele 

veio 

conhecer de perto os avanços do Projeto Pan-amazônico da 

CPAL – PAMSJ e também vivenciar a realidade amazônica 

nesta 

tríplice 

fron-

teira, 

onde 

visitou 

alguns 

lugares 

do 

Brasil, 

da Colômbia e da Peru. Também houve um momento de en-

contro com os jesuítas da Comunidade “Samuel Fritz” para 

dialogar sobre o PAMSJ e sua articulação com a Província 

colombiana. 

Encontro dos religiosos da Tríplice Fronteira 

No último dia 17, aconteceu um encontro dos religiosos que 

atuam na região da tríplice fronteira Brasil-Peru-Colômbia. O 

encontro aconteceu na casa dos Frades Menores Capuchi-

nhos, em Benjamin Constant, onde, apesar da ausência de 

algumas Congregações, se fizeram presentes 21 religiosos: 

Maristas, Jesuítas, Vicentinas, Capuchinhos, Mercedárias Mis-

sioneiras do Brasil, Missionárias Capuchinhas, Franciscanos, 

Franciscanas de Jesus Crucificado e Filhas de Sant’Ana. Foi um 

momento muito bonito de convivência, de socialização de 

nossa missão, de percepção dos desafios na fronteira e tam-

bém de programação dos encontros para o próximo ano para 

caminharmos juntos. 

 

Encontro da Rede de obras de Manaus 
O P. Alfredo Ferro SJ foi convidado pelo P. José Miguel Cle-

mente SJ – coordenador da Rede de obras jesuítas de Manaus 

– para participar da reunião da Rede, realizada em Manaus dia 

20 de outubro, a fim de definir melhor a identidade, os objeti-

vos e as ações concretas da mesma. O encontro reuniu várias 

das obras da Companhia de Jesus na cidade, as quais fazem 

parte de um processo de articulação e esforço para construir 

alianças que permitem maior eficácia na missão. 



Encontro com o Provincial e os Superiores das Plataformas 
da Província do Brasil 
Atendendo ao pedido do Provincial do Brasil, do Superior da 

Plataforma da Amazônia dos outros seis Superiores das plata-

formas da Província brasileira e dos formadores, que se reuni-

ram em Manaus, no final de outubro em sua reunião ordiná-

ria, os PP. Alfredo Ferro sj, Paco Almenar sj (equipe itineran-

te), P. Fernando López sj (CIMI) tiveram a oportunidade de 

apresentar suas respectivas missões no marco da prioridade 

da Amazônia, tanto definida pela CPAL, como pela Província 

Jesuíta do Brasil. Este espaço de encontro e de diálogo foi para 

todos uma boa oportunidade de visualizar os desafios que 

temos e as respostas, que poderíamos dar como um corpo 

apostólico, aos gritos que escutamos e que provêm da reali-

dade dos territórios amazônicos. Nesse sentido, foi um mo-

mento oportuno para refletir como tanto a missão da Rede 

eclesial Pan-Amazônica - REPAM como a do Projeto PAMSJ, se 

integram à missão apostólica da Companhia de Jesus na Ama-

zônia brasileira, o que será de fundamental importância que 

haja uma articulação entre todos para um melhor serviço e 

cuidado com a “casa comum” como nos recomenda o Papa 

Francisco. 

Aliança entre a FIFyA e PAMSJ 
O P. Pablo Mora sj foi convidado pelo P. Ignacio Suñol sj, coor-

denador da Federação Internacional de Fé e Alegria-FIFyA, 

para participar da reunião do Conselho de Diretores Nacionais 

da FyA, que aconteceu dia 22 de Outubro em Barranquilla, 

Colômbia. Na parte da tarde, o P. Pablo fez uma apresentação 

sobre o Projeto PAMSJ e uma proposta conjunta do mesmo 

com FIFyA. E à noite, P. Pablo reuniu-se com os diretores de 

FyA dos países amazônicos (Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, 

Peru e Venezuela), quando também estavam presentes o P. 

Jorge Cela (Presidente da CPAL) e Gonzalo Sanchez (Coord. de 

Projetos FIFyA). Nesta reunião, tratou-se, com mais detalhes, 

da proposta do projeto de aliança e fizeram-se considerações 

sobre o mesmo. No final, houve um consenso geral quanto ao 

desejo de trabalhar em conjunto na iniciação e no desenvol-

vimento de uma proposta articulada entre o Projeto PAMSJ e 

a FIFyA. 

Jornada missionária 
Neste mês de 
outubro, que é 
dedicado às 
missões, o P. 
Valério Sartor 
sj acompanhou 
o P. Wilmer A. 
Acevedo, pá-
roco de San 
José dos Kms, 
com um grupo 

de jovens em uma jornada missionária que incluiu visitas e 
celebrações nas comunidades ribeirinhas de S. Pedro, S. Juan e 
S. Antônio, pertencentes a essa Paróquia. Essas comunidades 

são pouco visitadas devido à distância e também à falta de 
sacerdotes.  

Visita do Jean White 
Dos dias 25 a 29 deste 
mês, o belga Jean 
White, representante 
da Fundação Impac-
tHope, da Suíça e vin-
culada a Acting for Life, 
esteve visitando a 
região da tríplice fron-
teira: Brasil, Colômbia 
e Peru. O motivo da sua visita foi para conhecer a realidade 
amazônica nesta fronteira e para verificar os avanços do Pro-
jeto PAMSJ a fim de futuramente apoiar financeiramente o 
Projeto PAMSJ. Por outra parte, Jean também veio com a 
intenção de conhecer mais de perto a Rede de Enfretamento 
de Tráfico Humano da Tríplice Fronteira, formada por repre-
sentantes dos três países fronteiriços. Essa mesma Fundação 
está interessada em apoiar financeiramente a Rede para forta-
lecer o 
trabalho 
de en-
frenta-
mento a 
tal pro-
blemáti-
ca que 
se ob-
serva 
nesse local. 


