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Reunião com as Universidades Jesuítas do Brasil 

Convocadas 
pelo Projeto 
Pan-amazônico 
da CPAL-PAM 
SJ para conver-
sar sobre as 

possibilidades 
de como podemos servir de maneira eficiente a Amazônia 
Brasileira, seja por meio da Plataforma Amazônica da Provín-
cia Jesuítica do Brasil ou de outras ações conjuntas, participa-
ram do encontro pessoas representando as Universidades 
Jesuítas do Brasil (UNICAP, UNISINOS e PUC-Rio) e o coorde-
nador do Projeto PAM SJ, o P. Alfredo Ferro sj. Aconteceu no 
dia 3 de novembro na PUC do Rio de Janeiro, a reunião em 
que se planejaram algumas possibilidades de ação e apoio 
mútuo, começando pelo mapeamento que se pretende fazer 
sobre a relação que existe atualmente nas Universidades da 
AUSJAL – Asso-
ciação das Uni-
versidades 
Jesuítas da 
América Latina 
com a Amazô-
nia – nos cam-
pos da docên-
cia, da investi-
gação e da 
extensão uni-
versitária. 

Colaboração na Paróquia de Belém do Solimões  

O P. Valério 
Sartor sj 
esteve um 
fim de se-
mana apoi-
ando na 

Paróquia 
indígena 

(Tikuna), no 
município 

de Belém do Solimões, junto aos Freis Capuchinhos, e colabo-
rou no encontro vocacional com 23 jovens indígenas e tam-
bém com as celebrações nas comunidades. Foi um momento 
bonito de conhecer a dinâmica pastoral da Paróquia. 

Visita ao SINCHI – Leticia 

Os PP. Alfredo Ferro sj e Valério Sartor sj, acompanhados de 
amigos, visitaram o Instituto Amazônico de Investigações 
Científicas – SINCHI, com sede em Leticia, com o fim de co-

nhecer melhor a missão da Entidade que está voltada para 
vários campos de interesse comum: investigação científica e 
tecnológica, geração de conhecimento, inovação e transferên-
cia tecnológica, difusão de informação sobre a realidade bio-
lógica, social e ecológica da região amazônica. Nesse sentido, 
o SINCHI é um aliado importante para o Projeto PAM SJ a fim 
de pensar em ações conjuntas no campo da investigação. 

Relações entre a REPAM e o CELAM 

Uma vez decidido que a REPAM – Rede Eclesial Pan-amazônica 
– integrasse o CELAM – Conselho Eclesial Latino-americano – 
como órgão representativo da Igreja latino-americana, o pre-
sidente da REPAM, o Cardeal Cláudio Hummes, o vice-
presidente, D. Barreto, e o comitê executivo da REPAM se 
reuniram com a presidência do CELAM e seu secretário geral 
com o objetivo de dialogar sobre a missão da REPAM, sua 
estrutura, seu desenvolvimento e sua relação mútua, buscan-
do realizar ações em conjunto. 

Encontro Latino-americano da REPAM em Bogotá 

De 16 a 18 de novem-
bro, reuniram-se na 
cidade de Bogotá cerca 
de 90 pessoas (bispos, 
sacerdotes, religiosos, 
leigos, agentes de pas-
toral e indígenas), para 
trabalhar sobre a mis-
são, a estrutura e os 
comitês nacionais da 

REPAM, bem como sobre o desenvolvimento dos eixos estra-
tégicos. Os integrantes do encontro confirmaram a importân-
cia da REDE para a Igreja amazônica latino-americana, refleti-



ram sobre a Encíclica do Papa “Laudato Sí” e planejaram uma 
série de atividades. Também se deve ressaltar a voz dos povos 
indígenas que apresentaram suas lutas e esperanças frente às 
conjunturas de ameaças. 

Presença na Assembleia Diocesana do Alto Solimões 

Aconteceu 
de 11 a 15 
de novem-
bro a As-

sembleia 
diocesana 

convocada 
por D. Adol-
fo Zon Pe-
reira, Bispo 

do Alto Solimões. Foi um momento importante de retomada 
do Plano Pastoral, utilizando a dinâmica do VER, JULGAR e 
AGIR, no intuito de seguir a caminhada pastoral da mesma. 
Fizeram-se presentes as 8 paróquias que pertencem à diocese, 
além da Equipe Itinerante, de religiosos, do CIMI - Conselho 
Indigenista Missionário e do Projeto PAM SJ. O P. Valério Sar-
tor sj colabo-
rou, a pedido 
de D. Adolfo, 
fazendo uma 
síntese do VER 
da realidade 
atual da dioce-
se. 

Visita do P. Pablo ao Peru 

O P. Pablo 

Mora sj esteve 

na selva peru-

ana, no depar-

tamento do 

Amazonas, 

visitando as 

obras educati-

vas da Fé e 

Alegria, que trabalham em sua maioria com estudantes Awa-

jun-Wampis. Ele começou em Chiriaco, onde se encontra o I.E. 

San José, depois foi a Yamakaientza, onde se encontra o I.E. 

Valentín Salegui e, finalmente, viajou para Santa Maria de 

Nieva, onde se encontra o Instituto de Educação tecnológico 

da Fé e Alegria. Na volta, passando pelo departamento de 

Cajamarca em Jaén, o P. Pablo fez uma visita de cortesia ao 

Bispo Alfredo Vizcarra, coincidindo com a visita do P. Fernan-

do López a 

esta região. 

Em Jaén tam-

bém conver-

sou com o Sr. 

Eliverando 

Araujo, dire-

tor da Oficina 

de Educação 

Católica 

(ODEC). 

Participação da V Aula Viva em Putumayo – Colômbia 

De 16 a 21 de no-
vembro, aconteceu, 
no município de La 
Dorada, a V Aula 
Viva da Plataforma 
que abarca os Pro-
jetos apoiados por 
Misereor e que 

trabalham com comunidades de agricultores e indígenas nas 
áreas  agroflorestais, alimentação sustentável, consumo res-
ponsável, entre outros. O Projeto Pan-amazônico da CPAL – 
PAM SJ foi convidado como parceiro e se fez presente com a 
participação do P. Valério Sartor sj, que considerou muito 
importante conhecer o trabalho que vem sendo desenvolvido 
por essas entidades que têm como prioridade o cuidado com a 
“casa comum”, conforme nos recomenda o Papa Francisco na 
Encíclica “Laudato Sí”. 

 

Encontro na sede da FUCAI 

No último dia 23, estiveram reunidos em Bogotá representan-
tes da FUCAI – Fundación Caminos de Identidad, La Cosmopo-
litana e o Projeto PAM SJ, com a participação dos PP. Valério 
Sartor SJ e Alfredo Ferro sj. O objetivo do encontro foi o de 
somar esforços entre as entidades para realizar uma sistema-
tização das experiências das AULAS VIVAS, quanto ao seu 
contexto histórico e quanto à atuação junto às comunidades 
amazônicas. 

 

Presença de Rossana Cueva e de José Alejandro Aguilar sj 

Rossana Cueva, que 
é encarregada da 
Gestão de Projetos 
da CPAL, esteve em 
Leticia de 25 a 29 
de novembro, pela 
segunda vez, para 
colaborar com a 
elaboração de pro-

jetos de captação de recursos para o Projeto PAM SJ. Coinci-
dindo com sua presença de 27 a 30, tivemos a visita do P. José 
A. Aguilar, diretor da Fundación Suyusama e Reitor do Colégio 
San Francisco Javier do departamento de Nariño, na Colômbia. 


