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Encontro fronteiriço dos povos indígenas 

Dos dias 07 a 

10 de junho, 

aconteceu o 

primeiro en-

contro regio-

nal dos po-

vos indíge-

nas, promo-

vido pela 

Rede Eclesial 

Pan-amazô-

nica – REPAM, e apoiado pelo Projeto Pan- Amazônico da CPAL 

– PAM SJ, com objetivo de promover um diálogo fraterno entre 

os povos indígenas e as Igrejas dos três países que conformam 

a tríplice fronteira: Diocese do Alto Solimões (Brasil), Vicariato 

de San Jose de Amazonas (Peru) e Vicariato de Leticia (Colôm-

bia). Estiveram presentes cerca de 90 pessoas representantes 

de lide-

ranças 

indíge-

nas de 

dife-

rentes 

etnias, 

agen-

tes de 

pastoral dessas Igrejas e representantes da REPAM. Foi um mo-

mento bonito de convivência e diálogo sobre os seguintes te-

mas: a defesa dos territórios frente às ameaças extrativistas, os 

desafios da realidade da fronteira, a situação difícil da educação 

escolar, a questão cultural e religiosa com a presença das Igre-

jas junto aos povos indígenas, e as possíveis alianças entre os 

povos indígenas e a Igreja Católica. 

 

Missão de férias dos estudantes jesuítas 

Aproveitando o 

período de férias, 

os estudantes 

Mauricio Bueno 

(CIFs de Bogotá) 

e Patrick Hyland 

(Filosofado dos 

EUA) estiveram 

por três semanas fazendo uma experiência de missão nas co-

munidades da Paróquia de Nazareth (a uma hora pelo Rio Ama-

zonas) que pertencem ao Vicariato de Leticia, Colômbia. No do-

mingo, dia 26, o P. Valério Sartor sj acompanhou a comunidade 

de Santa Sofia com a celebração Eucarística, seguida de um al-

moço típico (sancocho), como encerramento da missão. Esta 

missão foi organizada juntamente com os Padres Capuchinhos 

e as Irmãs Lauritas. 

Visita do P. Provincial da Colômbia 

De 7 a 10 de junho, 

recebemos a visita 

do P. Carlos Eduardo 

Correa sj, Provincial 

da Colômbia. Du-

rante esse período, o 

Provincial teve a 

oportunidade de co-

nhecer mais de perto 

o Projeto PAM SJ, 

além de participar 

em parte do Encon-

tro Fronteiriço dos 

Povos Indígenas em Tabatinga, organizado pela REPAM. Tam-

bém se encontrou com alguns povoados ribeirinhos da tríplice 



fronteira: Is-

landia 

(Peru), Ben-

jamin Cons-

tant (Brasil) 

e Puerto Na-

riño (Colôm-

bia). A co-

munidade 

“Samuel Fritz” ficou muito agradecida pela visita do P. Carlos 

Eduardo. 

Encontro dos Centros Sociais da CPAL em Lima 

Dos dias 14 a 17 de junho, realizou-se em Lima o Encontro anual 

dos Centros Sociais da CPAL, no qual participaram, represen-

tando o Projeto PAM SJ, os PP. Valério Sartor sj e Alfredo Ferro 

sj. O evento teve como tema central o texto oferecido pelo P. 

Roberto Jaramillo sj, delegado do setor social da CPAL – intitu-

lado “Generosidad y Eficacia” –, que nos apresentou diversas 

interrogações sobre o impacto das nossas ações. No encontro, 

participaram mais de 80 pessoas dos centros sociais (2 por cen-

tro) e outros convidados especiais. O evento foi um espaço en-

riquecedor em que foi possível partilhar, aprender, questionar, 

avaliar e projetar nossas práticas, mas, principalmente, reen-

contrar-nos na perspectiva de uma missão comum. 

Diagnóstico fronteiriço 

O Projeto PAM SJ está elaborando um diagnóstico para conhe-

cer melhor a realidade da tríplice fronteira; para isso, contou 

com a colaboração do Professor Dr. Luiz Felipe Lacerda na rea-

lização de tal trabalho que consiste em cinco etapas: 1. Defini-

ção dos temas a serem abordados (socioeconômico, educacio-

nal, cultural/religioso e ambiental) e a metodologia do diagnós-

tico; 2. Recolhimento das informações dos estudos e bibliogra-

fias sobre a realidade da fronteira; 3. Entrevistas com algumas 

pessoas conhecedoras dos temas; 4. Descrição e escrita do do-

cumento; 5. Realização de quatro encontros ou colóquios com 

grupos de 5 a 6 pessoas especialistas em cada tema para dialo-

gar sobre os mesmos, enriquecendo-os e complementando-os 

com seus conhecimentos. Esse exercício tem sido uma exce-

lente oportunidade para conhecer pessoas interessantes da 

fronteira e para, consequentemente, inteirar-nos melhor da re-

alidade local. 

 

Projeto PAM SJ - FyA – ALBOAN 

No dia 22 de 

junho, che-

gou a Leticia, 

egressado da 

Universidad 

Javeriana de 

Bogotá, 

Robby Os-

pina, o novo 

coordenador 

técnico do 

Programa conjunto entre o Projeto PAM SJ - FyA- ALBOAN. Este 

programa busca potencializar a qualidade da educação nos cen-

tros de FyA nos países amazônicos e também começar com 

uma fase de identificação – ou mapeamento – que terá a dura-

ção de nove meses e que estará centrada nos focos de sensibi-

lização e Educação Intercultural Bilíngue (EIB). Robby traba-

lhará junto com P. Pablo Mora sj, coordenador executivo do 

programa. 


