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Visita de IMCA e do P. Carlos Revelo sj 

Recentemente, 

tivemos a visita 

dos companhei-

ros Erminsu Da-

vid Pabón e Luís 

Enrique Ochoa 

(respectiva-

mente Director 

e Administra-

dor do Instituto 

Mayor Campesino – IMCA, da Colômbia), juntamente com o P. 

Carlos Revelo sj, que atualmente está em Cartagena e fez seu 

magistério no IMCA. Eles aproveitaram a oportunidade para co-

nhecer a região, aproximar-se do Projeto Pan-amazônico da 

CPAL – PAMSJ e buscar formas de colaboração com a missão 

amazônica. Agradecemos seu apoio e incentivo. 

Dia de Santo Inácio de Loyola em Leticia 

No dia 31 de julho, celebramos a festa de Santo Inácio de Loyola 

com uma Eucaristia na Comunidade “Samuel Fritz”, momento 

em que houve uma bonita partilha entre os vários convidados 

que estiveram presentes: o diretor e o administrador do IMCA 

(Instituto Mayor Campesino), os PP. Capuchinhos, as Irmãs Lau-

ritas, o P. Carlos Revelo sj (de Cartagena), Artemio España, 

Robby Ospina, Lorena Pérez e os jesuítas PP. Alfredo Ferro, Pa-

blo Mora e Valério Sartor. Nessa ocasião, o P. Pablo foi parabe-

nizado pelos 25 anos de ordenação sacerdotal. Em seguida, fo-

mos todos almoçar num restaurante de Leticia com uma ampla 

vista do Rio Amazonas. 

Simpósio de espiritualidade do CIRE em Bogotá 

Durante o SIMPÓSIO 

anual organizado pelo 

Centro Ignaciano de Refle-

xión Espiritualidad – CIRE, 

que aconteceu de 5 a 6 de 

agosto na Universidad Ja-

veriana (Bogotá) sobre a 

“Inspiración de los EE para 

el cuidado de la CASA CO-

MUN”, o P. Alfredo Ferro 

sj apresentou uma palestra intitulada: “Hacia una ecología in-

tegral como camino de renovación de nuestra espiritualidad: 

una lectura de la ‘Laudato Si’ a la luz de los Ejercicios Espiritua-

les de San Ignacio”. Foi a oportunidade para abordar, a partir 

do Projeto PAMSJ, essa reflexão e compartilhar com aqueles 

que acompanharam o evento. 

Apostolado Indígena dos Jesuítas 

Dos dias 8 

a 13 de 

agosto, o 

P. Valério 

Sartor sj 

participou 

do Encon-

tro da 

Rede de Apostolado Indígena da CPAL que aconteceu em Cha-

ragua, Bolívia, com a presença de 75 participantes indígenas e 

não indígenas de diferentes países latino-americanos. O evento 

esteve mais voltado para a juventude, abordando temas como: 



migração e mobilidade humana, identidade e mudança cultu-

ral, liderança comunitária. Na oportunidade também foram 

apresentados os avanços do Projeto PAM SJ, que apoiou o tra-

balho com os povos indígenas e também a articulação com a 

REPAM – Rede Eclesial Pan-amazônica. 

Visitas à missão dos Jesuítas da selva boliviana 

Depois do encontro 

indígena, o P. Valé-

rio Sartor sj foi visi-

tar a missão dos Je-

suítas de San Ignacio 

de Moxos, onde as 

“ruínas” das redu-

ções jesuíticas do 

século XVII ainda se 

mantêm vivas, ou 

seja, o templo está sendo restaurado e é onde se celebram os 

rituais e festas litúrgicas, conservando a cultura e os costumes 

da época. Por outro, se percebe claramente na região a predo-

minância do agronegócio e do agropecuário que busca o desen-

volvimento eco-

nômico capita-

lista, ocasio-

nando a destrui-

ção da selva 

amazônica e da 

cultura dos po-

vos indígenas. 

Oficina de cozinha nativa com os Ticunas no Brasil 

O P. Alfredo Ferro sj, 

junto com a Ir. Nohelia 

(Congregação das Lau-

ritas) tiveram a opor-

tunidade de participar 

na comunidade da et-

nia Ticuna, de Guana-

bara III, que pertence 

a paróquia de Benja-

min Constant (Diocese 

de Alto Solimões – Brasil), de uma oficina sobre cozinha nativa 

coordenada pela Fundación Caminos de Identidad – FUCAI, jun-

tamente com os promotores locais e a comunidade. Foi uma 

experiência interessante, na qual se descobriu a riqueza cultu-

ral das comunidades indígenas e da abundância que nos dá a 

Mãe Terra. 

Ações em Leticia pelo SIM junto ao Clero do Vicariato 

Diante da apa-

tia, desinte-

resse, desin-

formação e 

manipulação 

existente em 

torno das implicações que têm os acordos de PAZ na Colômbia 

– fruto dos diálogos em Havana (Cuba) para o fim do conflito 

armado e uma busca de caminhos de paz – o P. Alfredo Ferro sj 

e um grupo de pessoas da sociedade civil, juntos, tomaram uma 

iniciativa cidadã do SIM pela PAZ para o plebiscito que aconte-

cerá proximamente. Essa sensibilização começou com um diá-

logo com os integrantes do Clero e com os dois Bispos presen-

tes no Vicariato de Leticia. 

Trabalho pastoral 

No mês de agosto, a equipe de pastoral formada por Lorena 

(voluntária da CVX Equador), Magnolia (missionária do Vicari-

ato de Leticia) e a Ir. Nohelia (Laurita) estiveram visitando as 

comunidades indígenas (Santa Sofía, Nuevo Jardín, La Maloca, 

Progreso e Loma Linda) da Paróquia de Nazareth, às margens 

do Rio Amazonas do lado colombiano. A proposta dessa pri-

meira etapa é um tempo de conhecer as pessoas e de fazer um 

pequeno diagnóstico da situação geral das comunidades. Du-

rante as visitas, faz-se a celebração da Palavra, visita aos enfer-

mos e a todas as famílias da comunidade. 

Projeto PAMSJ - FyA - ALBOAN 
Robby Ospina, coordenador 

técnico que acompanha al P 

Pablo Mora sj na execução 

do projeto conjunto PAMSJ - 

FyA -ALBOAN, encontra-se 

na Bolívia executando seu 

trabalho com os técnicos re-

gionais e locais dos centros 

educativos da Amazônia bo-

liviana. Robby chegou em La 

Paz dia 22 de agosto, onde 

encontrou-se com o diretor 

da FyA Bolívia, Rafael García 

Mora sj e com a enlace nacional, Carmen Carrasco. Logo dirigiu-

se para Cochabamba onde reuniu-se com o diretor regional e 

sua equipe. Depois seguiu para a região de Chapare, nos cen-

tros educativos desta zona, onde iniciou seu trabalho com os 

docentes, estudantes, lideranças comunitários e pais de famí-

lia. Seu próximo destino será no Departamento de Beni. 


