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Nomeação do P. Edwin Murillo sj 
O P. Jorge H. Peláez sj, Reitor da 
Universidad Javeriana, nomeou o 
P. Edwin Murillo sj, até agora de-
cano da Faculdade de Ciências Polí-
ticas e Relações Internacionais, 
como responsável da Universidade 
para a coordenação da aposta da 
Javeriana pela Amazônia e sua rela-

ção com o Projeto Pan-amazônico da CPAL-PAM SJ. O P. Alfredo 
Ferro sj conversou com o P. Edwin em Bogotá, com objetivo de 
tratar os assuntos relacionados às propostas que foram sugeri-
das, no que diz respeito à relação entre AUSJAL, a Universidad 
Javeriana e o Projeto PAM SJ, com intuito de concretizá-las. 

Encontro da Rede Claver 

O P. Alfredo Ferro sj esteve participando do encontro da Rede 
Claver da CPAL, que aconteceu na cidade de Montevidéu, Uru-
guai. Essa Rede está composta pelos escritórios de captação de 
recursos das diversas Províncias da Companhia de Jesus na 
América Latina, os quais têm como foco arrecadar recursos 
para a missão. No encontro, o P. Ferro apresentou o Projeto 
PAM SJ e teve um diálogo com os participantes, a fim de buscar 
formas de cooperação e de alianças entre a Rede e o Projeto 
PAM SJ. 

Apoio nas AULAS VIVAS 

Neste mês de setembro, o P. Valério Sartor sj esteve apoiando 
as atividades das Aulas Vivas, com cultivos de roçados sem 
queimar e com a cozinha da abundância, as quais aconteceram 
nas comunidades indígenas Cocamas, de São Paulo de Olivença, 
e Ticunas, de Benjamin Constant (Diocese de Alto Solimões). 

Esse apoio, em conjunto com a FUCAI (Fundación Caminos de 
Identidad), é parte do compromisso que tem o Projeto PAM SJ 
na divulgação e multiplicação das experiências de trabalho exi-
tosas junto às comunidades indígenas de outros países. 

Assembleia da FLACSI 

O P. Alfredo Ferro sj, dando continuidade ao diálogo que teve 
início no ano passado na cidade de Bogotá com os Reitores da 
Federação Latino-americana dos Colégios da Companhia - 
FLACSI, teve a oportunidade, neste mês de setembro, de parti-
cipar do encontro dos coordenadores de Pastoral desses Colé-
gios, que aconteceu na cidade do Panamá. Nesse evento, apre-
sentou o Projeto PAM SJ e a proposta que vem sendo tratada 
com os respectivos diretores da FLACSI, com objetivo de sensi-
bilizar os alunos sobre a realidade socioambiental e, principal-
mente, sobre a importância da Amazônia para o futuro do 
nosso planeta. 

Reunião com a Cooperação Internacional na Espanha 

O P. Alfredo Ferro sj esteve, ainda no mês de setembro, em Lo-
yola, na Espanha, participando do encontro anual da ALBOAN, 
no qual se dedicou um dia para tratar temas vinculados à reali-
dade amazônica e ao compromisso que ALBOAN tem assumido 
com a Pan-amazônica e que está mediado, também, pelo Pro-
jeto PAM SJ. O P. Ferro também teve a oportunidade de dialo-
gar com outras entidades de cooperação fraterna em Madri as 
quais têm uma relação especial e compromisso tanto com o 
Projeto PAM SJ como com a REPAM (Rede Eclesial Pan-amazô-
nica), entre elas: ENTRECULTURAS, Cáritas Espanha e MANOS 
UNIDAS. 



 

Seminário da Rede de Enfrentamento do Tráfico Humano 

Entre os dias 04 e 12 setembro, aconteceram várias atividades 
nos municípios da tríplice fronteira (Brasil-Peru-Colômbia) rela-
cionadas à sensibilização e à prevenção ao tráfico humano, em 
seus diferentes aspectos, que atinge os mais vulneráveis. Como 
vem acontecendo nos últimos anos, no sábado, dia 10, realizou-
se o Seminário, no Centro de Formação Frei Ciro, em Tabatinga, 
com a participação de mais de 60 pessoas representantes dos 
três países da fronteira. O objetivo do Seminário foi discutir a 
temática e planejar atividades da Rede, como compromisso de 
todos que dela participam. 

Reunião dos religiosos da tríplice fronteira 

Dia 17 de setembro, aconteceu, em Islândia (Peru), o terceiro 
encontro dos religiosos da tríplice fronteira – Colômbia-Brasil-
Peru –, com a presença de 20 participantes das seguintes Con-
gregações: Ir. Mercedárias (Islândia), Ir. Filhas de Jesus Crucifi-
cado, Ir. Cônegas de S. Agostinho e Ir. Ursulinas (Tabatinga), Ir. 
Capuchinhas (Benjamín Constant), Ir. Franciscanas e os Fr. Fran-
ciscanos (Caballococha), Ir. Lauritas, os Fr. Capuchinhos e os Je-
suítas (Leticia). Os temas tratados foram: Juventude, Formação 
de lideranças e os avanços da REPAM nos seus diferentes eixos, 
para os quais somos convidados a colaborar. 

Visita de jesuítas da Alemanha e da Áustria 
Dos dias 21 a 
24 de outu-
bro, o P. 
Klaus Va-
throder sj e a 
Sra. Judith 
Behner, de 
Jesuit Mis-
sion da Ale-
manha, e o 

P. Hans Tschigger sj, da Áustria, estiveram na tríplice fronteira 
para conhecer de perto o Projeto PAM SJ. Na oportunidade, os 
visitantes participaram de um jantar de confraternização, em 
Tabatinga, com a presença de religiosos, leigos e voluntários; 
também acompanhados pelos PP. Valério e Pablo, percorreram 
o lado peruano – Islândia e Santa Rosa –, o lado brasileiro – 

Benjamin Constant – e o lado colombiano – Comunidade de Na-
zareth –, para conhecer o trabalho pastoral que se realiza com 
apoio do voluntariado. Os visitantes foram, ainda, agraciados 
com a apresentação 
do Projeto PAM SJ na 
sua globalidade e 
também dos avanços 
nos campos estratégi-
cos, particularmente 
o projeto que está 
sendo desenvolvido 
entre FIFyA, ALBOAN 
e o próprio Projeto 
PAM SJ. 

Voluntariado 
O mês de setembro tem sido um tempo de formação e trabalho 
em Leticia para a voluntária Lorena, que participou de um curso 
de Formação Pastoral do Vicariato de 15 a 17 de setembro com 
o tema “Tradición en los Pueblos Indígenas”, no qual aprovei-
tou a presença de Esadith (Coordenadora da Plataforma Juvenil 
de Puerto Nariño) para ver as possibilidades de apoiar a pasto-
ral juvenil. Também tivemos reunião da “Equipo Pastoral” para 
avaliar o trabalho realizado nas visitas às comunidades e plane-
jar a agenda de visitas do mês de outubro. 

Encontro da Teologia Índia 
De 26 a 30 de setembro, o 
P. Valerio Sartor sj partici-
pou do VIII Encontro Conti-
nental de Teologia Índia, 
que aconteceu em Panaja-
chel, Guatemala. Estiveram 
presentes cerca de 240 par-
ticipantes, entre indígenas, 
leigos, religiosos, sacerdo-
tes (5 jesuítas), provindos 
de diversos países do Conti-
nente Latino-americano. O 
encontro teve como tema 
“A Palavra de Deus na pala-
vra dos povos indígenas”. 

Foi um momento muito bonito de reflexão sobre a sabedoria 
teológica, existente nos povos indígenas, e de percepção da 
manifestação de Deus ao longo da história e da vida desses po-
vos, como também das diferentes maneiras de expressarem 
essa presença de Deus através da simbologia, dos mitos, das 
danças, da relação com a natureza, e que foram intensamente 
vivenciada durante o encontro. Por parte do Projeto PAM SJ, é 
importante a participação nesses espaços, porque nos ajuda a 
conhecer e a compreender melhor a cosmovisão dos povos in-
dígenas, bem como entender a relação desses com a espiritua-
lidade inaciana. 

 


