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Curso sobre a arte de envelhecer 
O P. Alfredo Ferro sj, aproveitando 
sua ida à Europa para conversar com 
diversas agências de cooperação in-
ternacional, participou, do dia 25 de 
setembro ao dia 2 de outubro, do 
primeiro curso oferecido pelos jesu-
ítas da Espanha na Casa Manresa, in-
titulado: “Cuando vamos llegando a 
los 65, 70 años: El arte de asumir 
creativamente los penúltimos y los 
últimos tramos de la vida”. Estive-
ram presentes, no curso, 20 pessoas 

(7 sacerdotes – 2 deles jesuítas –, 8 religiosas e 5 leigos), bem 
como o grupo de jesuítas que fazem parte da equipe da Casa 
Manresa. Foi um momento importante para o P. Ferro distan-
ciar-se de sua atual realidade e refletir sobre o seu projeto de 
vida à luz da Autobiografia de S. Inácio e dos Exercícios Espiri-
tuais, sobre a Escatologia como nossa grande esperança e sobre 

a integração psicológica-médica-espiritual. Agradecemos aos 
companheiros do curso e aos jesuítas que colaboraram (Lluis 
Magriña, Francesc Riera, Josep M. Agusti, David Guindulain, 
José I. Gonzales Faus, Carles Marcet e Xavier Rodriguez). Esse 
grupo ajudou o P. Ferro a viver essa experiência que o auxiliará 
na missão do Projeto PAM SJ. 

Visita aos centros de FyA do Peru 

O técnico geral do Projeto PAM SJ com FIFyA e Rede Xavier, 
Robby Ospina, esteve visitando os centros educativos da FyA da 
Amazônia peruana, aplicando questionários aos educadores, 

alunos, pais de famílias e lideranças comunitárias. No Departa-
mento do Amazonas, visitou os centros educativos de Chiriaco, 
Yamakaeintza e Santa María de Nieva. Ainda esteve nos Depar-
tamentos de Loreto e de Ucayali, onde conheceu a rede de es-
colas desta região do rio Ucayali. E em Lima teve a oportuni-
dade de conversar com o diretor de FyA de Peru, P. Jerónimo 
Olleros sj. 

Visita aos centros da FyA e Centros Sociais do Brasil.  

O P. Pablo Mora sj visitou os centros educativos da FyA na Ama-
zônia brasileira de 6 a 19 de outubro. Em Cuiabá- MT, visitou os 
três centros educativos da FyA e, em Tocantins, visitou os cen-
tros educa-
tivos da FyA 
nos municí-
pios de Pal-
mas, Gurupi 
e Tocantí-
nia. Já em 
Manaus – 
AM, visitou 
o centro da 
FyA e conversou com a coordenadora do centro, Joicy dos San-
tos. Nessas visitas foram aplicados os questionários aos educa-
dores, alunos, pais de famílias e lideranças comunitárias. Ade-
mais, o P. Pablo aproveitou a oportunidade para visitar em Cui-
abá o centro social João B. Burnier onde conversou com seu di-
retor, Roberto Rossi, como também em Manaus se reuniu com 
o diretor do SARES, P. Sandoval Rocha, e parte da equipe. 

Reunião dos Diretores da FyA em Lima 
O P. Pablo Mora sj esteve em Lima de 25 a 27 de outubro, para 
apresentar os avanços do projeto conjunto PAM SJ- FIFyA - 
Rede Xavier, na reunião da FIFyA com os diretores nacionais da 
FyA. Na oportunidade, também se reuniu com o coordenador 
internacional da FIFyA, P. Carlos Fritzen sj, com o P. Rafael Gar-
cía Mora sj e com a Sra. Leire Morquecho (ALBOAN). 



Reunião da Comissão dos povos Indígenas e REPAM 

Nos dias 14 e 15 de outubro de 2016, o P. Valério Sartor sj par-
ticipou da reunião da Comissão, integrada por representantes 
indígenas e por representantes das igrejas locais da tríplice 
fronteira (Peru, Colômbia e Brasil), para levar adiante as pro-
postas que foram frutos do Encontro de diálogo em defesa da 
Amazônia entre povos indígenas e REPAM, ocorrido de 06 a 10 
de junho de 2016. Na oportunidade, os participantes atualiza-

ram-se so-
bre os desa-
fios da re-
gião e, em 
seguida, ela-
boraram um 
rol de ações 
estratégicas 

e compro-
missos a se-

rem assumidos pela Comissão e demais envolvidos na defesa 
dos povos indígenas. 

Visita do representante da Misereor 
O Sr. Stefan Kramer, assessor da Misereor para o Brasil, esteve 
visitando a região fronteiriça, onde conheceu de perto o Pro-
jeto Pan-amazônico da CPAL-PAM SJ e a proposta do trabalho 
da FUCAI (Fundación Caminos de Identidad), nas comunidades 
indígenas do lado colombiano e do lado brasileiro de São Paulo 
de Olivença. Na oportunidade, também manteve contato com 
a equipe do CIMI de Atalaia do Norte, com os Capuchinhos, com 
os Maristas e com D. Adolfo, bispo de Alto Solimões. 

Encontro do Comitê executivo e ampliado da REPAM 

O P. Alfredo Ferro sj participou de 24 a 26 deste mês, em Puyo 
- Equador, da reunião do Comitê executivo da Rede Eclesial 
Pan-amazônica – REPAM. A reunião teve como objetivo reto-
mar o caminho percorrido durante este ano e projetar as ações 
da Rede. O foco do encontro foi o desenvolvimento dos Eixos e 

Serviços REPAM, bem como a definição do mapeamento que se 
pretende iniciar proximamente. Dessa forma, será possível co-

nhecer me-
lhor quem 

somos, 
onde esta-
mos e o que 
fazemos em 
função de 
uma melhor 

articulação 
e prestação 
de serviços 

ao território Amazônico e à sua população. 

Oficina de extração de azeite de plantas 

O P. Valerio Sartor sj participou de uma oficina promovida pela 
FUCAI às comunidades indígenas, que ocorreu em Puerto Na-
riño (Colômbia). Os participantes receberam capacitação sobre 
como extrair a essência de plantas aromáticas e de como extrair 
o azeite de “Sacha inchi”; também aprenderam a elaborar ou-
tros produtos, tais como pomadas, xampus, talcos, etc., com a 
finalidade de utilizar os recursos naturais extraídos das plantas 
amazônicas em benefício da saúde e bem-estar das pessoas. 

Semana de Estudos Amazônicos 
Dos dia 25 a 28 deste 
mês o P. Valério Sar-
tor sj foi convidado a 
participar da 1ª Se-
mana de Estudos 
Amazônicos, ocor-
rida dentro da 14ª 
Semana de Integra-
ção da UNICAP (Uni-
versidade Católica de 

Pernambuco), na qual apresentou o Projeto PAM SJ, seus avan-
ços nas articulações com as obras da Companhia de Jesus e com 
outros atores que atuam em defesa dos povos indígenas e o 
cuidado com a Casa Comum. Na oportunidade, também parti-
cipou da reunião do Conselho do Observatório Nacional de Jus-
tiça Socioambiental Luciano Mendes de Almeida – OLMA, da 

Província dos Jesuítas do Brasil. Nesse momento, foi apresen-
tada a criação e a proposta de atuação do mesmo, pelo secre-
tário executivo Luiz Felipe Lacerda. 


