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Pré-fórum Social Pan-amazônico – Colômbia 
Como preparação 
para o VIII Fórum So-
cial Pan-amazônico, 
que acontecerá no 
mês de abril de 2017, 
em Tarapoto-Peru, es-
tão acontecendo pré-
fóruns nos diversos 
países amazônicos e 
um deles aconteceu 

no início do mês de novembro na Colômbia, na cidade de Flo-
rencia – Caquetá. O P. Alfredo Ferro sj participou como repre-
sentante do Projeto Pan-amazônico da CPAL-PAM SJ e da Rede 
Eclesial Pan-amazônica-REPAM, discutindo, junto com outros 
atores do território da Amazônia colombiana, tanto os desafios 
que temos, como as perspectivas que vislumbramos. Foi uma 
oportunidade para o P. Ferro compartilhar com os presentes a 
experiência do processo vivido pela Rede Eclesial junto a outras 
Congregações religiosas em torno de uma perspectiva global 
Pan-amazônica. Foi um momento, também, de articularmo-nos 
a partir do que somos e do que temos como Igreja. 

Aula Viva em São Paulo de Olivença 
Dos dias 6 a 
10 de no-

vembro, 
aconteceu 

mais uma 
Aula Viva, 
desta vez 
do Projeto 
“Vida para 
os Povos 

Indígenas Kokamas”, que está sendo coordenado pelas Irmãs 
Filhas do Coração Imaculado de Maria. Essa aconteceu no Mu-
nicípio de São Paulo de Olivença e seguiu a mesma proposta da 
FUCAI-Funcación Caminos de Identidad. A Aula Viva teve o 
apoio de um agrônomo da FUCAI e a colaboração 

do P. Valerio Sartor sj do Projeto PAM SJ. Participaram aproxi-
madamente 100 convidados de diversas comunidades indíge-
nas da diocese de Alto Solimões e também da Colômbia. 

Visita à FyA do Equador 
De 27 de ou-
tubro a 2 de 
novembro, o 
P. Pablo Mora 
sj esteve no 
Equador para 
diversas ativi-
dades do Pro-
jeto PAM SJ. 
Em Quito, 
participou da reunião com a equipe do eixo de Formação e mé-
todos pastorais da REPAM. Depois, teve um encontro com o di-
retor da Fé e Alegria, Carlos Vargas, e também visitou Pedro 
Niño, que é diretor de IRFEYA (Instituto Radiofônico Fé e Ale-
gria). Em seguida, viajou a Joya de los Sachas, na Amazônia 
equatoriana, para fazer as entrevistas com educadores, alunos, 
pais de famílias e lideranças comunitárias do Centro Educativo 
da FyA Oscar A. Romero, avançando com o Projeto PAMSJ-FYA-
Rede Xavier. 

II Encontro dos Bispos brasileiros da Amazônia Legal e diálogo 
com os jesuítas de Belém 

O P. Alfredo Ferro sj, como membro do comitê executivo da RE-
PAM, participou do II Encontro dos Bispos brasileiros da Ama-
zônia Legal, que se realizou na cidade de Belém, de 14 a 17 de 
novembro, organizado pela Comissão Amazônica da CNBB. 
Junto com o P. Ferro, esteve também presente o vice-presi-
dente da REPAM, D. Pedro Barreto sj. Ambos compartilharam, 
com os 50 Bispos presentes, informações sobre os anteceden-
tes da REPAM, seus objetivos, processos, estrutura, organiza-
ção e perspectivas. A participação nesse encontro representou 
uma experiência eclesial valiosa, na qual se teve a oportuni-
dade de ver os desafios da Igreja Amazônica e as possibilidades 
de uma maior articulação entre as Igrejas locais conformando 
uma só Igreja. Posteriormente o P. Ferro, estando em Belém, 
aproveitou para ter um encontro com os jesuítas que lá estão, 
estabelecendo um diálogo sobre os avanços tanto do Projeto 
PAM SJ como da REPAM. 



Equipe de Pastoral 
Depois de ter 
feito uma vi-
sita nas 10 

comunida-
des ribeiri-
nhas do lado 
colombiano, 

a equipe de 
pastoral se 
reuniu com 
D. José de Je-
sus Quintero 

(Bispo do Vicariato de Leticia) para informar-lhe sobre o diag-
nóstico feito e saber da possibilidade de apoiar a equipe nessa 
missão. O Bispo agradeceu o trabalho realizado e se prontificou 
a ajudar a equipe na tarefa de evangelização. A equipe de pas-
toral também realizou a reunião mensal, na qual se planejou a 
preparação para o Natal e para um encontro de formação para 
catequistas das comunidades atendidas. Na oportunidade, a 
voluntária Lorena Perez foi convidada pelo P. Yilmer (pároco da 
catedral de Leticia) para assessorar no curso de Formação pro-
movido pela Pastoral Social do Vicariato nos temas Pensa-
mento Social, Globalização e Resistências Sociais. 

II Semana Jurídica da UEA sobre a Água 
O P. Valério Sartor sj foi convi-
dado pelo professor de direito 
Jefferson Rodrigues para pro-
ferir, no dia 18 de novembro, 
uma palestra sobre a agua na II 
Semana Jurídica do Curso de 

Direito na Universidade Estadual do Amazonas – UEA de Taba-
tinga/AM (apoiado pela OAB-AM e GEDA), cuja temática foi o 
“direito de águas, mudanças climáticas e geopolítica hídrica no 
âmbito da tríplice fronteira amazônica”, A temática da água, 
juntamente com o tema da mudança climática, é bastante pre-
ocupante, não só nessa região, mas no mundo todo, e as Uni-
versidades têm muito a contribuir, seja com a investigação ci-
entífica, seja com as experiências de sustentabilidade, seja com 
a colaboração 
com a socie-
dade, aten-
dendo ao cha-
mado do Papa 
Francisco 
para o “cui-
dado com a 
casa comum”. 

Visita ao Peru 
O P. Pablo Mora 
sj esteve de 23 
a 24 de novem-
bro em Tara-
poto, Peru, bus-
cando um local 
de hospedagem 
para os partici-
pantes do Pré-
fórum amazô-
nico jesuíta, 
que aconte-

cerá, antecedendo o Fórum Social Pan-amazônico-FSPA, em 
fins de abril de 2017. Em seguida, partiu para o distrito de Ju-
anjuí, para conhecer a experiência educativa conhecida como 
CRFA (Centro Rural de Formación en Alternancia), em Cayena, 
onde está 
o grupo 
mascu-
lino, e em 
Santa 
Marta, 
onde fica 
o grupo 
feminino. 
Depois, 
seguiu para o Departamento de Loreto, em Lagunas, para o ma-
peamento no Centro Educativo Missional Goretti-FyA 80, o qual 
atende, em sua maioria, a população nativa Cocama-Cocamilla. 

Reunião da Rede fronteiriça 

No último dia 26, aconteceu a reunião mensal da Rede de En-
frentamento de Tráfico de Pessoas em Santa Rosa (Peru) para 
socializar os casos de tráfico que se têm conhecimento e pensar 
juntos como a Rede vem enfrentando esse tipo de situação, 
principalmente no que diz respeito ao tráfico de adolescentes 
para exploração sexual que acontece aqui na tríplice fronteira. 
Estivemos participando mais de 20 representantes dos três pa-
íses: Brasil, Peru e Colômbia. 

Visita à FyA da Venezuela 
Robby Ospina, técnico executivo do Projeto PAMSJ-FYA-Rede 
Xavier, encontra-se desde o dia 21 de novembro na Venezuela, 
para realizar o mapeamento nos Centros da FyA e IRFAs na 
Amazônia venezuelana. Ele esteve em Puerto Audaz, Tucupita 
e Tumeremo, aplicando as entrevistas aos diretores, educado-
res, alunos, pais de famílias e lideranças comunitárias. 

Ordenações de Jesuítas 
O P. Alfredo Ferro sj 
esteve presente no 
dia 26 de novembro 
na ordenação diaco-
nal e sacerdotal de 
jesuítas colombia-
nos, em Bogotá, en-
tre eles o P. Álvaro 
Stivel e o Diác. Jorge 
Hernandez. 


