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Projeto de sistematização de experiências 

A MISEREOR, uma entidade alemã, aprovou um projeto para o 

ano de 2017 que o Projeto PAM SJ havia solicitado com o obje-

tivo de sistematizar algumas experiências socioeconômicas 

produtivas alternativas com maior significância, que foram de-

senvolvidas na tríplice fronteira Peru-Brasil-Colômbia. Busca-se 

com essas experiências obter aprendizagem tanto com os pro-

jetos exitosos como com os fracassados que se desenvolveram 

na região. Por outro lado, pretende-se também estabelecer al-

gumas estratégias de articulação com os diferentes atores pú-

blicos e privados que atuam nesta área. Para tal, dos dias 5 a 14 

deste mês, 

houve a prepara-

ção inicial com a 

equipe que es-

tará trabalhando 

no Projeto. A 

equipe tem aju-

dado no entendi-

mento da pro-

posta, bem como 

no contato com 

várias pessoas 

referenciais 

neste campo. 

Mapeamento da FyA de Venezuela 

Robby Ospina, coordenador técnico do Projeto desenvolvido 

em conjunto entre o PAM SJ – FyA – Red Xavier, esteve dos dias 

21/11 a 08/12 no Estado de Bolívar (Venezuela), visitando os 

Centros Educativos de FyA de Puerto Ordaz, Las Claritas, Tume-

remo e Santa Helena onde, acompanhado da coordenadora das 

Escolas Indígenas de FYA, Markis Martínes, realizou uma pes-

quisa com mais de 200 estudantes e 100 professores. Ademais 

se reuniu para conversar com as lideranças comunitárias e os 

pais de famílias. Robby ainda visitou os Institutos Radiofônicos 

de FyA (IRFAs), acompanhado da diretora regional Adriana To-

var, nas cidades de Bolívar, Tucupita e Guayana. Por último, re-

uniu-se com a equipe da Fundación Amerindia, dirigida pelo Pe. 

Sabino Eizaguirre SJ, da Universidad Andrés Bello de Puerto Or-

daz. 

Mês de dezembro nas Ilhas peruanas 

O P. Pablo Mora sj, que nos domingos celebra e Eucaristia, na 

Ilha de Santa Rosa (Peru), na tríplice fronteira, também presidiu 

as missas de formaturas do Ensino Fundamental e Médio do 

centro Educativo da Ilha. Na noite de Natal ele celebrará a Eu-

caristia na outra ilha peruana, em Islândia, que fica na margem 

do Rio Javari. 

Extraindo óleo de Sacha-inchi 

Robby aplicando a pesquisa 

P. Pablo na missa de formatura Extraindo essências aromáticas 



Matrimônio coletivo no Vicariato de Leticia 

Dia 10 de dezembro, os PP. Valério Sartor sj e Alfredo Ferro sj 

colaboraram na Celebração presidida pelo Bispo D. José de Je-

sus Quintero e concelebrada pelos demais sacerdotes do Vica-

riato de Leticia, na qual 90 casais dos 136 que se inscreveram 

inicialmente contraíram o Sacramento do Matrimônio. Foi um 

momento inusitado e muito bonito e com algumas peculiarida-

des como a 

do casal 

mais idoso: 

ele com 91 

anos e ela 

com 87; já 

viviam jun-

tos a mais 

de 60 anos. 

Missão dos jesuítas neste Natal 

Neste tempo de Advento de 6 a 26 de dezembro, contamos 

com a presença de três estudantes jesuítas de teologia no CIF 

de Belo Horizonte (Brasil) - Davide Dell’Oro sj (ITA) e Juan Pablo 

Salazar sj (MEX) - e no CIF de Bogotá (Colômbia) - Juan Pablo 

Becker sj 

(CHI). A pri-

meira se-

mana foi 

reservada 

para co-

nhecer o 

trabalho da 

equipe do 

Projeto 

Pan-ama-

zônico da 

CPAL – PAM SJ e para ter um primeiro contato com a realidade 

amazônica, visitando alguns lugares nas proximidades da trí-

plice fronteira como Islândia (Peru) e Puerto Nariño (Colômbia). 

Nas semanas seguintes, houve uma divisão de equipes para 

acompanhamento das comunidades. Juan Pablo e Davide, com 

os Freis Capuchinhos, foram à Paróquia indígena de Belém do 

Solimões (Brasil) colaborar com a preparação do Natal e outras 

atividades. Enquanto isso, Juan P. Becker juntou-se à Equipe de 

Pastoral – composta pela voluntária Lorena, pelo P. Valério Sar-

tor sj, pelas Lauritas e pelos Capuchinhos, os quais estavam com 

um grupo de missioneiros; dirigiram-se às comunidades ribeiri-

nhas da Paróquia de Nazareth (Colômbia), para preparação do 

Natal e realização de um encontro de formação para catequis-

tas e animadores de comunidades. Por outra parte, o P. Alfredo 

Ferro sj colaborou, juntamente com duas Irmãs Terciárias Ca-

puchinhas, com os Freis Capuchinhos na Paróquia de Caballo-

cocha (Peru) na preparação e celebrações do Natal. Já o P. Pa-

blo Mora sj colaborou na celebração do Natal na comunidade 

de Santa Rosa e Islândia (Peru). 

 

Extraindo essências de aromáticas 

P. Afredo colaborando 

José Curico e Isadora Caguache 

Jesuítas, Irmãs Terciarias e leigo 

P. Valerio com o nascimento do Menino Jesus 

Encuentro de formação de animadores de pastoral 

Lorena com as crianças em Nazareth 

Cena de Natal 


