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Celebrando o martírio do Ir. Vicente Cañas, sj 

No início de abril, o P. Valério Sartor sj esteve em Cuiabá-MT, 
participando da celebração do 30º Aniversário do martírio do 
Ir. Vicente Cañas, morto em abril de 1987 por fazendeiros da 
região, às margens do rio Juruena, território dos povos Indíge-
nas Enawenê-Nawe, no noroeste do Mato Grosso. O evento foi 
promovido pelos Jesuítas, pelo CIMI-MT e pela OPAN e contou 
com a presença de mais de 60 participantes comprometidos 

com a causa indígena entre os quais estavam alguns que convi-
veram com Ir. Vicente. Além disso, fez-se oportuno o lança-
mento de um livro que retrata a vida e a missão do Ir. Vicente. 

AULA VIVA com a FUCAI e aliados da Misereor 

No início do mês de abril realizou-se na Comunidade indígena 
Ticuna de Nuevo Jardín, próximo a Leticia, uma AULA VIVA or-
ganizada pela FUCAI, com o objetivo de dar a conhecer sua pro-
posta metodológica às várias instituições apoiadas por Mise-
reor na América Latina as quais trabalham com desenvolvi-
mento alternativo. Participaram da AULA VIVA representantes 

de vários países e algumas pessoas das comunidades indígenas 
e outros projetos. Entre elas, estava Luis Polo, que colabora 
como PAMSJ, atuando no projeto de sistematização de experi-
ências socioeconômicas produtivas na tríplice fronteira. Tam-
bém participaram os dois noviços jesuítas brasileiros que esta-
vam fazendo suas experiências de pobreza com o PAMSJ. Os 

representan-
tes da Mise-
reor, do 
PAMSJ e alia-
dos, além de 
estarem pre-
sentes na Aula 
Viva, estive-
ram reunidos 

por dois dias para refletir, analisar e avaliar a experiência com 
intuito de melhor aproveitá-la. 

Encontro da REPAM sobre os índios isolados 

O P. Valério Sartor sj participou, também em Cuiabá-MT, de um 
encontro promovido pelo eixo dos Povos Indígenas da REPAM 
com mais de 30 participantes, representantes de diferentes pa-
íses amazônicos, para discutir sobre a realidade dos indígenas 
“isolados” da região Pan-amazônica. Foi uma oportunidade de 

ver a reali-
dade em que 
se encontram 
esses povos 
indígenas, de 
analisar a situ-
ação nos dife-
rentes países 
quanto à pro-
teção legal do 
estado de di-

reito e de pensar em estratégias possíveis para protegê-los das 
constantes ameaças dos megaprojetos extrativistas e das em-
presas madeireiras, mineradoras, petrolíferas e turísticas. 



Missão de Semana Santa 
O P. Alfredo Ferro sj colaborou na Semana Santa, na Paróquia 
S. José dos km, próximo de Leticia, na comunidade do km 18, 
onde vivem várias famílias de colonos que migraram para essas 
terras. Além disso, colaborou com a celebração da Vigília Pascal 
na ilha de Santa Rosa, no Peru, onde também estiveram pre-
sentes as cinco religiosas brasileiras que chegaram recente-
mente na Paróquia de Islandia (Peru). Já o P. Valério Sartor sj 

esteve com os noviços na Paróquia de Tonantins (Brasil), cola-
borando com as celebrações nas comunidades dos barros desta 
cidade. Por outra parte, Lorena Perez, voluntária do PAMSJ, 

participou 
da Semana 
Santa junto 
com os 

missioná-
rios dos pa-
dres Capu-
chinhos na 

Comunidade de Loma Linda (COL). Ela esteve trabalhando com 
as crianças, com os jovens e com as famílias, por meio de cele-
brações e outras atividades que os ajudassem a aprofundar 
seus conhecimentos sobre a Semana Santa. 

Preparação do encontro da REPAM Colômbia 
O P. Alfredo 
Ferro sj esteve 
reunido nos dias 
18 e 19 de abril 
em Leticia, jun-
tamente com al-
guns padres, lei-
gos e duas pes-
soas do Secreta-
riado da Pasto-

ral Social da Colômbia, vindos de Villavicencio, para preparar o 
terceiro encontro da REPAM-Colômbia que se realizará em Le-
ticia com a participação dos Vicariatos da Amazônia e da Orino-
quia e que acontecerá em meados de junho do presente ano. 

Experiências dos Noviços Gabriel Fernando e Eduardo Carva-
lho 
Gostaríamos de partilhar o que tem sido a experiência dos no-
viços jesuítas brasileiros na tríplice fronteira: "Depois de visitar-
mos algumas comunidades em São Paulo de Olivença, junta-
mente com as irmãs Cordimarianas, e de irmos até as comuni-
dades de Progresso e Maloca com a equipe pastoral, fomos até 
a comunidade Ticuna de Nuevo Jardim (COL) para participar-
mos de uma Aula Viva realizada pela FUCAI. Lá pudemos ter 
contato com uma dinâmica muito interessante de escassez e 
abundância com relação ao plantio de vários alimentos, tendo 
como perspectiva a melhor utilização do solo, sem queimadas, 

e a restauração do bosque, plantando árvores madeiráveis e 
frutíferas. Deixamo-nos interpelar pela diversidade religiosa in-
dígena, pela presença de leigos e religiosos(as) de vários países, 
criando um ambiente de profundo respeito e aprendizado. Des-
pedindo-nos de Letícia, descemos o Rio Solimões até a cidade 
de Tonantins para colaborarmos com a Semana Santa na paró-
quia. Com a juventude, fizemos três dias de visitas às famílias 
de alguns bairros e um momento de reflexão com os jovens, 
quando pudemos apresentar um pouco da nossa espirituali-
dade. A partir da Quinta-feira Santa, fomos a duas comunida-
des ribeirinhas para celebrarmos o Tríduo Pascal. Para cada um 

de nós, foi uma experiência enriquecedora de contato com a 
realidade dessas famílias de pescadores que nos acolheram 
com muita alegria e generosidade. No domingo de Páscoa, em-
barcamos para Manaus. Agradecemos a Deus, que nos acom-
panhou nesses dias, assim como ao Noviciado que nos enviou 
a esse experimento de Inserção à Pobreza. De modo especial, 
somos muito gratos aos padres Valério Sartor sj e Alfredo Ferro 
sj, que nos proporcionaram uma experiência marcante de co-
nhecimento da realidade Pan-amazônica, ajudando-nos a ex-
pandir os horizontes da missão que Cristo confia a cada dia à 
Sua Companhia". 

Encontro Diocesano de Pastoral 

Dos dias 18 a 20 de abril, o P. Valério Sartor sj participou do 
Encontro Pastoral da Diocese de Alto Solimões com a presença 
do Bispo, padres, religiosos e leigos. Aconteceu no Centro de 
Formação Frei Ciro Aprígio, em Tabatinga, e teve como tema: 
“Uma Igreja em saída”. Foi um momento importante para for-
talecer a presença e o apoio do PAMSJ no serviço à Igreja local 
e também para articular com os párocos a possibilidade de aco-
lher os estudantes jesuítas a fim de fazerem a experiência ama-
zônica. 


