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Encontro do Setor Social da CPAL 

Com a presença de mais de 80 pessoas, o P. Alfredo Ferro sj 
participou do encontro anual do Setor Social da Companhia de 
Jesus da América Latina e Caribe, que aconteceu em Salvador – 
Brasil, por ocasião da celebração dos 50 anos do CEAS – Centro 
de Estudos e Ação Social. No encontro, fez-se uma análise, re-
flexão e projeção dos grupos de homólogos que atualmente es-
tão desenvolvendo atividades na dinâmica do setor de direitos 
humanos e recursos naturais, COMPARTE, incidência política e 
Habitat). Também houve a oportunidade de partilhar os avan-
ços do PAMSJ, além das propostas de vínculo e de relação com 
alguns Centros Sociais da Rede. Neste evento, assumiram os 
novos coordenadores, o P. Rafael García sj, como delegado do 
setor social da CPAL, e Galo Bogorain, como coordenador da 
Rede de Centros Sociais. 

Assembleia da PAAM - Brasil 
Os PP. Alfredo 
Ferro e Valério 
Sartor sj partici-
param da III As-
sembleia da Pla-
taforma Apos-
tólica Amazô-

nica da Província do Brasil, que aconteceu nos dias 10 e 11 de 
junho, em Manaus, com a presença de mais de 55 participantes 
Jesuítas, entre eles o P. Provincial da BRA, João Renato Eidt, e 
colaborados ligados à Companhia de Jesus. Nessa Assembleia 
houve dois momentos: o primeiro, a apresentação dos infor-
mes da GG 36, dos avanços da CPAL e do processo de avaliação 
da Província do Brasil-BRA; o segundo, reflexão e discussão so-
bre o “nosso modo de proceder” quanto ao discernimento, à 

colaboração e ao trabalho em rede. Também houve momentos 
de celebração, de convivência e de reencontros entre os parti-
cipantes. 

Renovação do Projeto da ISCOS 

No dia 7 de junho, o P. Valério Sartor sj participou da apresen-
tação da renovação do Projeto “Solimões Sustentável”, execu-
tado pela ISCOS – Instituto Sindical pela Cooperação ao Desen-
volvimento, com atuação na região do Alto Solimões. O Projeto 
pretende trabalhar com as comunidades indígenas e ribeirinhas 
de nove municípios da região num período de três anos. Tal en-
tidade é uma aliada da ação que realiza o PAMSJ, no processo 
de sistematização de experiências socioeconômicas produtivas. 

Visita do decano de teologia e professor da PUJ 

Fruto dos diálogos do PAMSJ com a Universidad Javeriana de 
Bogotá, no início deste mês, recebemos a visita do P. Luis Guil-
lermo Sarasa sj (Decano da Faculdade de Teologia) e do Prof. 
German Mahecha (responsável pela área da ecologia e do meio 
ambiente da PUJ). Um momento enriquecedor e uma rápida vi-
sita para conhecer a realidade da tríplice fronteira possibilita-
ram-nos apontar algumas propostas de serviço qualificado que 
a Faculdade pode prestar a esta região, que tem como um es-
paço privilegiado de diálogo e aprendizagem. 

REPAM Colômbia se encontra em Leticia 
De 19 a 24 de junho, 
reuniram-se em Leti-
cia, Amazonas, cerca 
de 100 pessoas per-
tencentes à Rede Ecle-
sial Pan-amazônica – 
REPAM Colômbia, com 



o intuito de refletir sobre a presença da Igreja na realidade da 
Amazônia colombiana e de definir estratégias de trabalho con-
junto para o cuidado com o bioma Amazônico. Nesse evento, 
que foi organizado pela equipe da Pastoral Social Nacional, e de 
Leticia, e dos jesuítas do PAMSJ, e que contou com a presença 
dos Bispos da região amazônica, buscou-se fortalecer 

a identidade da REPAM à luz da Laudato Si, como caminho para 
a reconciliação com a criação e a proteção da Amazônia colom-
biana. Ainda, buscou-se reforçar o trabalho em Rede e definir 
ações estratégicas conjuntas como Igreja. 

Missão dos teólogos sj 
No início de junho che-
garam de Bogotá dois 
estudantes jesuítas de 
teologia, Hung Nguyen 
e Argenis García, para a 
experiência amazônica, 
colaborando com o 

PAMSJ. Na primeira semana, Argenis esteve participando da Se-
mana Vocacional da Diocese de Alto Solimões, na paróquia de 
Tonantins, onde trabalhou com as crianças e jovens das escolas 
da área urbana e com as co-
munidades da cidade e ribei-
rinhas. Na mesma semana, 
Hung esteve no lado peru-
ano acompanhando os Freis 
Franciscanos na paróquia de 
Caballo Cocha com ativida-
des nas comunidades ribeiri-
nhas. Nas últimas duas semanas, eles acompanharam a equipe 
pastoral nas comunidades indígenas do lado colombiano, onde, 
junto com as catequistas, visitaram as famílias, fizeram celebra-
ções da Palavra e realizaram atividades com os jovens e as cri-
anças. O P. Valério Sartor sj celebrou as missas dominicais em 
Nazareth e Arara. Ambos os estudantes ficaram muito agrade-
cidos pela acolhida da equipe do PAMSJ e pela receptividade 

das comunidades. Dessa forma, retornaram para Bogotá ani-
mados com a experiência de conhecer a região, tanto com suas 
riquezas culturais e naturais, como com os desafios que se 
apresentam trabalhando na Amazônia. 

Agradecimento e despedida do Voluntariado 
Socializamos as palavras de Lorena Perez: “Neste mês de junho 
estou concluindo esta experiência de voluntariado no PAMSJ. 
Devo reconhecer que no início não foi fácil me adaptar neste 
contexto amazônico, que é diferente da realidade de cidade, 
donde venho. Hoje meu coração se enche de gratidão por esta 
vivência no meio de tanta riqueza natural. Hoje ao escrever es-
tas breves linhas, me veio na mente tantos rostos e nomes de 
cada uma das pessoas com quem pude partilhar durante este 
curto ano, agora sinto que este ano passou muito rápido e que 

provavelmente não foi suficiente para poder fazer tudo o que 
queria, porque na realidade foi um tempo mais de estar e de 
acompanhar. Estou segura que minha contribuição foi só um 
grão de areia. Em troca levo um grande tesouro desta experi-
ência, tesouro que, com certeza, nem durante toda minha vida 
teria conseguido aprender. Quero dar graças a Deus por cada 
uma das pessoas com quem tive a oportunidade de trabalhar e 
principalmente as minhas duas companheiras da equipe pasto-
ral com quem partilhamos não só a missão, mas também a vida 
(Magnolia e a Ir. Nohelia), ao PAMSJ (Pablo, Valério e Alfredo), 
à Comunidade Marista (Vero, Irmãos Zeferino e Verno) ... à CVX 
por me dar esta oportunidade de estar aqui tentando ser coe-
rente com este convite que Deus nos faz de sonhar e construir 
um mundo mais justo e inclusivo desde a fronteira dos menos 
favorecidos. Termino com esta frase de D. Helder Câmara: 
‘Quando sonhamos só, é um sonho. Quando sonhamos juntos 
é o começo de uma nova realidade’. Animo a quem sente este 
desejo de vir à Amazônia, se lancem porque Deus sempre é 
maior em generosidade”.  

Compra de uma casa para o PAMSJ 
Depois de alguns meses 
de busca, a Província 
dos Jesuítas da Colôm-
bia comprou uma casa 
em Leticia e cedeu-a 
para a Comunidade SJ, 
na condição de paga-
mento de aluguel. Nos 
últimos dias deste mês, 
fez-se a mudança para a nova casa, que fica na Calle 10, nº 5 -
14, Leticia. Cabe aqui o agradecimento à Província da Colômbia 
pela gestão dessa aquisição, diante do importante passo para a 
missão e para a presença nesta fronteira como sede do PAMSJ. 


