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Encontro de capacitação de promotores da FUCAI 

Dos dias 24 de fevereiro a 4 de março, o P. Valério Sartor sj par-
ticipou de mais um encontro promovido pela FUCAI (Fundación 
Caminos de Identidad), a fim de capacitar os promotores que 
trabalham com esta Fundação e outros promotores que traba-
lham em projetos em parceria nas comunidades indígenas e ri-
beirinhas da Amazônia. O encontro aconteceu em Villavicencio 
e em Bogotá (Colômbia) com o objetivo de aprender conceitos, 
princípios e técnicas de sistemas agroflorestais e foi organizado 
em três momentos: o primeiro foi uma formação a partir dos 
sistemas agroflorestais da “La Cosmopolitana” e o compartilha-
mento de experiências com outras comunidades indígenas da 

Colômbia; o se-
gundo foi co-
nhecer algumas 
famílias que já 
haviam rece-
bido a forma-
ção e a capaci-
tação na “La 

Cosmopoli-
tana” e que 

hoje produzem, processam e comercializam seus produtos or-
gânicos na região; e o terceiro, em Bogotá, foi conhecer outro 
grupo de famílias, próximas à capital, que produzem alimentos 
orgânicos e comercializam de forma direta aos consumidores 
da cidade. O evento foi concluído, realizando-se uma “cozinha 
nativa” com uma Associação de mulheres indígenas em Bogotá, 
momento em que foram apresentados diversos pratos típicos 
amazônicos.  

Reunião da equipe de pastoral e com o Bispo de Leticia 

No dia 6 de março, a equipe de pastoral, conformada pelos Je-
suítas, Capuchinhos, Lauritas e leigas missionárias, teve sua 

reunião mensal ordinária para avaliar as atividades e planejar a 
ação pastoral nas comunidades da paróquia de Nazareth, prin-
cipalmente para a Semana Santa. Neste mesmo dia, também 
houve uma reunião com o Bispo do Vicariato de Leticia, D. José 
de Jesus Quintero Dias, a fim de informá-lo sobre a ação pasto-
ral da equipe em apoio às comunidades ribeirinhas. Além disso, 
também houve uma conversa sobre como melhor prestar um 
serviço pastoral juntamente ao Vicariato frente a tantos desa-
fios encontrados nessas comunidades.  

Encontro regional sobre o Bioma Amazônico 
O P. Alfredo Ferro sj foi convidado para participar do encontro 
regional de programas e projetos do Bioma Amazônico, convo-
cado por Visión Amazónica e a Rede de Parques, contando com 
o apoio de órgãos internacionais como a FAO e a ONU. O en-
contro ocorreu em Bogotá de 7 a 8 de março e teve a participa-
ção de 20 instituições. O objetivo do evento foi “Gerar sinergias 
com iniciativas ou projetos existentes nas áreas protegidas da 
Região do Bioma Amazônico, em função da articulação de 
ações para a consolidação da Visão Amazônica e para o fortale-
cimento da Rede de Parques”.  Para o SJPAM, foi a oportuni-
dade de conhecer as práticas das instituições presentes no 
evento no que diz respeito à proteção e à conservação das 
áreas protegidas na Amazônia e de fazer contatos com o fim de 
realizar ações conjuntas a partir dos desafios do território e da 
sua população. 

Assembleia do Vicariato de San José de Amazonas 

O P. Alfredo Ferro sj participou e foi convidado a colaborar na 
Assembleia do Vicariato de San José de Amazonas – Peru, que 
faz parte da tríplice fronteira. O evento realizou-se de 12 a 17 
de março em Indiana, sede do Vicariato. O P. Ferro, junto com 
o Fr. Atilio Battistuz OFM, teve como tarefa para o primeiro dia 
da Assembleia fazer uma reflexão sobre o modelo eclesiológico 
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da missão e, em concreto, sobre o que seria uma Igreja com 
rosto amazônico: desafio para os próximos dois anos na prepa-
ração para o Sínodo Amazônico, que se realizará em outubro 
de 2019, em Roma. Foi a oportunidade, também, para reforçar 
os vínculos com a Igreja da fronteira e com nossos irmãos/ãs 
missionários/as fronteiriços/as. 

Participação no Fórum Social Mundial 

O P. Valério Sartor sj foi convidado como representante do Eixo 
Justiça Socioambiental e Bem Viver da REPAM para participar 
do Encontro Internacional sobre Novos Paradigmas para um 
Outro Mundo Possível, que aconteceu por ocasião do Fórum 
Social Mundial – FSM, em Salvador – Brasil, dos dias 13 a 17 de 
março. O Encontro Internacional, que aconteceu nos dias 14 e 
15, seguiu a metodologia do FSM, organizado com mesas de 
debates sobre a temática pela manhã e, pela tarde, com ofici-

nas de práticas 
alternativas e 
intercâmbio de 

experiências 
entre os partici-
pantes de di-
versos países. O 
P. Valério apre-
sentou a experi-
ência da FUCAI 
(que o SJPAM 

acompanha) cuja metodologia de AULAS VIVAS é utilizada para 
trabalhar a questão da escassez e da abundância com as comu-
nidades indígenas na Amazônia. 

Fórum Alternativo Mundial da Água - FAMA 

Dos dias 17 a 22 de março, o P. Alfredo Ferro sj participou do 
FAMA, em Brasília, junto com outras instituições do Observató-
rio Luciano Mendes de Almeida – OLMA. O Fórum teve como 
lema: “ÁGUA É DIREITO E NÃO MERCADORIA”. Este aconteceu 

paralelamente ao chamado “oficial” Fórum Mundial da Água, 
que é um evento internacional e democrático que quer reunir 
organizações e movimentos sociais a nível mundial que lutam 
na defesa da água como direito fundamental para a vida. O 
evento teve duas partes, uma com oficinas de intercâmbio de 
experiências e outra de plenárias em torno da luta pela ÁGUA. 

Também foram apresentados o livro sobre a ÁGUA, “Fuente 
bendita de vida, una aproximación a la teología, la espirituali-
dad y la pastoral del agua”, do P. Ferro, que lançou recente-
mente sua segunda edição; e a CARTA DAS ÁGUAS DA TRÍPLICE 
FRONTEIRA, elaborada por diversas entidades acadêmicas e da 
sociedade civil, que faz uma análise da situação atual da água e 
os desafios da região fronteiriça.  

Experiência de inserção dos noviços SJ do Brasil 
O Serviço Jesu-
íta Pan-amazô-
nico – SJPAM 
acolheu, no 
período de 17 
de março a 19 
de abril, dois 
noviços jesuí-
tas da Provín-
cia do Brasil – 
BRA, Judson 
Cesar de Oli-
veira e Alde-
mar de Carva-
lho Neto, para 
fazerem uma 

das etapas do noviciado chamada de “experiência de inserção”.  
Após receberem uma indução sobre a realidade da tríplice fron-
teira (Brasil-Peru-Colômbia) e do trabalho que realiza a equipe 
do SJPAM, eles estiveram, juntamente com o P. Valério Sartor 
sj, na Paróquia de São Paulo de Olivença, colaborando, durante 
uma semana, com as Irmãs Cordimarianas nas comunidades in-
dígenas Kocamas. Logo seguiram para a Paróquia de Tonantins, 

a fim de colaborar com as celebrações da Semana Santa nas co-
munidades desta paróquia. Ambas as paróquias (São Paulo de 
Olivença e Tonantins) pertencem à Diocese de Alto Solimões. 
Eles ainda terão mais duas semanas, colaborando nas comuni-
dades indígenas e ribeirinhas da Paróquia de Nazareth e Puerto 
Nariño do lado Colombiano. 
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