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Assessoria à Diocese de Alto Solimões sobre o SÍNODO 
Respon-

dendo ao 
pedido de 
D. Adolfo 
Zon, bispo 
da Diocese 
de Alto So-
limões, o P. 

Alfredo 
Ferro sj as-

sessorou-
o, nos dias 3 e 4 de abril, quanto ao tema o Rosto Amazônico 
da Igreja e quanto ao SÍNODO Amazônico, convocado pelo Papa 
Francisco como um acontecimento fundamental para a Igreja 
na Pan-amazônica. Tal ocasião dentro do encontro de pastoral 
de toda a diocese serviu para a reflexão sobre a mensagem do 

Papa em Puerto Maldonado, na Amazônia peruana, no encon-
tro com os indígenas, dimensionando a importância do SÍNODO 
como novidade para as Igrejas locais da Amazônia e os desafios 
que este acontecimento significa. 

Reunião com CELAM, CPAL, REPAM e SJPAM 
Os PP. Roberto Jaramillo sj, presidente da CPAL, e Alfredo Ferro 
sj e o Sr. Mauricio López, secretário executivo da REPAM, tive-
ram a oportunidade de reunir-se no dia 9 de abril com repre-
sentantes do CELAM (Conferência Episcopal Latino-americana), 
contando com a especial presença de Mons. Juan Espinoza, se-
cretário executivo. O encontro teve a finalidade de estreitar la-
ços, considerando algumas ações comuns em torno da divulga-
ção da Encíclica “Laudato Si”, da reflexão sobre a Ecologia Inte-
gral, do fortalecimento da REPAM e da possibilidade de traba-
lhar juntos na divulgação de materiais pedagógicos sobre eco-
logia e meio ambiente – especialmente sobre o material produ-
zido pela Universidade de Chicago, Loyola University, intitulado 
“Healing Earth”, que é uma excelente ferramenta pedagógica 
para o estudo da realidade ecológica e socioambiental e que 
pode servir para diversos centros educativos tanto da Compa-
nhia de Jesus como da Igreja. 

Visitas da representante da Misereor na Fronteira 

A Sra. Dagmar Schumann, representante da Misereor, esteve 
de 2 a 14 de abril, visitando os projetos apoiados pela entidade 
na região da tríplice fronteira Brasil-Peru-Colômbia, principal-
mente os da FUCAI, das Irmãs Cordimarianas e do SJPAM. Os 
PP. Valério Sartor sj e Alfredo Ferro sj tiveram uma reunião com 
Dagmar para conversar sobre o projeto de “Sistematização de 
Experiências Socioprodutivas” executado pelo SJPAM em 2017 
e sua continuidade em parceria com a FUCAI. Ainda, p. Valério 

acompanhou-a na visita ao projeto das Irmãs Cordimarianas em 
São Paulo de Olivença. Foi uma oportunidade de diálogo entre 
as entidades, financiadora e executoras, na perspectiva de me-
lhorar e qualificar o apoio aos beneficiados em busca do melhor 
“bem viver”. 

Testemunho da experiência dos noviços da Província de BRA 

Partilhamos parte do que foi a experiência de inserção dos no-
viços jesuítas Judson e Neto na realidade amazônica: “Ter tido 
a oportunidade de estar 35 dias na região amazônica foi um 
tempo de novidades, já que tudo o que aqui vivi foi totalmente 
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diferente do que já pude experimentar antes...foi ocasião de 
muita exigência à liberdade para superar todos os meus re-
ceios, estereótipos e apegos... Viver na tríplice fronteira entre 
Brasil, Colômbia e Peru fez-me ampliar minha visão de mundo, 
de cultura, de Igreja e de vida religiosa. Ainda existem muitas 
outras fronteiras que devem ser superadas, sobretudo a da ex-
ploração injusta da natureza, dos indígenas, dos ribeirinhos, 
dos pequenos agricultores e das crianças e adolescentes como 
oferta sexual aos turistas que por aqui passam. Sem esquecer 
do narcotráfico que alicia jovens para trabalharem na “raspa-
gem” e no tráfico de cocaína e de outras drogas para os três 
países. Conhecer e conviver com homens que desejam abraçar 
com alegria o SJPAM e gastar suas vidas neste chão trouxe-me 

motivos de dar graças a Deus” (Ne. Aldeman A. C. Neto). “Essa 
experiência me fez sentir e perceber quanta luta há ainda por 
trás da beleza amazônica e quanto contraste há entre a cultura 
do ter, imposta pela maioria social, e a cultura do ser, vivida por 
essas pessoas nesses lugares de difícil acesso. Um povo que vive 
do seu trabalho, principalmente pesca e plantio, da sua cultura 
e da sua história – aspectos que, aos poucos, estão sendo so-
terrados pela nossa necessidade de “desenvolvimento” e de 
pseudoprogresso...é impossível não perceber que são pessoas 
que sabem o que querem e são felizes como vivem: na simpli-
cidade, comendo do fruto da terra e do fruto do rio e tentando 
retomar cada vez mais e mais suas tradições. Temos muito a 
agradecer à equipe formadora do Noviciado, aos PP. Valério e 
Alfredo, aos jesuítas de Manaus, às religiosas que nos acompa-
nharam e a todas as comunidades que nos acolheram. Muito 
obrigado por nos acolherem e nos proporcionarem uma expe-
riência tão singular, impressionante e concreta” (Ne. Judson Cé-
sar Oliveira). 

REDE de homólogos de meio ambiente da AUSJAL 
O P. Alfredo 
Ferro sj par-
ticipou como 

convidado 
do encontro 
da Rede de 

Homólogos 
de Meio Am-
biente e Sus-

tentabilidade da AUSJAL (Associação das Universidades Jesuítas 
da América Latina), que aconteceu de 17 a 19 de abril na PUC 
de Rio de Janeiro. Nesse evento, retomou-se o horizonte dessa 
Rede e de seus compromissos, entre os quais está um dos prin-
cipais projetos que é o apoio ao território Amazônico e à sua 

população, tendo o SJPAM servido como interlocutor e dinami-
zador. Nessa ocasião, Mauricio López, secretário executivo da 
REPAM, esteve presente, partilhando a experiência da Rede 

Eclesial com a perspectiva do SÍNODO sobre a Amazônia – con-
vocado pelo Papa Francisco para o ano de 2019 –, considerando 
qual o papel que as Universidades podem prestar nesse pro-
cesso de preparação para o mesmo. Oportunizou-se ao SJPAM 
reforçar os laços com as Universidades que participam nesse 
espaço e abrir perspectivas de ações concretas de serviços à 
Amazônia, a partir da missão das Universidades. 

Encontro da VR e REPAM com a presença dos Jesuítas. 

Dos dias 20 a 25 de abril, estiveram reunidos na cidade de Ta-
batinga – Brasil mais de 90 religiosos/as e leigos/as num encon-
tro promovido pela CLAR (Confederação Caribenha e Latino- 
americana de Religiosos) e REPAM (Rede Eclesial Pan-amazô-
nica) com o objetivo de socializar os projetos das congregações 

religiosas com perspectiva Pan-amazônica e de como fortalecer 
a VR para enfrentar os desafios desse território. Os Jesuítas se 
fizeram presentes através dos PP. Hermann Rodriguez sj 
(CPAL), David Romero e Paulo Tadeu sj (BRA), Valério Sartor sj 
e Alfredo Ferro sj. Na oportunidade, também houve um mo-

mento de diálogo 
entre os Jesuítas so-
bre a experiência 
dos estudantes sj na 
Amazônia e sobre 
como articular me-
lhor o SJPAM com a 
Preferência Apostó-
lica Amazônia da 
Província BRA. 
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