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Cátedra Amazônica na Universidade Nacional, em Leticia 

Os PP. Alfredo Ferro sj e Valério Sartor sj participaram, no dia 5 
de maio, de uma aula interativa “Cátedra de Lenguas - Pueblo 
Tikuna”, promovida pelo Prof. Dr. Juan A. Echeverri, da Univer-
sidade Nacional da Colômbia – Sede Amazônia e acompanhada 
pelos alunos dessa Universidade. O evento contou com a parti-
cipação especial dos anciãos das comunidades indígenas da et-
nia Tikuna, que ensinaram e prepararam comidas e bebidas tí-
picas da sua cultura, como o pajawaru, a massamora de pes-
cado, a macaxeira fermentada, etc. Também explicaram o mito 

da criação, e houve a preparação da pintura com jenipapo, que 
foi realizada com os universitários, juntamente com os tambo-
res soando e com as danças típicas sendo executadas. 

Encontro com a equipe de GAIA para o mapeamento da Igreja 
da Amazônia colombiana 
A REPAM, tanto globalmente 
como em cada um dos países da 
Pan-Amazônia, está fazendo um 
mapeamento eclesial dessa vasta 
região, que vai ser uma ferra-
menta valiosa para a sua prática 
como rede e para as diversas ju-
risdições eclesiásticas. Na Colômbia, quem está a cargo desse 

exercício é o Sr. Robby Ospina, que junto com P. Alfredo e Maria 
Teresa – membros do SJPAM – estiveram dialogando, no dia 22 
de maio, em Bogotá, com a ONG GAIA cuja trajetória na Ama-
zônia colombiana tem sido muito importante. O encontro teve 
a pretensão de conhecer o trabalho realizado pela ONG, além 
de buscar a maneira de aproveitar os estudos e pesquisas feitos 
por essa, os quais são traduzidos em mapas e são úteis para a 
REPAM Colômbia para aprimoramento do mapeamento que 
está sendo realizado. 

Capacitação da equipe do Projeto Vida. 

Como compromisso assumido pelo SJPAM de apoiar as institui-
ções que trabalham com os povos indígenas, o P. Valério Sartor 
sj participou, de 8 a 11 de maio, juntamente com os represen-
tantes da FUCAI (Fundación Caminos de Identidad), da capaci-
tação dos promotores e das famílias do Projeto Vida, coorde-
nado pelas Irmãs Cordimarianas, no município de São Paulo de 

Olivença. A 
finalidade 

era a qualifi-
cação des-
ses agentes 
para melhor 
desenvolver 
a proposta 
de trabalho 
com as co-

munidades indígenas da etnia Kocama na questão do roçado 
sem queima, do controle das pragas com produtos orgânicos e 
da soberania alimentar. 

Encontro com a U. Javeriana e GRIMORUM sobre a consultoria 
feita ao SJPAM com relação às Universidades da AUSJAL 
O SJPAM, que tem sido 
apoiado pela Universi-
dade Javeriana, aceitou 
uma consultoria da empresa GRIMORUM, contratada por essa 
Universidade, para auxiliar na definição sobre qual papel deve 
ser desempenhado pelo SJPAM na relação com as Universida-
des da AUSJAL em torno da Amazônia e, ao mesmo tempo, so-
bre as possibilidades de articulação das mesmas, buscando au-
mentar a articulação entre elas, a serviço do território amazô-
nico e de seus habitantes. Após seis meses, a Consultoria está 
concluindo seu trabalho e reuniu-se com representantes da U. 
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Javeriana e com o P. Alfredo Ferro sj, no último dia 23, para 
apresentar o documento elaborado e, após a análise e devidas 
correções feitas na reunião, ajustar ao documento final. 

Encontro com a Comissão Internacional da Iniciativa Ecumê-
nica e Inter-religiosa-IIR para a proteção das florestas tropicais 

O P. Alfredo Ferro sj, em nome da REPAM e da SJPAM, foi con-
vidado para um diálogo em Bogotá, em 11 de maio, em torno 
da iniciativa do IIR com a perspectiva inter-religiosa ecumênica 
e internacional, a qual visa a contribuir para a proteção das flo-
restas tropicais e que conta com o apoio do governo norueguês 
e com o acompanhamento da ONU – Meio Ambiente. Anterior-
mente, tinha sido realizado um evento inicial em Oslo que lan-
çou as bases da proposta e, agora, havia a necessidade de en-
trar em contato com vários atores da Colômbia e, em particular, 

com representantes de povos indígenas. Foi a oportunidade 
para P. Ferro expor as ações da SJPAM na fronteira e da REPAM 
em uma perspectiva global, contribuindo para o próprio olhar 
da Igreja e da Companhia de Jesus em torno do cuidado da cri-
ação, nossa casa comum. 

Formação e capacitação na “La Cosmopolitana” 

Dos dias 14 a 19 de maio, o P. Valério Sartor sj participou de 
uma Aula Viva Internacional promovida pela Fundación La Cos-
mopolitana, localizada no Departamento de Meta-Colômbia. 
Estiveram presentes mais de 50 pessoas, representantes de 
projetos socioambientais e campesinos provindos de Colômbia, 

Guatemala, Cuba, Costa Rica, El Salvador e Brasil. O evento es-
teve focado na aprendizagem do cultivo nos Sistemas Agroflo-
restais e na aprendizagem da Soberania Alimentar. Além disso, 

o intercâmbio de experiências entre os participantes com o fim 
de aprimorar os conhecimentos e adaptá-los aos seus locais de 
atuação foi um ponto importante. O P. Valério também pôde 
socializar o trabalho do SJPAM e da REPAM, dando a conhecer 
a importância de se somarem esforços para o cuidado com a 
Amazônia frente a tantas ameaças que vem sofrendo por aque-
les que a querem destruir. 

Visita na Paróquia de Belém dos Solimões 
Dos dias 25 a 28 de maio, 
o P. Valério Sartor sj es-
teve na Paróquia de Be-
lém dos Solimões, dio-
cese de Alto Solimões, 
apoiando os Freis Capu-
chinhos com as celebra-
ções e também organi-
zando a acolhida dos es-
tudantes jesuítas para a 
experiência de férias no 
mês de dezembro. Foi 
uma oportunidade de co-
nhecer melhor o trabalho 
atual e a perspectiva fu-
tura de missão dos Capu-
chinhos com os povos da 

etnia tikuna, que são a maioria na paróquia. Na oportunidade, 
P. Valério também conversou com as mulheres da Associação 
MAPANA, que produzem alimentos para fornecer às escolas lo-
cais, dentro da proposta da soberania alimentar. 

 

mailto:alferrosj@gmail.com

