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ECOJESUIT: Eventos em Bogotá e Leticia 

O Serviço Jesuíta Pan-amazônico – SJPAM sediou de 30 de julho 
a 7 de agosto a reunião internacional das redes de incidência 
de ecologia – ECOJESUIT e Justiça e Mineração, da Companhia 
de Jesus (GIAN), que vieram para Bogotá e Leticia (Amazonas), 
a fim de definir o seu plano de ação, de focalizar a sua missão e 
de buscar articulações conjuntas, fazendo, ao mesmo tempo, 
um aporte à Companhia de Jesus no campo da Justiça Social e 
Ecologia. Também teve a presença de seu secretário de Roma, 
P. Xavier Jeyaraj sj e do P. Roberto Jaramillo sj, presidente da 
CPAL. Em Bogotá, o evento foi realizado na Universidade Jave-
riana com a participação de várias obras da Companhia de Jesus 
entre outras. Houve um excelente momento de partilha e diá-
logo sobre o tema da água. Após, o grupo viajou para Letícia, 
onde esteve três dias em reunião e organizou duas saídas às 

comunidades indígenas. Os membros da equipe SJPAM partici-
param ativamente de todo o processo de preparação, organi-
zação e desenvolvimento do projeto, esperando seguir em con-
tato com esta Rede em suas realizações, sobretudo no desen-
volvimento do tema da água. 

Visita e assessoria a Fé e Alegria Bolívia 
De 28 de julho a 3 de agosto, visitamos na Bolívia as sete insti-
tuições educativas da Fé e Alegria que fazem parte do projeto 
"Amazônia: cuidar da casa comum", desenvolvido entre SJPAM 
– Fé e Alegria Internacional – Rede Xavier. O objetivo da ativi-
dade foi conhecer o trabalho realizado nas instituições e asses-
sorá-las sobre as linhas de ação do projeto: interculturalidade; 
bilinguismo; cuidado e defesa da natureza. Esta última linha é 

acompanhada pela equipe do SJPAM. Durante a visita, estive-
ram presentes Lucy Trapnell, especialista em bilinguismo e in-
terculturalidade; Eufronio Toro, coordenador do Projeto e da 

iniciativa na Bolívia; e Maria Teresa Urueña, do SJPAM. Tam-
bém tivemos uma conversa com o Pe. Francisco Pifarre sj, dire-
tor nacional da Fé e Alegria Bolívia, que manifestou o compro-
misso institucional com a Amazônia de seu país. Ainda, partici-
pamos da comemoração da festa de Santo Inácio, celebrada 
com a tradicional Ichapekene Piesta, em San Ignacio de Moxos, 
e conhecemos o trabalho que está sendo desenvolvido pelo 
Centro de Investigação e Promoção dos Campesinos – CIPCA, 
no Departamento de Beni. Agradecemos à equipe da Fé e Ale-
gria pela boa disposição e acolhida. 

Visita dos Provinciais 
De 10 a 16 de 
agosto, a equipe 
do SJPAM recebeu 
a visita dos Provin-
ciais P. Gustavo 
Calderón – do 
Equador –, P. Car-
los Eduardo Cor-
rea sj – da Colôm-
bia – e do P. Ro-
berto Jaramillo sj 
– presidente da 

CPAL, que é nosso Provincial. A visita teve aspectos importantes 
a destacar: diálogo sobre os avanços do SJPAM e projeções fu-
turas para um melhor serviço a ser prestado à REPAM e à Pan-
Amazônia; conta 
de consciência da 
equipe do SJPAM 
com o P. Roberto; 
visita e celebra-
ção na comuni-
dade indígena de 
Nazareth; e pas-
seio ao sítio eco-
lógico Marachá, 
que fica no lado 
peruano. Agrade-
cemos a visita dos 
Provinciais, sua companhia, convivência e as palavras de ânimo 
para seguirmos na missão. 
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Reunião da REPAM Colômbia 

No dia 16 de agosto, realizou-se em Bogotá a reunião da comis-
são de coordenação e assessoria da REPAM Colômbia, da qual 
participou e coordenou o Pe. Alfredo Ferro sj. Está, em curso, 
um processo de avaliação do caminho percorrido e, por sua vez, 
de preparação para as Assembleias Regionais pré-sinodais que 
serão realizadas em Florencia (Caquetá/CO) e em Puerto Inírida 
(Guainía/CO), nos meses de setembro e outubro. 

Encontro da Rede Indígena da CPAL 

O P. Valério Sartor sj participou dos dias 17 a 21 de agosto, em 
Santa Maria Chiquimula – Guatemala, do Encontro da Rede de 
Solidariedade Indígena Latino-americana. O encontro, que 
acontece a cada dois anos, teve a presença de mais de 60 pes-
soas entre jesuítas e indígenas que estão vinculados ao traba-
lho da Companhia de Jesus com os povos indígenas. O tema 
central abordado neste encontro foi o Bem Viver, relacionado 
à vida dos povos indígenas que, por sua vez, está sendo cons-
tantemente ameaçado pelo sistema capitalista e consumista da 
sociedade atual. Buscar o Bem Viver – no sentido da vida em 
plenitude, em harmonia, em paz e em comunhão com a criação 
– foi o compromisso final acordado entre todos como rede de 

solidariedade com os povos indígenas. O P. Valério foi convi-
dado para falar sobre os avanços do Sínodo da Amazônia: as 
oportunidades e os desafios que o mesmo, juntamente com a 
REPAM, podem trazer para o território Pan-amazônico. 

Encontro de formação da Equipe de Pastoral 
No dia 25 
de agosto 
a equipe 
de pasto-
ral, con-
formada 
pelos Je-
suítas, 
Capuchi-
nhos, Ir-
mãs Lauritas e Missioneiras, teve mais um encontro de forma-
ção com os “agentes missioneiros” das comunidades da Paró-
quia de Nazareth, Vicariato de Leticia. O encontro aconteceu na 
comunidade de Puerto Triunfo, onde se fizeram presentes 35 
pessoas, na sua maioria jovens. Trabalhou-se o conhecimento 
da Palavra de Deus e como ela tem sua interface com as cos-
movisões indígenas. Foi um encontro dinâmico e participativo 
que proporcionou um intercâmbio de experiências e conheci-
mentos. 

Congresso eclesiástico dos "50 anos de Medellín" 
O P. Alfredo Ferro sj, juntamente com vários jesuítas de diver-
sos países, participaram, de 23 a 26 de agosto, em Medellín, do 
Congresso Eclesial Latino-americano, que celebrava os 50 anos 
do documento da II Conferência Geral do Episcopado Latino-
americano. Este evento reuniu mais de 400 pessoas, incluindo 
10 cardeais, mais de 50 bispos e mais de 120 padres. O docu-
mento de Medellín, no ano 1968, teve uma grande importância 

na Igreja latino-americana por sua metodologia de ver, julgar e 
agir, e por sua clara opção pelos mais empobrecidos do conti-
nente. O interesse do P. Ferro, além de participar deste evento 
– que suscitou uma profunda renovação de nossa Igreja atual e 
que certamente terá grande transcendência –, foi poder conta-
tar e incentivar os representantes da CLAR (Conferência Latino-
americana dos Religiosos) a assumirem mais plenamente seu 
compromisso com a Amazônia, retomando as conclusões do 
evento que realizamos no primeiro semestre deste ano entre a 
VIDA RELIGIOSA e a REPAM, em Tabatinga. 

Visitas aos Jesuítas em Medellín. 
O P. Alfredo Ferro Sj, estando em Medellín, teve a oportuni-
dade de visitar o Noviciado e a comunidade de jesuítas do Co-
légio de San Ignacio para partilhar com eles um pouco da reali-
dade amazônica e a missão que está sendo realizada como pri-
oridade da Companhia de Jesus para este território. Foi a opor-
tunidade de sensibilizar os irmãos jesuítas dessa comunidade 
sobre a impor-
tância do terri-
tório amazônico 
e de seus habi-
tantes, e de re-
ceber desses ir-
mãos aportes 
sobre a missão 
do SJPAM. 
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