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CARTA PANAMAZONICA-SJPAM 
CARTA MENSAL                                                                     EDIÇÃO Nº 56 –  DEZEMBRO DE 2018  

Encontro da Preferência Apostólica da Amazônia da Província 
do Brasil - PAAM 

A convite do Pe. David Romero sj, Delegado da PAAM da Provín-
cia do Brasil, a equipe do SJPAM teve a oportunidade de partici-
par e apoiar nas atividades programadas no Encontro PAAM que 
aconteceu de 4 a 7 de dezembro. Esse encontro tratou da ques-
tão do Estatuto da Província do Brasil e do capítulo que corres-
ponde à PAAM, possibilitando uma reflexão sobre o Sínodo Ama 
zônico a ser realizado no próximo ano e, ao mesmo tempo, lan-
çou as bases para um planejamento estratégico da mesma Prefe-
rência. Para os membros da equipe do SJPAM, a importância da 
presença nesse evento foi poder compartilhar desafios e sonhos 
comuns com os Jesuítas e leigos das obras da Companhia de Jesus 
na Amazônia brasileira que estiveram presentes num número de 
aproximadamente 60 pessoas. 

Avaliação e Planejamento do SJPAM 
A equipe do SJPAM – composta por Maria Teresa Urueña, P. Va-
lério Sartor sj e Pe. Alfredo Ferro sj – reuniu-se de 15 a 17 de de-
zembro, para avaliar as atividades realizadas durante o ano e, ao 
mesmo tempo, projetar sua missão para 2019. Foi um balanço 
muito positivo, no qual foram aprofundadas várias questões re-
lacionadas especialmente ao nosso vínculo com as redes do CPAL 
e da Igreja Pan-Amazônica e local. São vários desafios, dentre os 
quais se destaca o que implica o compromisso com o Sínodo 
Amazônico, que será realizado em outubro de 2019. 

Defesa da tese de mestrado 
No dia 13 de 

dezembro, 
Maria Teresa 

defendeu 
sua disserta-
ção de mes-
trado intitu-
lada "Confli-
tos socioam-
bientais no 

departa-
mento de 

Putumayo 
(1960-2014)". Em sua pesquisa, analisou, a partir de uma aborda-
gem da Ecologia Política, os conflitos ocorridos em Putumayo, 
concentrando-se em três recursos chaves: a terra por meio da 
colonização camponesa, o extrativismo petrolífero e a floresta, 

tentando ver como a presença do Estado gerou e incentivou o 
desenvolvimento de conflitos socioambientais em Putumayo e, 
consequentemente, transformou ou (re)configurou esse territó-
rio amazônico. Este trabalho amplia a perspectiva do olhar sobre 
os conflitos que não podem mais ser simplesmente sociais como 
se estivessem dissociados do resto da natureza. Putumayo, como 
parte da Amazônia, compartilha seus desafios e ameaças e, como 
tal, não pode escapar da mudança ambiental global, ou seja, do 
destino do planeta. Felicitamos a Mestra em Estudos Amazôni-
cos. 

Experiência de missão dos estudantes jesuítas 
Como de cos-
tume, desde 
que o SJPAM 
está em Leti-
cia, em de-
zembro os es-
tudantes jesu-
ítas dos CIFs 
que fazem a 

experiência 
de Missão de 

Férias na tríplice fronteira são acolhidos. Neste ano foi dos dias 7 
a 27 de dezembro e estiveram presentes 7 estudantes: 4 de Belo 
Horizonte, 
2 de Santi-
ago e 1 de 
Bogotá. 
Depois de 
receberem 
uma orien-
tação so-
bre a mis-
são do 
SJPAM e a 
realidade 
Amazônica, eles foram enviados de dois em dois para a missão 
nas diferentes comunidades da Colômbia, do Peru e do Brasil. Ao 
mesmo tempo, o P. Valério Sartor sj esteve colaborando nas no-
venas e Celebrações do Natal em 4 comunidade ribeirinhas do 
lado colombiano, onde vivenciou uma bonita experiência do re-
nascimento do Menino Jesus nestas comunidades. Também no 
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dia 22 aconteceu o quarto encontro de formação de missioneiros 
promovido pela equipe de Pastoral (conformada pelas Lauritas, 
Capuchinhos, Jesuítas e missioneira leiga) na comunidade de 
Loma Linda, onde estiveram aproximadamente 100 participantes 
de 8 comunidades, sendo a maioria jovens. Foi um momento 
muito edificante e importante, no qual se trabalhou a temática 
da drogadição, por ser um problema muito sério, principalmente 
entre os jovens dessas comunidades.  

Experiência na Amazônia colombiana 
 “Foi uma oportunidade muito valiosa para um mergulho, ainda 
que breve, na complexa dinâmica desses povos da tríplice fron-

teira amazônica. Assim, nós que escrevemos aqui (Patricio Ale-
mán sj e Fernando Jimenez sj) tivemos a oportunidade de conhe-
cer e ajudar nas comunidades de Nazaré, Arara, El Vergel e Mo-
cagua. Nelas, sempre em coordenação com os agentes pastorais 
(catequistas e uma missionária leiga), pudemos entrar em con-
tato com pessoas de diferentes lugares, compartilhar espaços de 
encontro e oração, aprender sobre a dinâmica de trabalho, de 
formação e 
de vida, ob-
servando as 
deficiên-
cias, além 
da riqueza 
e da gran-
deza desses 
grupos hu-
manos que 
habitam 
esta região, 
na qual a 
exuberân-
cia da cria-
ção de 
nosso Deus invade todos os sentidos. Vivemos, assim, alguns dias 
entre crianças e adolescentes, novenas e montando presépios, 
preparação dos sacramentos, transporte de canoa, noites dor-
mindo em rede, muito futebol, música, chuva e calor. Vivencia-
mos uma parte da realidade cotidiana desses povos que entre di-
ficuldades e alegrias fazem parte da vida movida pelo Espírito 
nesta parte do planeta. Também ali, no meio dos trabalhos, havia 
espaço para refletir sobre conversas espirituais sobre questões 
teológicas de natureza missionária que apareciam como moções 
em nossos corações. Em suma, um tempo rico para contemplar, 
para colaborar um pouco, mas sobretudo para deixar que Jesus 
encarnado nos fale da realidade que ele veio em sua plenitude.” 

Experiência no comunidade de Islândia 
 “Estivemos trabalhando, Gonzalo E. Castro sj e Francisco Betti-
nelli sj, por duas semanas com duas irmãs e um padre que estão 
encarregados do posto de missão de Islândia, uma cidade peru-
ana que fica perto da tríplice fronteira com o Brasil e a Colômbia. 
Nos primeiros oito dias, visitamos as comunidades que estão so-
bre o rio Javari. Estivemos em 11 comunidades diferentes, que 
nos receberam com grande generosidade e nos mostraram um 

rosto da Amazônia bem diferente do que esperávamos. A pre-
sença de igrejas da cruzada e israelitas, sua relação com o tráfico 
de coca e sua relação intrínseca com o crescimento do rio nos 
mostraram um outro mundo, com outros códigos e imerso em 
problemas bastante complexos. Suas raízes nativas estão em pe-
rigo e a pre-
sença da Igreja 
Católica é muito 
frágil. Tem sido 
uma experiên-
cia de humil-
dade e de muito 
aprendizado, 
respeitando e 
apoiando os 
processos de 
humanização 
com os quais a 
Igreja colabora. 
As distâncias 
entre as aldeias, 
percorridas com 
‘peque-peque’, 
nos deram tempo para refletir, conversar e pensar juntos sobre 
os desafios da Igreja amazônica. É preciso aprender que a natu-
reza multiforme dessa realidade também inclui realidades menos 
ligadas às tradições ancestrais e mais próximas das dinâmicas de 
isolamento, violação de direitos e crime organizado.” 

Experiência de Natal na Paróquia de Tonantins 
O P. Alfredo Ferro sj 
esteve pela pri-
meira vez durante 
uma semana, no 
período de Natal, 
na paróquia de To-
nantins, que fica a 
uns 350 km de Letí-
cia ao longo do rio 
Solimões, da Dio-
cese do Alto Soli-
mões, para apoiar e 
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acompanhar a comunidade católica e o P. Gonzalo Franco, pá-
roco de nacionalidade colombiana. Foi uma bonita experiência 
de convivência com a população dessa cidade ribeirinha de cerca 
de 20.000 
habitan-
tes, onde 
o P. Ferro 
pôde par-
ticipar e 
acompa-
nhar a ce-
lebração 
das nove-
nas e as 
atividades 
esportivas 
e culturais 
da paróquia. 

“Em Belém de Solimões, brilha uma estrela” 
“De 10 a 25 de dezembro de 2018, nós, Lucien Nzamba (ACE) e 
Leonardo Gamboa (VEN), estivemos compartilhando o tempo de 

advento e Natal 
com as comuni-
dades indíge-
nas Ticuna, Co-
cama e povos 
ribeirinhos da 
paróquia de Be-
lém de Soli-
mões, de re-

ponsabilidade 
dos Freis Capu-
chinhos. Foi um 
tempo propício 
para conhecer 
os esforços em 
partilhar a fé 
com esses po-
vos amazôni-
cos, rezando e 

celebrando juntos. Foi de grata surpresa encontrar comunidades 
vivas, de jovens e adul tos comprometidos que vão vivenciando 
seu seguimento de Cristo a partir de suas raízes culturais. É lou-
vável o trabalho dos freis juntos às comunidades que, ao longo 

de vários anos, foram formando, dando participação e responsa-
bilidades aos leigos para que assumam a animação da igreja. 
Fruto disso é a rede de celebrantes da palavra e de catequistas 
presentes nas quase 70 comunidades que constituem a paróquia. 

Além disso, conta com dois futuros diáconos permanentes e jo-
vens que fazem um experimento de vida religiosa nativa. Nos dias 
de nossa estada, pudemos participar da visita itinerante a cerca 
de 20 comunidades, acompanhados pelos diáconos, pelos jovens 
do grupo de canto e pelas catequistas. Com eles íamos de canoa, 
parando de povoado em povoado, compartilhando com os jo-
vens e celebrando a palavra. Logo, também participamos da reza 
da novena de Natal com as famílias em vários bairros de Belém 
de Solimões. A vida cristã dessas comunidades é exemplo vivo de 
um esforço por inculturar e seguir Jesus, como Igreja jovem e em 
saída. Com certeza, sobre Belém de Solimões, brilha a estrela de 
Deus que nos convida a encontrar Jesus vivo e encarnado entre 
os povos da Amazônia. Damos graças a Deus, à equipe do Serviço 
Jesuíta Pan-amazônico, aos Freis Capuchinhos e à comunidade 
cristã de Belém por permitir-nos viver essa experiência.”  

Experiência de Marcos Ortega SJ em comunidades colombianas 
Foi uma época de grande consolo, gratidão e alegria para com-
partilhar com as pessoas das comunidades diariamente. A vida 

dessas comunidades acontece m torno do rio Amazonas. Este é o 
eixo central de toda a visão de mundo e modo de vida das comu-
nidades, pois é fonte de alimento e para se deslocar de uma co-
munidade para outra, já que todas essas comunidades estão, em 
geral, à beira do rio ou em pequenos riachos que formam o rio 
para o interior da selva. Essas comunidades estão em um estágio 
de forte relação entre a vida indígena tradicional e a vida urbana. 

Este último apresenta oportunidades, como o acesso à educação 
e novas tecnologias de comunicação, e também o desafio de in-
tegrar esses benefícios à cultura indígena. Além disso, o desafio 
de lidar com as maldições que atingem a comunidade, como dro-
gas e excesso de álcool. Neste contexto, a esperança é evidente 
na generosidade das famílias para compartilhar e numa popula-
ção composta principalmente por crianças e jovens que lutam 
por uma vida melhor. 
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