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Fé e Alegria empenhada em "amazonizar" o mundo 
Como parte da Inicia-
tiva Pan-amazônica da 
Federação Internacio-
nal de Fé e Alegria, re-
alizou-se um encontro 
da Rede Pan-amazô-
nica dos Centros Edu-
cativos de Fé e Alegria, 
de 25 a 28 de feve-

reiro, em Joya de los Sachas (Orellana, Equador). O encontro con-
tou com a participação das delegações da Venezuela, Peru, Brasil, 
Guiana, Colômbia, Equador e Bolívia, tendo como objetivos soci-
alizar o caminho percorrido em cada país, conhecer o estado 
atual do projeto e projetar o desenvolvimento do segundo ano, 
fortalecendo o trabalho em REDE. Também aconteceu uma visita 
a um centro educativo, oportunizando espaços para reflexão e 
discussão com os atores locais – como a Frente de Defesa da 

Amazônia, com quem também foram percorridas áreas contami-
nadas e abandonadas por empresas petrolíferas, abordando, as-
sim, uma problemática do contexto equatoriano. Um dos com-
promissos do encontro foi o de seguir construindo juntos uma 
proposta educativa que responda ao contexto e aos desafios da 
região e, com essa proposta, "amazonizar" o mundo, o que signi-
fica convidar outras pessoas para serem corresponsáveis pelo 
cuidado da Amazônia e de seus habitantes. 

Preparativos para o Pré-fórum Jesuíta Pan-amazônico 
No próximo ano, antes do Fórum Social Pan-amazônico (FOSPA 
2020), há a intenção de organizar um Pré-fórum Jesuíta Pan-ama-
zônico nos dias 
que antecedem o 
FOSPA, quando se 
espera ter a pre-
sença de jesuítas 
das obras e das 
redes da Companhia na região, entre outras. Por essa razão, Ma-
ria Teresa esteve visitando, no início de março, a cidade de Mo-
coa, onde será o encontro, com o fim de agilizar os preparativos 
logísticos necessários para tal atividade que, por sua vez, é a con-
tinuação do Pré-fórum que houve em Tarapoto (Peru), em 2017. 

Conselho Assessor do IRI 
O P. Alfredo Ferro sj, do SJPAM, participou, nos dias 5 e 6 de 
março, em Bogotá, de um seminário de planejamento da INICIA-
TIVA INTER-RELIGIOSA PARA FLORESTAS TROPICAIS – IRI. Tal ini-
ciativa – cuja proposta é contribuir para uma campanha da soci-
edade civil, de caráter inter-religioso, focada em deter o desma-
tamento e fortalecer a conscientização da proteção e cuidado das 

florestas – é apoiada pela ONU e pelo Estado norueguês. O P. 
Ferro sj foi convidado para fazer parte do Conselho de Assessores 
dessa iniciativa, representando a Rede Eclesial Pan-amazônica – 
REPAM, que terá como tarefa fundamental acompanhar as ações 
concretas propostas pela IRI. Junto com esse processo na Colôm-
bia, haverá outros na América Latina, na República Popular do 
Congo e na Indonésia. 

Visita ao Projeto Vida 
Dos dias 7 a 9 de março, o 
P. Valério Sartor sj em São 
Paulo de Olivença (Alto So-
limões), respondendo ao 
compromisso de assesso-
rar o Projeto Vida das Ir-
mãs Cordimarianas. Nessa 
oportunidade, foi possível 
realizar algumas ativida-

des, esclarecer algumas dúvidas a respeito da gestão e fazer uma 
reunião com as comunidades com o objetivo de preparar a Aula 

Viva que acontecerá no mês de maio próximo. São notórios os 
avanços que vão acontecendo com a proposta do Projeto Vida 
junto às comunidades indígenas Cokamas, Tikunas e Cambebas. 
Ainda, é digna de nota a seriedade do compromisso das Irmãs 
pela causa em favor dos indígenas, no que diz respeito à defesa 
dos direitos, ao cuidado da terra e à soberania alimentar. 
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Parceria entre CIMI-FUCAI-SJPAM 
A partir de diálogos e in-
tercâmbio de experiên-
cias, criou-se uma parce-
ria entre Conselho Indige-
nista Missionário (CIMI), 
Fundación Caminos de 
Identidad (FUCAI) e Ser-
viço Jesuíta Pan-amazô-
nico (SJPAM). Essa parce-
ria consiste em trabalhar 
a proposta do sistema agroflorestal e da soberania alimentar nas 
comunidades indígenas, acompanhadas por algumas equipes do 
CIMI Norte I. Para tanto, dos dias 17 a 23, o P. Valério Sartor sj 
com Adán Martinez e Juan Pablo – FUCAI – e com  Edina e Jussara 

–  equipe Borba/Au-
tazes do CIMI – esti-
veram visitando as 
comunidades indíge-
nas dos Maraguás e 
dos Muras, com o fim 
de planejar a realiza-
ção de Aulas Vivas 

nessas comunidades, de acordo com suas necessidades e interes-
ses. Foi uma oportunidade de ir constituindo redes de apoio e de 
fazer a articulação entre as diferentes entidades para somar es-
forços na luta pelo cuidado e pela defesa da Amazônia. 

Evento internacional da REPAM em Washington  
O P. Alfredo Ferro sj foi convidado, como assessor da REPAM, ao 
evento internacional sobre “ECOLOGÍA INTEGRAL: una respuesta 
sinodal desde la Amazonía y otros biomas/territorios esenciales 
para el cuidado de nuestra casa común”, que foi realizado em 
Washington - EUA, de 19 a 21 de março, do qual participou um 
importante número de representantes da Igreja (cardeais, bispos 
e sacerdotes), além das redes internacionais, povos indígenas e 

redes territoriais de diversas regiões do mundo, como: Amazô-
nia, Bacia do Congo, Ásia-Pacífico, Mesoamérica e outras. A ques-
tão principal do evento foi analisar, sensibilizar e partilhar, pen-
sando na realidade e nos desafios eclesiais em torno da casa co-
mum, em preparação para o Sínodo Amazônico. O Sínodo pro-
põe, a partir dos territórios, horizontes possíveis e ações concre-
tas para o mundo e para a Igreja, iluminado pela LAUDATO SI. Os 
resultados desse evento evidenciaram-se em um ambiente de 
compromisso, focado na necessidade de mudança e de transfor-
mações eclesiais (principalmente a partir do grito dos povos ori-
ginários) para que a Igreja Sinodal se torne realidade. 

Comitê ampliado da CPAL 
Dos dias 24 a 28 de março, na cidade do Panamá, aconteceu o II 
Encontro do Comitê Ampliado da CPAL, presidido pelo P. Roberto 

Jaramillo sj, presidente da CPAL, do qual participaram todos os 
coordenadores das redes com o objetivo de colocar em comum 
os Planos Operativos e de Ação – POAs de cada rede e, ao mesmo 

tempo, de verificar as estratégias de ação conjuntas, sejam inter-
redes ou entre os mesmos setores. O encontro se deu no con-
texto da promulgação, feita pelo Padre Geral da Companhia de 
Jesus, das quatro (4) preferências apostólicas da Companhia uni-
versal e da preparação da celebração dos 50 anos de existência 
da Secretaria de Justiça Social e Ecologia. O P. Alfredo Ferro sj, 
que representou o SJPAM, conseguiu compartilhar suas propos-
tas, avaliar os vínculos que foram construídos com outras redes 
e projetar novas alianças. 

Encontro de mulheres indígenas em Leticia 
Por ocasião da celebração do Dia Internacional da Mulher em 8 
de março, foi realizado, no Centro Cultural do Banco da República 
de Leticia, um diálogo com representantes das mulheres indíge-
nas, no qual o P. Alfredo Ferro sj esteve presente. As marcantes 

vozes femininas compartilharam diversas experiências, senti-
mentos e lutas que as dignificaram nos últimos anos, relatando 
suas dores e sonhos, questionando vários comportamentos que 
são tipicamente racistas e machistas. Ficou evidente que este 
momento proporcionou um espaço de participação e de discus-
são, que leva ao fortalecimento.  

Estudantes da Universidade de São Francisco (EUA) em Leticia 
Lina, María, Brittany, Laura e Amanda, estudantes de pós-gradu-
ação da Universidade de São Francisco, visitaram as comunidades 
da tríplice fronteira do Brasil, Colômbia e Peru de 10 a 17 de 
março. Esta visita é parte do nosso interesse em conscientizar so-
bre a realidade amazônica nas Universidades da Companhia de 
Jesus e, em particular, é o resultado do encontro Internacional 
das Universidades de 2018. Durante a sua estada, conversou-se 
sobre o trabalho do SJPAM, o contexto Pan-amazônico e a reali-
dade dos direitos humanos nessa região. Espera-se que o resul-
tado da visita traga um maior compromisso das Universidades 
com a Amazônia. 
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