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Assembleia do Vicariato de San José de Amazonas 
De 27 de março a 3 de abril, 
aconteceu mais uma Assem-
bleia do Vicariato de San José 
de Amazonas, em Indiana, 
Peru, na qual o P. Valerio Sar-
tor sj foi convidado a orientar 
um dia de retiro espiritual para 
os mais de 80 participantes da 
Assembleia, entre leigos(as), 
religiosos(as), sacerdotes e o 
Bispo. O encontro baseou-se 
na dinâmica da REPAM e na so-

cialização dos encontros dos Eixos dos Povos Indígenas e de Igreja 
de Fronteiras, que aconteceram no início deste ano para colabo-
rar com o SÍNODO sobre a Amazônia. Foi um momento impor-
tante de participação das lideranças das paróquias do Vicariato 

no sentido de convivência, de rezar juntos e de participar do pro-
cesso pastoral de avaliação, discernimento e planejamento da ca-
minhada do Vicariato. Durante o encontro, também acontece-
ram duas ordenações - uma diaconal e outra presbiteral -, ainda 
houve a visita do Núncio Apostólico, que esteve dialogando com 
os presentes e conhecendo a realidade indígena e amazônica do 
Vicariato.  

Encontro dos/as missionários/as 
No dia 10 de abril o P. Valerio Sartor sj, participou do encontro 
com mais de 30 missionários/as da tríplice fronteira Brasil-Peru-
Colômbia, que aconteceu na casa dos Irmãos de La Salles, em Ta-
batinga. No encontro, se conheceram os novos membros que 

chegaram para a missão na fronteira e, também retomamos a ca-
minhada que o grupo vem fazendo desde 2016, no sentido de 
conhecermos, de convivência, de formação e de diálogo sobre a 

nossa missão nesta realidade fronteiriça. Logo se programou o 
seguinte encontro deste ano, que será de formação sobre o tema 
da interculturalidade. Concluímos o momento com o almoço. 

Reunião anual dos Colégios SJ da Província do Brasil 
O P. Alfredo 
Ferro sj e o P. Da-
vid Romero sj, 
delegado da Pre-
ferência Apostó-
lica Amazônica 
da Província do 
Brasil, foram con-
vidados, pela As-
sociação dos Co-
légios da Compa-
nhia de Jesus do 
Brasil, a partici-
par da Reunião 
Anual dos Colé-
gios SJ da Provín-

cia Brasil, em Salvador- BA, no começo do mês de abril, a fim de 
dialogar com os diretores dos Colégios sobre a Amazônia: amea-
ças, desafios, horizontes e presença dos Jesuítas neste território. 
O diálogo frutífero em que se propuseram perguntas sobre o 
compromisso das comunidades educativas jesuítas com a Ama-
zônia serviu não só para sensibilizar a todos em relação ao que 
acontece no território, como também para dar passos que apro-
ximem os colégios dessa realidade.  

Reunião de Assessores da REPAM 
Durante os dias 9 e 10 de abril, na cidade de Quito - sede da Se-
cretaria Executiva da REPAM-, reuniu-se a Equipe de Assessores, 
à qual pertence o P. Alfredo Ferro sj. O objetivo da reunião foi 

aprofundar sobre a tarefa e sobre a missão própria dos assesso-
res e, ao mesmo tempo, avaliar o processo que vem sendo de-
senvolvido pela REPAM. Dessa forma, apontaram-se os grandes 
desafios, considerando qual poderia ser o aporte próprio dos as-
sessores neste processo e, sobretudo, pensando na preparação e 
no desenvolvimento do SÍNODO Amazônico. Num ambiente 
muito harmonioso, foi possível aclarar algumas tarefas e recon-
fortar a todos com a esperança que convida à ação da REPAM, 
neste tempo que tem sido um autêntico “kairos”. 
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Experiência dos noviços na fronteira 
Dos dias de 23 de março a 22 de abril, os noviços brasileiros Ge-
ovane A. de Castro e João M. Silva estiveram realizando uma das 
etapas do noviciado, que é a experiência de inserção, aqui na 
fronteira. Eles acompanharam a Equipe Pastoral por duas sema-
nas nas comunidades da paróquia de Nazareth (Colômbia) e, 

após esta-
rem uns 
dias co-
nhecendo 
a reali-
dade na 

fronteira 
de Leticia 
e Taba-
tinga, fo-
ram à pa-
róquia de 

São Paulo de Olivença (Brasil) para acompanhar as Irmãs Cordi-
marianas com o Projeto Vida, que trabalha com as comunidades 
indígenas na questão do sistema agroflorestal e soberania ali-
mentar. E, para concluir a experiência, eles estiveram na paró-
quia de Tonantins (Brasil), apoiando as atividades da Semana 
Santa nas comunidades. 

Missão da Semana Santa na fronteira 
Dos dias 12 a 
22 de abril, 
acolhemos um 
grupo de 7 je-
suítas para co-
laborar e fazer 
a experiência 
amazônica du-
rante a Se-
mana Santa na 
fronteira de 
Brasil-Peru-Co-
lômbia. Vieram do CIF de BH, André Herculano (angolano), Davi 
Caixeta (brasileiro), Emanuel M. Barreto (mexicano), Ireneu M. 
Moises (Moçambicano) e o P. Edison de Lima (brasileiro); e do CIF 
de Bogotá, Juan Gaitán (nicaraguense) e Enrique Loyola (peru-
ano). Contou-se com o apoio das paróquias locais que os recebe-
ram, assim destinados: Enrique e Davi na paróquia de Caballo Co-

cha – Peru, An-
dré e Juan na 
paróquia de 

Nazareth-Co-
lômbia, Irineu e 
Emanuel na pa-
róquia de Be-
lém dos Soli-
mões - Brasil, o 
P. Edison na 
paróquia de 
Tonantins - 

Brasil e o P. Valério Sartor na comunidade de Santa Rita - Brasil. 
No domingo da Páscoa, todos se reuniram para avaliar a experi-
ência e saborear um suculento churrasco, celebrando a Ressur-
reição. De maneira geral, todos ficaram muito contentes e agra-
decidos com a experiência de conhecer a realidade eclesial ama-
zônica, como complemento da formação teológica em que se en-
contram. Por outro lado, perceber os desafios da missão neste 
território e o serviço que os Jesuítas podem prestar na defesa e 

no cuidado da casa comum (uma das preferências apostólicas da 
Companhia de Jesus universal) tem sido fundamental para tomar 
consciência de que precisamos assumir o compromisso de estar 
a serviço no cuidado deste território Pan-amazônico. 

Visita do ODP - Peru 
Com alegria, foram recebidos 
vários membros do Escritório de 
Desenvolvimento do Peru - 
ODP, que estavam fazendo um 
registro audiovisual do trabalho 
do SJPAM na tríplice fronteira 
como parte de uma campanha 
para divulgação e arrecadação 
de fundos a fim de apoiar as ati-
vidades feitas em conjunto com 
a REPAM. Para essa atividade, 
contou-se com o apoio da Anita-
lia Pijachi, líder indígena e mem-
bro ativo da REPAM, bem como com o das pessoas das comuni-
dades visitadas com as quais desenvolve-se parte do trabalho 
pastoral e social do SJPAM no Peru, Brasil e Colômbia. O SJPAM 
agradece o trabalho e o profissionalismo do ODP e das comuni-
dades que compartilharam seu tempo e testemunho com todos. 

Visita da Javeriana à Amazônia 
Andrea Buitrago e 
Juliana Cubides da 
Coordenação da Ini-
ciativa Javeriana na 
Amazônia visitaram 
Letícia e a comuni-
dade de São Fran-
cisco, em Puerto Na-
riño, que é acompa-
nhada pelo pro-
grama “Misión País” 
da Universidade. As-
sim, conheceu-se o 
trabalho que se desenvolve nessa comunidade. Também houve 
uma reunião com o professor da Faculdade de Antropologia, 
Mauricio Caviedes, que tem um processo de investigação-ação 
na comunidade educativa do Km 6, em Leticia. A visita é uma 
oportunidade para continuar buscando caminhos de articulação 
e horizontes de projeção para as necessidades da região. 

Assessoria à Conferência dos Religiosos da Colômbia – CRC 
Por ocasião da As-
sembleia da CRC, 
quando se reúne a 
maioria dos superio-
res das Congregações 
Religiosas da Colôm-
bia, o P. Alfredo Ferro 
sj foi convidado a ex-
por vários temas que 
seguramente ajuda-
ram a iluminar o cami-
nho da vida religiosa 

no país e no horizonte da missão para os próximos anos e cuja 
inspiração foi baseada no texto bíblico das Bodas de Canaã. Os 
temas trata  dos e dialogados com os participantes na Assembleia 
foram: a Laudato Si’, REPAM, Sínodo Amazônico e missão e pre-
sença da Vida Religiosa na América Latina e na Colômbia.  
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