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Reunião da ERCRILA no México 
Dos dias 3 a 6 de junho, os PP. Valério Sartor sj e Alfredo Ferro sj 
participaram da reunião da Equipe de Reflexão sobre Culturas e 

Religiões Indígenas na América Latina da CPAL - ERCRILA, na casa 
de Retiro de Puente Grande, Jalisco - México. Havia um grupo de 
16 participantes, entre jesuítas e leigas, com o objetivo de dialo-
gar e de refletir sobre a missão e a presença dos Jesuítas junto 
aos povos indígenas, principalmente tendo presente a realidade 
e o contexto atual. Destacaram-se algumas entre as várias per-
guntas orientadoras que instigaram a busca de respostas realis-
tas: O que significa evangelizar hoje com os povos indígenas? Que 

tipo de ministérios são requeridos? O que significa ser Igreja e 
anunciar Jesus Cristo no território indígena? Por fim, houve um 
momento para conversar e definir sobre a identidade da 
ERCRILA, sobre a continuidade das reuniões e sobre os conteúdos 
da reflexão.  

Encontro do Setor Social da CPAL no México 

Como de costume, as redes do setor social da Companhia de Je-
sus na América Latina encontram-se todos os anos. Nesta oca-
sião, coincidiram as Redes de Centros Sociais, ERCRILA - Indígenas 
e Migrantes, com os coordenadores e delegados do setor social 

das Províncias Jesuítas da América Latina, quando se reuniram 
mais de 100 pessoas dos dias 3 a 7 de junho, na casa de Puente 

Grande - Guadalajara, México. Neste evento múltiplo, oportuni-
zaram-se reuniões próprias como Redes por dois dias e entre to-  

dos no terceiro dia, quando se fez uma análise da realidade la-
tino-americana. A seguir, comemoraram-se os 50 anos do nasci-
mento da Secretaria de Justiça Social e Ecologia na América La-
tina, com uma reflexão e uma liturgia própria. Os PP. Valério Sar-
tor sj e Alfredo Ferro sj, do SJPAM, estiveram presentes nessas 
reuniões. Neste encontro, foi possível conhecer algumas experi-
ências ligadas ao apostolado dos jesuítas na região e realizar a 
Assembleia do 
grupo COM-
PARTE da CPAL. 
Houve um mo-
mento em que o 
P. Ferro apresen-
tou as conclusões 
de sistematiza-
ção de projetos 
socioprodutivos 
econômicos na 
região amazô-
nica, que deixam 
lições aprendidas, devido aos fracassos que são o cotidiano des-
sas experiências. Ainda, fez-se ocasião para o P. Ferro comparti-
lhar com os coordenadores ou delegados do setor social das Pro-
víncias da CPAL o serviço que o SJPAM presta tanto para a REPAM 
quanto para a preparação para o Sínodo da Amazônia, que se re-
alizará em Roma de 6 a 27 de outubro deste ano. 

Assembleia e Encontro da REDE COMPARTE 

No dia 7 de junho, a Rede Comparte - CPAL realizou, em Puente 
Grande - México, sua Assembleia para discutir alguns temas: aná-
lise de conjuntura atual da América Latina, deliberação sobre 
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novo eixo temático que trata da equidade de gênero e empode-
ramento das mulheres nos processos econômico-produtivos e 
definição de gestão conjunta de projetos em nível de REDE e de 

Centros Sociais. Em 
seguida, de 8 a 11, 
aconteceu o Encon-
tro da Rede COM-
PARTE em Chilón, 
Chiapas - México, 
com o propósito de 
intercambiar expe-
riências e proces-
sos dos diversos 
projetos de alter-
nativas econômico-
produtivas dos 
Centros Sociais da 

Companhia de Jesus, presentes nos países latino-americanos. 
Também foi um momento para visitar e celebrar com as comuni-
dades indígenas Tseltal e conhecer a cooperativa de Yomol A´tel, 
que incentiva e apoia a produção de vários produtos orgânicos 
nesta região do sul do México. 

Experiências dos estudantes jesuítas 
“Nós, jesuítas estudantes de teologia Guido Coronel (Paraguai) e 
Brad Mills (Estados Unidos) do CIF de Bogotá, passamos o mês de 

junho visitando comunida-
des na região da tríplice 
fronteira do Brasil-Peru-
Colômbia. Fomos recebi-
dos pela equipe do SJPAM, 
em Leticia, e depois visita-
mos várias comunidades 
do lado peruano e colom-
biano. Foram semanas de 
nos inserirmos cultural-
mente e colaborarmos 
com as comunidades. O 
fato de compartilharmos a 
fé e os costumes do povo 
sempre nos obriga a apren 
der com as pessoas quem 

somos. Estivemos em várias atividades nas escolas e celebrações 
comunitárias. Tivemos viagens intermináveis pelo rio, em Peke-
Peke, para chegar nas comunidades, onde visitamos famílias e 
provamos novas comidas como piranha frita, açaí e farinha de 
mandioca. Participamos de um encontro de formação pastoral de 

dois dias com mais de 120 pessoas, a maioria jovens, na comuni-
dade de Arara. Consideramos que esta oportunidade de compar-
tilhar com as comunidades indígenas tem sido um complemento 

valioso para estudos teológicos na Pontifícia Universidade Javeri-
ana, por ter aprendido a celebrar e viver a fé das comunidades 
indígenas Tikunas, cuja fé e cultura viva estão em íntima conexão 
com a natu-
reza, apesar 
das grandes 
interferências 
pelas quais fo-
ram afetadas 
ao longo dos 
séculos. Re-
tornamos a 
Bogotá com 
uma profunda 
apreciação da 
cultura das comunidades amazônicas e com o desejo de conti-
nuar colaborando com sua proteção e valorização.”  

Lançamento da Campanha: "Déjate Abrazar" pela Amazônia 
Dia 25 de junho, foi a ocasião para lançamento, na Universidade 
Ruiz de Montoya, em Lima - Peru, da campanha, em favor da 
Amazônia, intitulada: "Déjate Abrazar". A campanha pretende 

sensibilizar e angariar fundos para o SJPAM, no serviço da RE-
PAM, e vai até o final deste ano. Sendo uma iniciativa da Rede 
Claver da CPAL, agrupa os escritórios de captação de recursos das 
Províncias Jesuítas na América Latina, que têm por objetivo de-
senvolver uma ação de solidariedade conjunta, impulsionada 
pelo esforço a partir do Escritório do Peru, liderado por seu dire-
tor Gianfranco Dulanto. No lançamento da campanha, esteve 
presente o P. Alfredo Ferro sj, coordenador do SJPAM, acompa-
nhado pela indígena Anitalia Pi-
jachi, que vive em Leticia e que 
tem um vínculo com o SJPAM e 
REPAM nacional e global. Além 
disso, ela foi a personagem prin-
cipal do vídeo feito para a cam-
panha. Tanto Anitalia como P. 
Ferro, juntamente com o bispo 
de Jaen – Peru, Alfredo Vizcarra 
sj, e com a coordenadora da 
campanha, Diana Bringas, com-
puseram a mesa de diálogo em 
que se explicou o sentido da 
campanha em um contexto je-
suítico e eclesial que se prepara para a realização do SÍNODO, que 
será no mês de outubro deste ano. Com o fim de entender me-
lhor a campanha e de criar um mecanismo de informação e de 
arrecadação, foi criada uma página Web e, nesse sentido, convi-
damos todos para participar acessando: www.dejateabrazar.org 
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