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Aula Viva com os Povos Indígenas Maraguás 
Dando continuidade à parceria 
entre SJPAM-FUCAI-CIMI, o P. 
Valério Sartor sj esteve, junta-
mente com membros da FU-
CAI e da equipe CIMI de Borba, 
realizando uma Aula Viva dos 
dias 2 a 6 de julho, com as co-
munidades dos Povos Indíge-

nas Maraguás, no rio Abacaxi, distante cerca de 10 horas de Ma-
naus. Foi uma oportunidade de trabalhar o sistema agroflo restal 

do roçado sem queima, de realizar receitas de pesticidas orgâni-
cos, de intercambiar sementes crioulas e de tratar da soberania 
alimentar com essas comunidades. 

Visita dos Provinciais  
Dos dias 14 a 20 de julho, houve a visita canônica do Provincial 
Roberto Jaramillo sj, juntamente com os Provinciais P. Rafael Ve-
lasco sj (Argentina-Uruguai), P. Rafael Garrido sj (Venezuela), P. 
Christ Llanos sj (Guiana) e do Secretário do Apostolado Social da 
CPAL, o P. Mario Serrano sj. Durante a visita, aconteceram vários 

momentos com uma agenda diversificada: um momento foi de-
dicado para o P. Jaramillo conversar com a equipe do SJPAM, ou-
tro momento para um diálogo entre todos sobre o trabalho do 
SJPAM e as perspectivas futuras que os jesuítas podem e devem 
prestar como um melhor SERVIÇO à Pan-Amazônia e um terceiro 
momento foi a oportunidade de estar e celebrar com a comuni-
dade indígena Tikuna de San Martín de Amacayaco e de visitar 

Puerto Nariño, ambas comunidades colombianas. Tal visita foi 
avaliada como muito frutífera, tendo em vista que, além do P. 
Jaramillo, outros provinciais puderam estar presentes e dialogar 

sobre como unir forças para responder a uma das prioridades da 
CPAL, que é a Amazônia, e também a uma das quatro preferên-
cias apostólicas da Companhia de Jesus Universal, que é colabo-
rar com o Cuidado da Casa Comum. 

Jornalistas europeus se preparam para contar o Sínodo 
A CIDSE, uma 
organização 
que agrupa 
agências de 
cooperação 
católicas na 
Europa, jun-
tamente com 
a REPAM, a 
partir da con-
vocação do 
Sínodo Amazônico pelo Papa, convidou um grupo de jornalistas 
europeus de sete diferentes meios de comunicação para conhe-
cer a realidade da Igreja na tríplice fronteira e os desafios que 
ameaçam a Amazônia. Considerando a importância do papel dos 
meios para tornar visíveis as ameaças e agressões e também para 

fazer ouvir a voz dos povos e comunidades amazônicas, esse 
grupo visitou diferentes comunidades no Brasil, Colômbia e Peru 
de 8 a 14 de julho. A visita foi uma oportunidade não só para di-
fundir, mas também para aproximar a Europa e a América do 
Norte da realidade amazônica que é vista tão distante. Sensibili-
zar e comprometer outros cidadãos sobre o cuidado da Casa Co-
mum é um chamado que se faz a partir deste território. 
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Encontro com os bispos colombianos de Orinoquia e Amazônia 
Após a Assembleia da Con-
ferência Episcopal Colombi-
ana, no início de julho, a Se-
cretaria Nacional da Pasto-
ral Social - SNPS e a comis-
são da REPAM Colômbia (da 
qual P. Alfredo Ferro sj faz 
parte) organizaram uma se-
ção de meio dia com os bis-
pos das doze jurisdições de 
Orinoquia e da Amazônia 
colombiana, a fim de in-
formá-los sobre os preparativos para o Sínodo e sobre o serviço 
que a REPAM prestou no processo de contribuição para a con-
sulta e escuta do território e povos amazônicos. Este encontro foi 
a ocasião para definir alguns aspectos relacionados à preparação 

de toda a Igreja Colombiana, e particularmente dos bispos, para 
o Sínodo, com base no documento “Instrumento Laboris”. Uma 
das decisões tomadas foi organizar um assembleia eclesial pré-
sinodal em Bogotá, nos dias 13 e 14 de agosto, com a participação 
de todas as jurisdições eclesiásticas, entre outros convidados. 

Encontro da Comissão da Verdade 
Nos dias 11 e 12 de julho, a Comissão para o Esclarecimento da 
Verdade (CEV), instância que nasceu com o acordo de paz na Co-
lômbia, realizou um seminário territorial com a sociedade civil e 

institui-
ções lo-
cais. O 

objetivo 
deste en-

contro 
foi deter-
minar a 
dinâmica 
do con-
flito e 
seu de-
senvolvi-

mento 
no Es-
tado do 

Amazonas. Destaca-se desta reunião a participação de vítimas, 
indígenas e mulheres, organizadas e não organizadas, que pedem 
à Comissão uma atenção especial e estratégias para tornar visível 
o que aconteceu no departamento. Embora para alguns mem-
bros das comunidades indígenas “não se deva falar muito de coi-
sas tristes, devemos falar de coisas harmoniosas”, o trabalho que 
a Comissão pode realizar mostrará não só acontecimentos dolo-
rosos, mas também resgatará a memória da resistência dos po-
vos, as estratégias de enfrentamento do conflito e experiências 
significativas de transformação dos mesmos. Esses são os primei-
ros passos para promover a reparação às vítimas do reconheci-
mento da verdade. 

Encontro da Província do Brasil 
Os PP. Valério Sartor sj e Alfredo Ferro sj participaram, dos dias 
24 a 26 de julho, na casa de Retiro de Itaici - São Paulo, do Encon-
tro da Província do Brasil (BRA), que contou com a presença de 

mais de 300 participantes entre jesuítas e leigos/as. O encontro 
proporcionou a convivência, a reflexão e a formação sobre os se-
guintes temas: as Preferências Apostólicas Universais da Compa-
nhia, assessorado pelo P. Claudio Paul sj (Assistente Regional da 
América Latina Meridional); as Repercussões de Abusos de Me-
nores e Pessoas Vulneráveis e as Implicações na Vida e Missão da 
Companhia de Jesus, com o P. Cristian Del Campo sj (Provincial 
do Chile); a apresentação e o lançamento oficial do documento 
Política de Proteção de Menores de Idade e Pessoas Vulneráveis 
– para exercer um ministério sadio, transparente e digno de cré-
dito da Província BRA; e a Amazônia, sobre o Sínodo e perspecti-
vas de missão como preferência apostólica, com Dom Erwin 
Kräutler (Bispo Emérito de Xingu/PA e da REPAM). Tanto P. Sartor 
como P. 
Ferro apro-
veitaram a 
oportuni-
dade para 
participar 
de reuni-
ões parale-
las e diálo-
gos com al-
guns jesuítas para articulação no que diz respeito à participação 
do SÍNODO sobre a Amazônia e da SEMEA – Semana de Estudos 
Amazônicos. 

Encontro com o NIMA da PUC – Rio 
Aproveitando a viagem do P. Alfredo Ferro sj para participar do 
encontro dos Jesuítas da Província do Brasil, P. Ferro reuniu-se 
no dia 29 de ju-
lho com o dire-
tor da NIMA 
(Núcleo de In-
vestigação e 
Meio Ambi-
ente), Dr. Luiz 
Felipe Guanaes, e sua assistente, a professora Juliana da Silva, 
com o objetivo de rever as ações realizadas recentemente pelas 
Universidades da AUSJAL em relação à Amazônia e buscar pro-
jetá-las. Nesse diálogo, foram retomadas as conclusões do re-
cente evento realizado na PUC – Rio, que fez várias contribuições 
para o Sínodo e, por outra parte, também tratou das semanas 
amazônicas nas Universidades Jesuítas do Brasil, especificamente 
a que será realizada em breve em Belo Horizonte. Por último, 
compartilhamos o início de uma experiência do NIMA da PUC, 
com o apoio das Universidades Católicas Europeias, para um pro-
jeto de soberania alimentar e desenvolvimento socioeconômico 
na região de Itacoatiara, Amazonas, Brasil. 
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