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Visita canônica virtual do presidente da CPAL ao SJPAM 
 
Nos dias 10 e 11 de julho tivemos a visita canônica do presidente 
da Conferência dos Provinciais Jesuítas da América Latina e 
Caribe–CPAL, Pe. Roberto Jaramilho, à equipe do SJPAM. Esse 
ano, dada as restrições causadas pela covid-19, essa visita foi 
feita de forma virtual. Trata-se de uma atividade anual, feita pelo 
superior provincial, em comunidades jesuítas. Como o SJPAM é 
um serviço que depende diretamente da CPAL, cabe ao Pe. 
Jaramillo fazer essa visita. Roberto se conectou desde Lima e Sara 
Diego, voluntária do SJPAM, desde Bilbao.  
 
Durante esses dias tivemos dois espaços de conversa, um mais 
comunitário e outro mais pessoal. No comunitário, focamos num 
processo mais avaliativo do trabalho do SJPAM e suas relações 
com a Igreja local e diversos atores com os quais trabalhamos. 
Refletimos sobre temas importantes relacionados à identidade e 
missão de nosso serviço na Pan-Amazônia e de como podemos 
avançar no processo pós-sinodal. No pessoal, cada membro da 
equipe teve um momento de conversa individual com Pe. 
Jaramilho. Foi um tempo de partilhar, agradecer e reflexionar 
sobre o nosso trabalho pessoal e comunitário até aqui realizado. 
 

Assembleia Mundial pela Amazônia 
 
A Assembleia Mundial pela Amazônia, realizada virtualmente nos 
dias 18 e 19 de julho, na qual participaram os membros do 
SJPAM, juntamente com um número significativo de mais de 
3.000 pessoas que se inscreveram, foi um sucesso. Esse espaço 
foi animado por um grupo de líderes latino-americanos ligados à 
Amazônia, com o apoio do Fórum Social Pan-Amazônico–FOSPA, 
Rede Eclesial Pan-Amazônica–REPAM e a Coordenadoria das 
Organizações Indígenas da Bacia Amazônica–COICA. Em nome da 
REPAM, o Cardeal Barreto deu-nos as boas-vindas, encorajando-
nos a dar a vida por este território e pelos seus povos. A 
Assembleia desenvolveu três temas ou eixos fundamentais que 
são CAMPANHAS e que se esperam converter em ações 
concretas: COVID-19, Boicote e Mobilização. A COICA, que deu 
um grande impulso a esta iniciativa, organizou nos dias 17 e 18 
um espaço muito importante no marco da ASSEMBLEIA, como foi 
o "Grito da Selva", mostrando-nos que não podemos pensar nem 

imaginar a Amazônia sem os povos originários. Fomos um grande 
conglomerado diverso, fruto de processos pessoais, 
comunitários e institucionais cheios de vida e esperança em meio 
a um contexto e a uma conjuntura desfavorável como foi a da 
COVID-19.  

 
Demos um passo muito importante em uma aliança Pan-
Amazônica pela Amazônia e quebramos fronteiras e barreiras 
nacionais, organizacionais, institucionais e culturais para pensar, 
refletir, analisar, compartilhar e sonhar juntos. Tomamos 
consciência de que não estamos derrotados, pelo contrário, 
continuaremos a lutar juntos num novo quadro e numa nova 
perspectiva, que nos tornará mais fortes e solidários. Não 
podemos ceder perante tantas ameaças. Nos comprometemos a 
construir a esperança desde os territórios, desde os povos 
amazônicos, desde nossas convicções e desde a memória 
histórica da Amazônia, onde recordamos particularmente 
aqueles que entregaram suas vidas ou foram assassinados na 
defesa dos territórios e de seus povos nesta grande Amazônia. O 
Pe. Alfredo Ferro SJ, em nome da REPAM, compartilhou algumas 
palavras com as quais encerrou o evento, onde agradeceu a todas 
as pessoas que tornaram possível essa assembleia, reconheceu 
os resultados do evento e incentivou a seguir adiante, frente aos 
desafios que temos, que são imensos. 
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IV Seminário Interno do SJPAM: Ecologia e Ecologismos – 
Ecoteologia e Ecologia Integral 

Quando o confinamento começou, a equipe do SJPAM pensou 
em realizar quatro seminários internos para refletirmos e 
questionarmos sobre alguns assuntos relacionados ao SJPAM em 
diferentes níveis. Nos dias 22 e 23 de julho aconteceu o quarto 
seminário e foi coordenado por Sara Diego, voluntária da 
equipe. Nesta ocasião, o tema selecionado foi Ecologia e 
Ecologismos, com foco especial na Ecoteolologia e na Ecologia 
Integral. A primeira sessão centrou-se em conhecer e entender 
os conceitos de Ecologia e Ecologismo e suas diversas correntes 
e olhares. No segundo dia, analisamos as diferenças entre 
Ecoteologia e Ecologia Integral e tentamos buscar uma 
abordagem mais prática, identificando chamadas derivadas de 
ambas as correntes que, como SJPAM, poderíamos 
repensar. Além da já mencionada Sara, no Seminário, 
participaram os membros do SJPAM de Letícia e Anitalia Pijachi, 
também de Letícia, junto ao resto da equipe, que desde seu 
testemunho de vida como mulher indígena e participante do 
Sínodo da Amazônia, trouxe um olhar a partir do Bem Viver que, 
indubitavelmente, enriqueceu o encontro. 
 
 
REPAM Colômbia – Planejamento Estratégico 
 
 A Comissão Coordenadora e a Equipe Assessora da REPAM 
Colômbia, desde o mês de fevereiro, em diálogo com os Bispos 
das Jurisdições Eclesiásticas, decidiram realizar o planejamento 
estratégico, que incorpore às linhas de ação estratégica (1. 
Sensibilização-Formação, Desenvolvimento Alternativo 2. 
Incidência e comunicação e 3. Articulação e organização), os 
aprendizados e os desafios que deixou o Sínodo da Amazônia 
realizado no Roma, na cidade do Vaticano, em outubro de 2019. 
O planejamento, no qual o Pe. Alfredo Ferro SJ acompanhou e 
ajudou a organizar junto com o SNPS e a assessoria da CRS, tinha 
como objetivo retomar o processo de planejamento estratégico 
a médio prazo (2 anos) em dois dias (22 e 23 de julho), de forma 
virtual, e partiu daquilo que foi construído no sínodo e continuará 
promovendo o diálogo pós-sinodal como caminho para uma 
Igreja no território amazônico colombiano e para uma ecologia 
integral convertida em ação. Como resultado, foram definidas as 
ações estratégicas fundamentais que vamos desenvolver em 
cada uma das linhas estratégicas. 
 

Ajudas humanitárias na tríplice fronteira Colômbia – Peru – 
Brasil  
 
Depois de quase 4 meses de quarentena por causa da pandemia 
do Coronavírus e em obediência às normas da vigilância sanitária 
de “ficar em casa”, pude finalmente voltar a encontrar-me com o 
rio Amazonas para chegar às comunidades, claro que respeitando 
os protocolos de cuidado e proteção contra o vírus, a fim de en-
tregar alimentos e produtos de higiene às famílias. Devo dizer 
que é uma sensação estranha, pois muita coisa mudou nestes úl-
timos meses e é o que gostaria de expressar nestas linhas, espe-
cificamente em relação às comunidades indígenas. 

Outra infeliz evidência é a notória ausência (ou presença quase 
nula) do Estado e dos governos na garantia da estrutura hospita-
lar, dos profissionais da área de saúde e dos testes e medicamen-
tos para tratamento dos doentes da Covid 19, causando muitas 
perdas de vidas humanas, vidas indígenas, dentre essas, as de 
muitos anciãos possuidores dos conhecimentos tradicionais. A ir-
responsabilidade dos governos levou a sociedade civil a organi-
zar-se para salvar vidas e, num gesto de doação, voluntariado e 
solidariedade, fazer toda a diferença no enfrentamento da pan-
demia do Coronavírus nesta região amazônica. Neste tempo de 
quarentena, o SJPAM já repartiu, além de uma boa quantidade 
de medicamentos e máscaras, mais de 3.000 kits de alimentos e 
material de higiene com as comunidades indígenas da Colômbia 
e do Peru. Tal gesto de solidariedade vem sendo possível realizar 
entre todos e todas, como nos ensinou Jesus na multiplicação dos 
pães (Mt 15, 30;38), graças ao apoio financeiro de vários colabo-
radores, entre esses a Companhia de Jesus, Entreculturas e Ad-
veniat. 
 
Diante disso, o SJPAM continua com a mesma estratégia de se-
guir nesse gesto de solidariedade, tomando todas as medidas de 
segurança e proteção para que seus membros não se contagiem 
e nem propaguem o vírus. 
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