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Testemunho do diacono Ferney Pereira no Encontro vir-
tual da RSAI da CPAL 
 
Como não foi possível realizar presencialmente o Encontro da 
Rede de Solidariedade e Apostolado Indígena-RSAI, por causa 
da pandemia da Covid-19, o encontro aconteceu de forma 
virtual nos dias 13 e 14 de agosto.  

No primeiro dia, quando havia 74 participantes (jesuítas, 
indígenas, leigos/as), fez-se um momento de escuta, análise, 
reflexão e desafios da realidade dos povos indígenas da 
América Latina frente ao contexto da Covid-19; neste 
momento, a fala dos indígenas foi muito significativa e 
alentadora ao testemunharem a superação dos sintomas 
causados pela doença por meio da sabedoria dos xamãs e 
anciãos, utilizando-se das plantas medicinais com os rituais de 
curas tradicionais de cada etnia. Dessa forma, sobreviveram 
agradecidos, conforme relato do indígena ticuna Diac. Ferney 
Pereira: “Os anciãos sabedores realizaram os rituais de curas 
com plantas medicinais e aconselharam a todas as pessoas a 
beberem todos os dias ‘el buta’, duas vezes por dia cada vez 
que saíam da comunidade como proteção contra o vírus... Só 
nos resta agradecer ao nosso Deus Pai por nos dar de presente 
como DOM o conhecimento ancestral aos nossos anciãos 
sabedores. 
 
Além do mais, muita gratidão com a terra porque nos provê 
os alimentos e os remédios, com o qual foi vital para a 
sobrevivência. Nunca nos faltou o alimento, apesar de que o 
governo e o Estado quase não colaboraram com ajuda 
alimentar. Além do mais, nunca esperamos nada deles, 

porque nós, os indígenas, nos cortaram os ramos e o tronco, 
mas temos a raiz intacta que nunca vão poder arrancar, e essa 
raiz é a que nos fortalece para seguir na luta contra todos os 
que querem nos exterminar”. 
 

No segundo dia do encontro, houve a avaliação do caminho 
percorrido pela RSAI e pela ERCRILA (Equipe de Reflexão sobre 
Culturas e Religiões Indígenas Latino-americanas), que é parte 
da RSAI, e a projeção da continuidade das ações estratégicas. 
Assim, encerrou-se com louvor e alegria. 
 

Discernimento da REPAM 

O Pe. Alfredo Ferro SJ, junto com a equipe de assessores da 
REPAM, acompanhou e coordenou o início de um 
discernimento virtual preparado e realizado pela REPAM nos 
dias 14 e 17 de agosto. A REPAM, depois do processo sinodal 
e durante a pandemia da covid-19, está fazendo uma 
transição na secretária executiva da Rede. Para isso, propôs-
se como objetivo fazer um discernimento espiritual sobre a 
sua missão específica neste quadro e, para isso, formulou-se 
três perguntas sobre a sua missão e identidade, sobre como 
enfrentar, enquanto Rede, a pandemia, e sobre as tarefas da 
nova secretaria executiva neste quadro.  
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Em um clima espiritual e de muita familiaridade, cerca de 40 
pessoas, virtualmente conectadas, iniciaram o discernimento 
fazendo uma análise da conjuntura amazônica e eclesial e 
escutando uma síntese da consulta que se fez sobre cada uma 
das três perguntas básicas, e uma série de reflexões desde o 
trabalho em grupos e em plenária durante os dois dias. Os 
participantes, com a finalidade de concretizar suas moções, 
fizeram-se a seguinte questionamento: Para onde nos move o 
ESPÍRITO de Deus em torno da identidade e missão da REPAM 
hoje e diante da conjuntura do COVID19, e que ações ou 
meios operacionais é necessário desenvolver, como também, 
qual deveria ser a tarefa ou missão que a nova Secretaria 
Executiva da REPAM deve desempenhar nesta nova realidade.  

Em síntese, depois de uma rica partilha, sentiu-se que o 
chamado do Espírito se expressava em diversos verbos que se 
explicitaram e que não podemos descrever detalhadamente 
aqui, tais como: encarnar-nos, refletir, construir, apoiar, 
escutar, converter-nos, resgatar, tecer, sonhar, recriar-nos, 
desaprender e aprender de novo, incidir, habitar as tensões e, 
fundamentalmente, ser Igreja samaritana e profética. No 
final, foram compartilhadas diversas contribuições daquilo 
que deveria primar na missão da nova secretaria executiva, à 
luz das respostas às duas primeiras perguntas. O 
discernimento continua, e esperando que Deus continue a 
acompanhar a REPAM na busca de sua vontade. 

  
A ajuda humanitária ressignifica o trabalho do SJPAM 
 
Já se passaram quatro meses desde a chegada da pandemia 
da COVID-19 na Tríplice Fronteira amazônica. De lá para cá, 
tivemos que que nos adaptar, enquanto equipe do SJPAM, 
à nova realidade e desafios. Uma das repostas que estamos 
dando a esses desafios é a ajuda humanitária junto aos 
povos amazônicos: indígenas, ribeirinhos, campesinos...  

Graças à colaboração de várias agências, obras e amigos, 
que nos enviam recursos financeiros, é possível aliviar um 
pouco o sofrimento de pessoas das comunidades dos três 
países: Brasil, Colômbia e Peru. Nesse trabalho, além de 
contarmos com a ajuda externa, contamos também com a 
ajuda de várias pessoas locais, que nos ajudam nesse 
trabalho. Uma dessas pessoas é o Mario, leigo marista. 
Natural do chile, Mario veio como missionário à Tríplice 
Fronteira, vivendo em Tabatinga. O registro das atividades, 
através de fotos e vídeos, e a ajuda na entrega de 
alimentos, são as principais colaborações que Mario tem 
dado à nossa equipe.  
 

O trabalho conjunto entre leigos e religiosos de diferentes 
congregações é um sinal de que, cada vez mais, cresce a 
necessidade de colaborarmos mutuamente para termos 
maior eficácia na missão juntos aos povos amazônicos. 
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