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Mudanças na REPAM e processo atual 
 
A Rede Eclesial Pan-Amazônica – REPAM continua seu pro-
cesso de discernimento sobre sua identidade e missão na 
atual conjuntura. Este processo foi coordenado pelo Pe. Al-
fredo Ferro SJ e atualmente está em uma dinâmica de apro-
fundamento dos resultados iniciais do mesmo.  

Ao mesmo tempo, a REPAM está em um momento de 
transição em sua estrutura e sede, pois nomeou o Ir. marista 
João Gutenberg, brasileiro, como novo secretário executivo 
que substituiu Mauricio López, que fez um excelente trabalho 
à serviço da Igreja Pan-Amazônica. Ir. João, como novo 
secretário, terá que montar uma nova equipe e transferir a 
sede de Quito para Manaus, local da nova sede, na Amazônia 
brasileira. 
 
Aliança entre OPIAC, IRI e REPAM Colômbia 

A aliança realizada entre a Organización de Asociaciones 
Indígenas de Colombia – OPIAC, a Iniciativa Inter-religiosa de 
Proteção às Florestas Tropicais – IRI e a Rede Eclesial Pan-
Amazônica – REPAM Colômbia, da qual é assessor o Pe. 
Alfredo Ferro SJ, começa a dar frutos na preparação e 
organização dos Fóruns sobre “As problemáticas, desafios e 
respostas da Amazônia”.  

Nestes espaços estão participando diversos agentes pastorais, 
dentre eles os das Igrejas locais da Amazônia colombiana, 
além de abrir espaços de debate e de incidência sobre a 
problemática dos desmatamentos na Colômbia, assim como 
dos efeitos positivos que poderia ter o acordo de caráter 
socioambiental de Ezcasú, que se espera que seja ratificado 
pelo Congresso da República da Colômbia. 

 

Diversas atividades da equipe do SJPAM 
 
Durante este período de pandemia, apesar de a equipe do 
SJPAM estar confinada a maior parte do tempo em sua resi-
dência em Letícia, pouco a pouco foi retomando suas saídas 
para as diversas comunidades indígenas a fim de apoiar ações 
de assistência humanitária e acompanhar as celebrações.  

Além disso, as reuniões, eventos, palestras, conferências ou 
assessorias virtuais se multiplicaram. Entre elas, vale destacar: 
a presença nos Fóruns sobre Água, Fóruns Amazônicos, even-
tos diversos com temas socioambientais vinculados à Amazô-
nia, ações de capacitação e formação, como as do Fé e Alegria 
e ALBOAN ou da Semana pela Paz e, além disso, no acompa-
nhamento das atividades de preparação para a realização vir-
tual do Fórum Social Pan-Amazônico – FOSPA, que será reali-
zado no mês de novembro, ou as da Assembleia Mundial pela 
Amazônia – AMA, que organizou a Caravana para “amazoni-
zar-se”.  

A presença em todos estes espaços, por parte dos membros 
do SJPAM, faz parte da colaboração que estes podem oferecer 
a diversos processos que focalizam a Amazônia e, ao mesmo 
tempo, são para a equipe uma aprendizagem permanente. 
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Ações de solidariedade do SJPAM  

Desde o início da Pandemia causada pela Covid-19, o SJPAM 
vem, com o apoio de recursos nacionais e internacionais, 
dando continuidade às ajudas humanitárias, que já foram 
mais de 5.600 kits de alimentos e material de higiene 
distribuídos às famílias das comunidades indígenas e 
ribeirinhas da tríplice fronteira Colômbia-Brasil-Peru.   

Nesses dois últimos meses, devido à situação da quarentena 
estar mais flexível, foi possível visitar as comunidades para 
realizar a entrega dos kits e celebrar a Eucaristia. Esses 
momentos são propícios para celebrar a partilha solidária e o 
alimento espiritual como um sinal de ação de graças pela vida 
e pela superação da Covid-19 que, segundo relatos das 
pessoas das comunidades, cuja maioria teve os sintomas da 
Covid-19, já venceram essa pandemia, utilizando as plantas 
medicinais descobertas pelos próprios xamãs, conhecedores 
das mesmas.  

É sempre muito interessante escutar as mais diversas histórias 
de como enfrentaram a pandemia. Por outro lado, o SJPAM 
segue orientando para estarem atentos e seguirem os 
protocolos de cuidados e orientações da vigilância sanitária, 
visto que o Coronavírus continua vivo e veio para ficar: o que 
precisamos é aprender a conviver com a Covid-19 e a resistir 
aos sintomas causados pelo vírus. 

Encontro virtual do Eixo Justiça Socioambiental da REPAM 

O P. Valério Sartor sj participou, neste último dia 18, do 
segundo encontro virtual do Eixo Justiça Socioambiental e 
Bem Viver – JSAyBV da REPAM, com o objetivo de socializar 
ações estratégicas pensadas por cada uma das instituições e 
projetos vinculados a este Eixo frente à situação da Covid-19.  

O encontro contou com a participação de representantes do 
Peru, da Bolívia, do Brasil, do Equador e da Colômbia. Dentre 
as principais ações estratégicas apresentadas estão: fortalecer 
os sistemas agroflorestais e a Soberania Alimentar, resgatar o 
uso das plantas medicinais para combater as doenças, lutar 
pela defesa do território e dos direitos dos povos amazônicos 
e fortalecer o trabalho em rede com os diferentes atores.  

Foi um momento, ainda que virtualmente, de nos sentirmos 
interligados, com espírito e gestos de solidariedade, com a 
população mais golpeada pela situação da pandemia e de 
mantermos a resistência frente às ações dos desgovernos 
atuais destes países onde nos encontramos.   

 

Colaboração do SJPAM na Vigília Global Inaciana Respi-
rando Juntos 

Neste tempo da Criação, que vai 
de 01 de setembro a 04 de outu-
bro, dia se São Francisco de Assis, 
a Companhia de Jesus Universal, 
através do Secretariado de Justiça 
Social e Ecologia, preparou uma vi-
gília intitulada “Respirando Juntos: 
Vigília de Global Inaciana para o 
Tempo da Criação”. Foi realizada 
virtualmente no dia 25 de setem-
bro em três fusos horários distin-
tos: às 20h no horário de Manilla, 
de Roma, e Nova York.  

Esta vigília foi organizada pelo Secretariado, em parceria com 
as conferências de provinciais. O estudante jesuíta Edmo Flo-
res, membro da equipe do SJPAM, representou a CPAL neste 
processo de construção. Além da colaboração de Edmo, indí-
genas de várias etnias da Amazônia também contribuíram 
dando seus testemunhos. Para quem quiser assistir essa vigília 
em espanhol ou em inglês, basta acessar o canal no Youtube 
“Jesuits Global”, canal oficial da Cúria Geral da Companhia de 
Jesus. 
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