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Participações do SJPAM em diferentes espaços virtuais  
 
Em tempos de pandemia, como todos sabemos, houve uma 
multiplicação de eventos virtuais: palestras, entrevistas, 
conferências, painéis, reuniões, assembleais, espaços de 
treinamento etc. O SJPAM, e cada um de seus membros, 
frente a essa nova realidade, tem feito o mesmo nestes 
processos de participação virtual.  
 
Gostaríamos de destacar que estar na Amazônia nos permitiu, 
como nunca nestes curtos anos em que estamos em Letícia, 
dar a conhecer por outros meios a realidade que vive este 
território e seus povos, devido fundamentalmente aos 
tempos de pandemia. Sentimos que há um grande interesse 
pela Amazônia e, por isso, são vários os pedidos que chegaram 
ao SJPAM com o objetivo de participar em espaços abertos de 
todo tipo. Por esse motivo, consideramos que a contribuição 
do SJPAM foi valiosa na medida em que nos abrimos a outros 
parceiros, como algumas instituições e jornalistas ou 
comunicadores interessados em dar a conhecer o que 
acontece na Amazônia, nesta conjuntura, e isso podemos 
fazer devido à nossa prática e do lugar de inserção de onde 
podemos nos manifestar. Por sua vez, o SJPAM, como parte 
de uma grande REDE da Igreja e da Companhia de Jesus, 
participou de diversas reuniões e encontros que dão 
continuidade aos processos que iniciamos ou que 
consideramos que devemos ir fortalecendo. No fundo, tudo 
isto foi uma aprendizagem em que tivemos de nos reinventar, 
em resposta às novas circunstâncias.  
  
Participação no encontro da pastoral indigenista da provín-
cia do Brasil  

El 7 de octubre se celebró un encuentro virtual que reunió a 
los jesuitas que trabajan con los pueblos indígenas de Brasil y 
regiones fronterizas, al que el P. Valério Sartor SJ y el 
estudiante jesuita Edmo Flores SJ fueron. Fue el segundo 
encuentro del año y tuvo como objetivo evaluar y proponer 
las líneas de acción de la Pastoral Indigenista de la Provincia 
de Brasil para los próximos cinco años. Este proceso forma 
parte de la construcción del nuevo Plan Apostólico de la 

provincia y de la Preferencia Apostólica Amazonia - PAAM. 
Entre los temas, se subrayó la necesidad de hacer un 
discernimiento colectivo de nuestra misión y actuación como 
Compañía de Jesús junto a los pueblos indígenas, y también 
sobre la articulación con otros actores, tanto de movimientos 
indígenas como no indígenas, para sumar esfuerzos en la 
lucha y defensa de sus derechos y territorios. Además, fue una 
oportunidad para compartir vida y misión junto a los pueblos 
indígenas.  

 
Visita às comunidades do Rio Miriti 
 
Como parte da proposta de acompanhar e apoiar as 
comunidades indígenas, o SJPAM se propôs a apoiar a 
construção de uma Maloca na comunidade indígena do povo 
Yucuna, de Puerto Lago, que fica às margens do Rio Miriti-
Paraná, no corregimento de La Pedrera, ao norte do 
Departamento de Amazonas-Colômbia. Para isso, o P. Valério 
Sartor sj viajou até a comunidade para conhecê-la e ver de 
perto esta parte da Amazônia colombiana.  

Para o povo Yucuna (como também para outros povos), a 
maloca é um espaço “sagrado” onde acontece a vivência 
cultural através dos rituais de bailes, cantos, curas e 
aprendizagem durante o “mambeo” da coca. Por causa disso, 
segue-se todo um estilo de construção da maloca, na sua 
forma arquitetônica, conforme o nascente e o poente do sol, 
e, uma vez acabada, acontece o ritual de inauguração com 
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muita comida e bebida típica da região e com a presença das 
demais comunidades.  

Aproveitando a visita e atendendo ao pedido de outras duas 
comunidades indígenas (Quiebra Negra e Villa Nueva), o P. 
Sartor celebrou missas realizando 22 batizados, porque, 
segundo relato deles, “fazia mais de 4 anos que não chegava 
um sacerdote por aqueles lados”. Houve um diálogo muito 
interessante com os indígenas dessas comunidades sobre as 
questões da presença histórica caracterizada pelos 
missioneiros/as com a implementação dos colégios 
internatos, que agora já não estão presentes. Ainda, falou-se 
sobre a presença mais recente da Fundação GAIA em todo o 
processo de apoio na demarcação dos resguardos indígenas e 
dos parques nacionais. 
 

Conferência Eclesial Da Amazônia – CEAMA   

Durante os dias 26 e 27 de outubro foi realizada virtualmente 
a Assembleia da Conferência Eclesial da Amazônia, na qual 
participaram os PP Alfredo Ferro e Valerio Sartor da SJPAM, 
juntamente com outras 250 pessoas aproximadamente. Foi a 
primeira assembleia ampla dessa Conferência que tinha vários 
objetivos:  

1.Ouvir-nos novamente como Igreja na Amazônia, depois da 
Assembleia do Sínodo, para continuar a caminho, e nos sen-
tirmos bem-vindos na nascente Conferência Eclesial da 
Amazônia - CEAMA, que começa a tecer sinodalmente. 2. Con-
vocar-nos para encontrar formas concretas de levar à vida e 
implementar alguns dos compromissos prioritários e mais ur-
gentes do Sínodo (Documento Final e Querida Amazônia), e 
fazê-lo em atitude de rede de colaboração com as outras 

instâncias eclesiais. 3. Acolher as diversas moções dos(as) 
integrantes da Igreja na Amazônia, e dos representantes de 
seus povos e comunidades, para começar um processo de 
formulação de um Plano Pastoral Conjunto a ser 
acompanhado pela CEAMA, como expresso no Documento 
Final de Aparecida (2007), e como o próprio Sínodo solicitava.  

Essa assembleia foi muito interessante, já que foram lançadas 
as bases para este novo processo da Igreja Pan–Amazônica, 
que busca uma maior articulação com o CELAM recém estru-
turado e com a REPAM. São muitos os desafios que temos e, 
para isso, existe um ambiente de muita fé e esperança. Espe-
ramos que a Companhia de Jesus e suas diferentes obras, par-
ticularmente de nossa presença na Amazônia, saibamos 
acompanhar e comprometer-nos nestes processos.  

 

II Pré-Fórum Jesuíta Pan-Amazônico  

Nos últimos dias 30 e 31 de outubro, celebramos virtualmente 
o II Pré-Fórum Jesuíta Pan-Amazônico. Este encontro estava 
previsto para o mês de março de 2020 em Mocoa, mas as cir-
cunstâncias obrigaram a adiá-lo e a repensar a proposta e a 
forma de realizá-lo.  

Sendo assim, pessoas diversas e de diferentes países – jesuí-
tas, pessoas religiosas de outras congregações, leigos e leigas, 
indígenas, amazônicas e não amazônicas, vinculadas à Com-
panhia de Jesus e à Igreja Pan-Amazônica etc. – a quem nos 
une o compromisso pela Amazônia e o cuidado da Casa Co-
mum, nos reunimos para analisar e projetar a missão e serviço 
da Companhia de Jesus na Amazônia, em benefício de seu ter-
ritório e de seus moradores. A participação de 55 pessoas, 
procedentes de 10 países, conseguiu gerar um espaço carac-
terizado pela proximidade, apesar da virtualidade, e pela es-
cuta, o diálogo e a colocação em comum dos sonhos da Com-
panhia de Jesus para a Amazônia, que nos fizeram entender a 
necessidade de mais compromisso, articulação, comunicação, 
e sentir que todos e todas somos SJPAM, todos e todas somos 
Amazônia.  
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“Todos-as somos SJPAM, todos-as somos Amazonía” 
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