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Visitas e celebrações nas comunidades  
 
Como é sabido, como equipe do SJPAM Leticia fazemos parte 
da equipe missionária da Paróquia de Nazareth. Esta paróquia 
conta com muitas comunidades, todas relativamente próxi-
mas ou à margem do rio Amazonas em território colombiano. 
 
Com os cuidados sanitários correspondentes, durante o mês 
de Janeiro, e mais intensamente durante o mês de Fevereiro, 
temos visitado e encorajado a vida de fé dessas comunidades. 
Organizámo-nos especialmente para partilhar a celebração da 
Quarta-feira de Cinzas em cada uma delas. 
  

Foi muito interessante a participação alegre e 
entusiástica. Longo tempo de pandemia mediante, há muitos 
desejos de rezar, de celebrar a presença de Deus e pedir pelo 
fim da pandemia que tanta dor trouxe. Esperamos 
ansiosamente as vacinas para que possamos estar melhor 
cuidados. 

Também se respira ânimo, as aulas começaram, mas só com 
as guias de estudo, já os meninos e os pais desejam o começo 
das aulas presenciais. 

Em nossas visitas não fal-
tou compartilhar a mesa, 
acompanhada da farinha e 
dos sonhos, e comparti-
lhando os pesares. Muito 
especial foi a Minga (traba-
lho comunitário) das crian-
ças na roça de Maria. Peda-
gogia da semeadura em 
histórias rompidas que 
buscam a vida. 

Sente-se a força de Deus 
nas comunidades. Mingas 
de limpeza para cuidar da 
vida. Mingas de semeadura 
para que o tempo novo ve-
nha. Tempo de Quaresma. 

 
 
Ajuda humanitária do SJPAM  
 
Com a segunda onda da Covid 19 - que vem assolando 
fortemente o Norte brasileiro (Manaus e cidades do 
interior e até aqui na tríplice fronteira)- principalmente 
pela falta de oxigênio - que tem ceifado a vida de muitas 
pessoas.  

Visita à comunidade La Libertad. 

Semeando vida e esperança 

Entrega em Benjamin Constant e Atalaia do Norte 

Minga na chagra de María 



 

Houve a necessidade de colaborar com a aquisição de 
equipamentos de oxigênio para atender a alta demanda de 
algumas paróquias da Diocese do Alto Solimões, do lado 
brasileiro, e de Caballococha, do lado peruano. 

Diante desse cenário, com os recursos que o SJPAM tem rece-
bido, foi feita a compra de quatro (4) concentradores de oxi-
gênio. Sob a coordenação de Dom Adolfo Zon Pereira (bispo 
da Diocese do Alto Solimões), dois aparelhos foram entregues 
aos hospitais de duas paróquias dos municípios de Benjamin 
Constant e Atalaia do Norte e, sob a coordenação do Sr. Mi-
guel Guzmán (Cônsul do Perú), outros dois concentradores de 
oxigênio e uma boa quantidade de medicamentos foram en-
viados ao hospital de Caballococha, para atender a falta de ar 
dos pacientes infectados por Covid-19. 
 
 

Indução dos novos membros do SJPAM 

Há caras novas na equipe do SJPAM na comunidade de Leti-
cia. No dia 9 de dezembro chegou à comunidade jesuíta e à 
equipe de Letícia o Irmão Rodrigo Castells Daverede SJ, ori-
undo de Montevidéu (nascido em 1975), da Província Argen-
tina-Uruguai (ARU), depois de ter terminado a Terceira Prova-
ção na Bolívia (experiência formativa dos jesuítas que ante-
cede os últimos votos). E em 24 de janeiro de 2021, o Presi-
dente da CPAL nomeou Coordenador da equipe do SJPAM em 
Letícia e superior da comunidade jesuíta o Padre Luis Javier 
Sarralde Delgado SJ, da Província da Colômbia (COL), oriundo 
de Pasto (nascido em 1968).  

Pouco a pouco, Rodrigo e Luis Javier foram recebendo a vali-
osa indução dos companheiros jesuítas Valério Sartor SJ e de 
Edmo Flores SJ, que seguem no SJPAM, e de Alfredo Ferro SJ 
que, depois de sete anos servindo como coordenador do 
SJPAM, e como superior jesuíta em Letícia, retorna à Província 
da Colômbia. Para Rodrigo e Luis Javier é uma experiência de 
consolação fazer parte desta ação interprovincial do SJPAM 
como aposta da CPAL em favor da Pan-Amazônia. 

Essa indução se deu em dois espaços: em Bogotá e em Letícia. 
Devido ao fechamento do aeroporto de Letícia, Alfredo e Luis 
Javier não puderam chegar a essa cidade. Sendo assim, Al-
fredo conversou com Luis em Bogotá. Já Valério e Edmo se re-
uniram com Rodrigo em Letícia.   

 

Primeira reunião do ano da Equipe Pastoral  

No dia 26 de fevereiro, depois de quase um ano sem nos reu-
nir, em decorrência da pandemia, nos reunimos enquanto 
equipe pastoral da Paróquia de Nazareth.  Esta reunião foi 
uma oportunidade para avalias as últimas atividades realiza-
das pelos membros da equipe, fazer um planejamento do tra-
balho missionário do ano de 2021, partilhar um pouco sobre 
o contexto que vive as comunidades da paróquia e montar 
uma agenda da própria equipe.  

A reunião aconteceu na residência dos jesuítas de Letícia. 
Além dos jesuítas Ir. Rodrigo, Pe. Valério e o Esc. Edmo, esti-
veram também presentes a missionária leiga Magnolia Pa-
rente, a Ir. Nohelia Garcia (laurita) e os capuchinhos Frei John 
Willian e Frei Rodolfo. Somente o diácono Ferney não pôde 
estar presente. 

Aos poucos, tomando os devidos cuidados de biossegurança, 
a equipe vai retomando os trabalhos nas comunidades. Espe-
remos que com a chegada da vacina, e com a vacinação em 
massa no departamento do Amazonas colombiano, a situação 
melhore na região, para assim, retomarmos 100% os nossos 
trabalhos.  

 
 
 
  

Entrega no Cónsul do Perú 

Reunião da equipe pastoral em Letícia 

Bogotá. Alfredo Ferro sj e Luis Javier Sarralde sj 

Leticia. Edmo Flores sj, Valèrio Sartor sj, Hno 
Rodrigo Castells sj 


