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Reuniões virtuais com a REPAM 
 
Apesar da dificuldade de realizar reuniões presenciais para 
dar seguimento ao processo dos EIXOS da REPAM, devido 
à grave situação da Covid-19, neste mês de março o P. Va-
lério Sartor sj participou de três reuniões virtuais nas quais 
se deu seguimento aos Eixos da REPAM que o SJPAM vem 
apoiando mais concretamente.  

No dia 5 de março, aconteceu a reunião virtual do Eixo Po-
vos Indígenas para definir as prioridades de ação para este 
ano, também a conformação da coordenação do mesmo e 
a agenda de encontros. No dia 12 de março, reunimos o 
Eixo Justiça Socioambiental e Bem Viver para rever a pro-
posta de trabalho neste contexto da pandemia, já que não 
está sendo possível realizar encontros presenciais de inter-
câmbio com as entidades que trabalham com experiências 
econômico-produtivas alternativas ao sistema capitalista 
(como previsto); também, foi preciso rever de que maneira 
podemos fortalecer o uso das plantas medicinais e a Sobe-
rania Alimentar nas comunidades indígenas e campesinas 
para combater a Covid-19. Já no dia 25, aconteceu uma 
reunião virtual com os coordenadores dos Eixos com a Se-
cretaria Executiva e a Presidência da REPAM para estabe-
lecer um diálogo próximo entre os membros da rede, re-
fletir sobre nossa nova organização estrutural da REPAM, 
fazer o planejamento dos eixos e apresentar agenda de 
encontros para 2021. 

 

Discernindo o caminho de nosso planejamento como 
SJPAM 
 
Nos dias 4 e 18 de março nos reunimos, por meio do Zoom, 
os integrantes da equipe do SJPAM – de Leticia, ou seja, 
Edmo Flores, Rodrigo Castells e Valério Sartor, com Luis Ja-
vier Sarralde, dado que Luis Javier ainda está em Bogotá 
sem poder viajar, devido ao fechamento indefinido do ae-
roporto de Leticia por conta do contexto difícil da crise pan-
démica na zona fronteiriça. Foram dois momentos de con-
versa espiritual muito agradáveis, com a finalidade de tro-
car fundamentalmente as moções e as expectativas que te-
mos diante do processo em andamento do planejamento 
do SJPAM para o futuro próximo. Depois de algumas sim-
ples tarefas que nos propusemos como, por exemplo, assi-
milar a sondagem realizada no ano passado, ou ter em claro 
o que faz cada um hoje no SJPAM, vamos decantando os 
chamados do Espírito para orientar essa planificação em 
seu primeiro nível, ou seja, o da equipe da Leticia. No início 
do mês de abril continuaremos trabalhando em duas reu-
niões virtuais um texto nosso inicial para enfocar o hori-
zonte desse planejamento, o qual também será acompa-
nhada pela CPAL. 

 
Missão de Semana Santa 
 
Profundidade e presença são palavras que marcaram o an-
dar desta Semana Santa. Profundidade do mistério da 
Igreja do sínodo que vai nascendo na Amazônia; presença 
do Espírito que vai fecundando esse corpo de Cristo com 
rosto amazônico. 

Nesta Semana Santa a equipa multiplicou-se. Além da 
equipe Pastoral, composta por jesuítas, lauritas, capuchi-
nhos, Magnolia, diácono Ferney, um casal e leigos de várias 
comunidades, juntaram-se mais de 12 jovens missionários 
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da comunidade Nazareth (sede da paróquia Sagrada Famí-
lia). Estes últimos jovens foram a grande e alegre novidade. 
Todos eles são da etnia Ticuna (etnia que prevalece no ter-
ritório da paróquia), conhecedores de sua língua e sua cul-
tura, animadores religiosos em sua comunidade. Também 
se somaram irmãos missionários e missionárias de espiritu-
alidade Marista e La Salle., provenientes de diferentes na-
cionalidades: Chile, Venezuela, Fiji, Colômbia, Uruguai, Bra-
sil. Uma equipe rica por sua diversidade. 

Acompanhamos o caminhar, visitamos as famílias e anima-
mos as celebrações junto aos líderes religiosos e autorida-
des indígenas de cada uma das 13 comunidades que fazem 
parte da paróquia, localizadas na margem colombiana do 
rio Amazonas. Comunidades indígenas, principalmente da 
etnia Ticuna, e com presença das etnias Yagua e Cocama. 

Consolou-nos a presença dos jovens missionários. Gosta-
mos de ouvir os cânticos, as conversas e as celebrações ani-
madas pelos jovens na sua língua materna. Se experimen-
tava o surgir de uma igreja autóctone. Neles vai surgindo o 
sonho de uma igreja mais inculturada. 

Nos sentimos desafiados por continuar na tarefa de fazer 
surgir, secundando o Espírito, novas lideranças religiosas 
em várias das comunidades. Onde se celebra a fé com rosto 
amazônico. Incorporando elementos de sua cultura, tam-
bor, dança, açaí, casabe, peixe, massato, bananas, cuias e 
farinha. 

Enfim, foi uma alegria constatar que o que o Espírito de 
Deus falou no Sínodo da Amazônia, já está fecundando na 
floresta e nos rios desta querida Amazônia. A ação do seu 
espírito precede-nos, o que sonhamos como igreja é o que 
ele já fecundou com a sua vida. Acompanhar com simplici-
dade e humildade essa nova igreja que nasce. Reconhecer 
nesses rostos e comunidades a presença do crucificado, 
que vai ressuscitando pela força do amor, requer profundi-
dade evangélica no olhar e presença na realidade por eles 
e por Deus ancestralmente habitada. 
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