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Experiência apostólica na tríplice fronteira amazônica, por 
Juan Pablo Gil Salazar SJ 
A seguir, partilhamos a 

manifestação de Juan 

Pablo Gil Salazar SJ sobre 

a experiência dos estu-

dantes jesuítas em de-

zembro de 2016: “… 

Acredito que a complexi-

dade maior e, portanto, 

o desafio que encontrei 

está no que é a proble-

mática que compartem os países do Brasil, Peru e Colômbia. A 

Companhia de Jesus mantém uma comunidade interprovincial 

neste espaço de fronteira para analisar a realidade e apresentar 

possíveis soluções em articulações com outras instâncias eclesi-

ais e da sociedade civil... Essas experiências que tive na tríplice 

fronteira não teriam sido possíveis sem a ajuda dos nossos ir-

mãos jesuítas, Valério, Pablo e Alfredo, que moram e trabalham 

nessa realidade. Suas presenças fortalecem o trabalho que a 

Igreja está fazendo para construir um 

mundo de paz e de justiça, na boa relação com o meio ambi-

ente... Para mim, como estudante de teologia, me motiva pen-

sar e desejar trabalhar nessa realidade”. 

Conversa com o P. Geral em Roma 
O P. Alfredo Ferro sj, estando em Roma num evento internaci-
onal sobre a ÁGUA, teve a oportunidade de conversar com o P. 
Arturo Sosa sj – Superior Geral da Companhia de Jesus. O P. 
Ferro fez uma rápida apresentação do que tem sido o processo 
do PAMSJ, sua identidade, missão e as características do 
mesmo, manifestando a importância desta iniciativa e de seus 
desafios. O P. Geral tem valorizado o PAMSJ e nossa presença 
na Amazônia, considerando-a um grande desafio para a Com-
panhia de Jesus. Para ele, é necessário e urgente pensar em 
projetos que sejam significativos, nos quais possamos colocar 
todos os nossos recursos, utilizando-os de maneira eficiente. O 

P. Arturo vê conveniente e 
indispensável pensarmos 
em projetos ou iniciativas 
novas, com grande liber-
dade interior, rompendo 
nossas fronteiras jesuíticas. 
Para o P. Arturo, é necessá-
rio repensar as estruturas 
que temos a partir da MIS-
SÃO, o que requer de nós 
uma conversão institucio-
nal. A conversa anima-nos 
mutuamente a vivermos e 
sentirmo-nos unidos na 
mesma missão. 

Início da Quaresma 
Na quarta-feira de cinzas, o P. 
Valério Sartor sj, juntamente 
com a equipe pastoral, esteve 
nas comunidades da Paróquia 
de Nazareth, pelo Rio Amazo-
nas, celebrando a imposição 
das cinzas. Foi um momento 
bonito, em que a maioria das 

pessoas, principal-
mente as crianças, par-
ticipou da celebração 
que marca o início do 
tempo de Quaresma, 
tempo de conversão, 
oração, penitência e re-
conciliação. 

Equipe pastoral 

Neste mês de março, realizamos visitas nas Comunidades de 



Arara, Santa Sofía, Nuevo Jardín e Loma Linda, trabalhando na 
prevenção e sensibilização sobre a problemática do tráfico hu-
mano com as crianças, jovens e famílias, nas escolas e nas co-
munidades, onde fomos muito bem acolhidos pelos pro-
fessores e 
lideran-
ças. Inte-
grou-se na 
equipe o 
Fr. Ma-
nuel, que 
é Capuchi-
nho e veio 
destinado 
para ini-
ciar o Pro-
jeto Pan-
amazô-
nico Capuchinho. 

Consultoria com a U. Javeriana para AUSJAL 
No processo de diá-
logo que tivemos 
desde o PAMSJ com as 
Universidades Jesuí-
tas e, principalmente, 
com as dos países 
amazônicos, queremos ressaltar os avanços alcançados no diá-
logo com a Universidade Javeriana de Bogotá e agradecer o 
apoio desta por meio do seu Reitor e de seus assessores, que 
nos ofereceram uma consultoria para definir qual o nosso papel 
na relação com a AUSJAL e com cada uma das Universidades 
específicas, como também quais os processos possíveis de arti-
culação entre as mesmas. 

Experiência dos noviços jesuítas 

O Projeto Pan-amazônico da CPAL acolheu com muito ânimo os 
noviços jesuítas Gabriel Fernando e Eduardo C. da Silva, que es-
tão fazendo a experiência de inserção e pobreza. Eles estarão 
de 20 de março a 20 de abril acompanhando e participando de 

várias atividades com a colaboração de entidades e paróquias 
da região da tríplice fronteira. Neste mês de março, ainda 
acompanharam as Irmãs Cordimarianas nas comunidades indí-
genas da Paróquia de São Paulo de Olivença da Diocese do Alto 
Solimões e a equipe pastoral nas comunidades da Paróquia de 
Nazareth, Vicariato de Leticia.  

Posse do novo presidente da CPAL 

Durante o encontro do ImPACtando, que se realizou em Lima, 

o P. Arturo Sosa SJ – Geral da Companhia de Jesus – nomeou o 

P. Roberto Jaramillo SJ como novo Presidente da Conferência 

dos Provinciais da América Latina e Caribe-CPAL. O ImPAC-

tando, que serviu para avaliar e projetar a ação da Companhia 

de Jesus na América Latina, denominado PAC (Plano Apostólico 

Comum), contou com a participação de jesuítas e leigos, que 

receberam de braços abertos o P. Roberto, que assume o cargo 

no lugar do P. Jorge Cela SJ. Ao P. Roberto, que é colombiano e 

que estava como Delegado para o Setor Social da CPAL, deseja-

mos abundantes bênçãos do Senhor na sua nova missão. 

 

Agradecimento ao Pablo 
Expressamos nosso agradeci-

mento ao P. Pablo Mora sj pe-

los dois anos que atuou no 

PAMSJ e na nossa Comunidade 

SJ em Leticia, e também pelos 

aportes que fez no Projeto 

PAMSJ. Desejamos o melhor na 

sua nova missão. 

 

 


