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Participação no Seminário Agroecológico de COMPARTE  

Dos dias 3 a 10 de junho, o P. Valério Sartor sj participou do 

Seminário agroecológico que aconteceu no Centro de Investi-

gação e capacitação Villa Loyola, em Pasto-Colômbia. O encon-

tro buscou atender uma das propostas de COMPARTE que visa 

ao intercâmbio de experiências teórico-práticas sobre os siste-

mas de produção agroecológicos entre os Centros que desen-

volvem projetos nessa linha. Além disso, realizaram-se visitas 

na região de Nariño, onde a Fundação SUYUSAMA também faz 

acompanhamento técnico aos pequenos agricultores que culti-

vam café e outros produtos alimentícios. 

Visita do Cardeal Hummes na Javeriana e na CLAR  
O P. Alfredo Ferro sj e o Sr. Mauricio López (secretário executivo 

da REPAM) acompanharam a visita que o Cardeal brasileiro D. 

Cláudio Hummes, Presidente da Rede Eclesial Pan-amazônica-

REPAM realizou na Universidade Javeriana de Bogotá. Na oca-

sião, Dom Cláudio foi acolhido pelos diretores da instituição, 

apresentou a proposta da REPAM e conheceu o Campus da Uni-

versidade. Ainda, colocou a possibilidade de fortalecimento e 

potencialização das alianças e dos compromissos com a Ama-

zônia em consonância com o diálogo que o PAMSJ vem estabe-

lecendo com a mesma para dar visibilidade à problemática da 

violação dos DDHH no território amazônico que vem afetando 

fortemente a sua população. A comitiva também aproveitou 

para reunir-se com a secretaria executiva da CLAR (Conferência 

Latino-americana dos Religiosos) com o fim de pensar na possi-

bilidade de realizar um encontro latino-americano de congre-

gações religiosas presentes na Pan-Amazônia.  

Chegada da voluntária Jessica Sánchez ao PAMSJ 
Neste mês de 

julho, chegou 

para vincular-

se como vo-

luntaria do 

PAMSJ Jes-

sica Sanchez, 

ecóloga e mi-

crobióloga de 

profissão, e 

para apoiar 

no desenvol-

vimento do projeto de “Sistematización de experiencias socio-

económico productivas aternativas en la triple frontera”, que 

estamos executando neste ano com o apoio da MISEREOR. Jes-

sica permanecerá conosco até o final do ano, graças também 

ao apoio do Instituto Mayor Campesino-IMCA, com o qual ela 

tem contrato de voluntariado, que solidariamente nos foi ce-

dido para este período. 



Assembleia da Província da Colômbia 
Entre os dias 21 e 23 de julho, realizou-se, em Bogotá, a Assem-

bleia dos Jesuítas da Província da Colômbia, da qual participou 

o P. Alfredo Ferro sj. Esse encontro dos jesuítas colombianos 

acontece a cada dois anos e busca o seu fortalecimento como 

corpo e missão, com a qual todos nos sentimos comprometi-

dos, tendo como horizonte nosso projeto apostólico que 

aponta para um compromisso preferencial pelos mais pobres a 

partir de regiões específicas, dentre elas a Amazônia. Também 

foi um momento forte para assimilar a mensagem da CG 36, 

que trata da Vida e Missão da Companhia de Jesus. 

 

Assembleia da Província BRA  

O P. Valério Sartor sj participou dos dias 25 a 27 de julho da II 

Assembleia dos Jesuítas da Província do Brasil-BRA, que acon-

teceu na Casa de retiros de Itaici, Indaiatuba, SP. Foi um mo-

mento bonito de encontro, de convivência, de celebração e de 

avaliação do primeiro triênio da nova Província do Brasil-BRA, 

quando reunimos cerca de 350 dos 490 Jesuítas que compõem 

a Província. Estiveram presentes também o Assistente do P. Ge-

ral, P. Claudio Paul sj, e o presidente da CPAL, P. Roberto Jara-

millo sj, que apresentaram uma visão geral da Companhia en-

quanto vida, missão e estrutura de governo; e o Arcebispo de 

Porto Velho – RO, D. Roque Paloschi, que falou a respeito da 

Igreja no Brasil sob a perspectiva da Amazônia e a respeito do 

trabalho do CIMI. 

Visita dos PP. Roberto e Rafael em Leticia 
Dos dias 

28 julho a 

1º de 

agosto, ti-

vemos a 

grata sa-

tisfação 

de rece-

ber a vi-

sita do P. Roberto Jaramillo sj, presidente da CPAL, e do P. Ra-

fael Moreno sj, secretário do setor social da CPAL. A visita teve 

vários momentos: 1. Dialogar com os jesuítas da equipe sobre 

os avanços e possíveis ajustes do PAMSJ, o qual ficou definido 

que não será mais denominado PROJETO e sim SERVIÇO Jesuíta 

Pan-amazônico-SJPAM; 2. Conhecer melhor a realidade da 

fronteira, celebrando a Eucaristia na Paróquia de Islancia-Peru; 

3. Dialogar com os religiosos e outros atores da região sobre a 

presença dos Jesuítas na Pan-Amazônia e os desafios a serem 

enfrentados; 4. Celebração da festa de Sto. Inácio de Loyola 

com Eucaristia e jantar, juntamente com vários convidados da 

região da tríplice fronteira. 

 
 


