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Encontro de formação pastoral 

No dia 7 de outubro, o P. Valério Sartor sj e a equipe de pastoral 

realizaram mais um encontro de formação bíblica pastoral com 

as comunidades ribeirinhas da paróquia de Nazareth, Vicariato 

de Leticia. Os 33 participantes do encontro estiveram muito 

animados e interessados em conhecer mais a Palavra de Deus 

e como se faz realidade no mundo de hoje. Para a equipe de 

pastoral, foi muito positiva a presença de adultos, jovens e ado-

lescentes bem motivados e participativos. 

Reunião do Comitê Executivo Ampliado da REPAM e Encontro 

dos Povos Indígenas 

O Comitê Executivo Ampliado da REPAM (Rede Eclesial Pan-

amazônica) realizou sua reunião anual de 3 a 5 de outubro, na 

cidade de Santarém – Pará, às margens do magnífico Rio Tapa-

jós, com o objetivo de avaliar e projetar suas ações. O P. Alfredo 

Ferro sj participou como membro assessor do comitê e coorde-

nador do Eixo de Fronteiras da REPAM. A seguir, de 6 a 9 de 

outubro, ele participou do Encontro dos Povos Indígenas da Ca-

lha do Rio Tapajós, em Itaituba. Ambos os encontros foram oca-

sião para ampliar a aposta como Igreja Pan-amazônica por este 

território e seus povos, como também para reconhecer os 

passos significativos que têm sido dados, principalmente com 

os avanços nos processos eclesiais nacionais como REPAM. Por 

outra parte, nos alegrou a todos o que já vinha sendo conver-

sado e que o Papa Francisco confirmou: a realização do próximo 

SÍNODO da Igreja, cujo tema é a Pan-amazônica. O SÍNODO será 

realizado em outubro de 2019 e, seguramente, a REPAM terá 

um aporte significativo. 

Formação de promotores e AULA VIVA  

Aconteceram, na semana de 16 a 22 de outubro, dois eventos 

marcantes, com os quais o P. Valério Sartor sj esteve colabo-

rando, na paróquia de etnia Tikuna, na comunidade de Belém 

dos Solimões – diocese de Alto Solimões. Os primeiros dois dias 

foram dedicados à capacitação de um grupo de 14 promotores 

que trabalham nos projetos da FUCAI – Fundación Caminos de 

Identidad – e das Irmãs Cordimarianas de São Paulo de Oli-

vença. A capacitação foi sobre a análise de solos e coberturas 

orgânicas nos sistemas de roçados agroflorestais, além da ela-

boração de projetos socioprodutivos. Num segundo momento, 



ocorreram quatro dias de Aulas Vivas, nas quais se utiliza a me-

todologia de transmissão de conhecimento e a aprendizagem 

que integra a teoria e a prática. Essa proposta consiste basica-

mente em três partes: 1. perceber e dialogar sobre a realidade 

da escassez e da abundância que existe nas famílias e na comu-

nidade; 2. realizar um roçado sem queima, semeando diferen-

tes produtos alimentícios e madeiráveis; e 3. preparar a cozinha 

da abundância com diversos pratos variados e nutritivos, utili-

zando os produtos próprios das comunidades indígenas. Parti-

ciparam dessas atividades mais de 120 pessoas dos três países, 

Brasil, Peru e Colômbia. 

Lançamento do livro da FUCAI 

O P. Alfredo Ferro sj foi convidado para participar, como um dos 

comentaristas, do lançamento do Livro intitulado “Comunida-

des indígenas de abundancia”, da Fundación Caminos de Iden-

tidad – FUCAI. Tal livro faz uma sistematização dos projetos que 

a FUCAI desenvolve com a experiência das AULAS VIVAS. O 

evento também foi uma oportunidade de expressar o reconhe-

cimento e a solidariedade, como SJPAM, a essa prática junto às 

comunidades indígenas que a FUCAI vem realizando há alguns 

anos e que chama a atenção pelos resultados obtidos na busca 

de alternativas socioprodutivas e culturais nessas comunida-

des. Por isso, o SJPAM tem sido um aliado importante no apoio 

dessa iniciativa, colaborando em diversas Aulas Vivas. 

Segunda Semana Amazônica das Universidades Jesuítas do 

Brasil – SEMEA 

Entre os dias 24 e 26 de outubro, aconteceu na PUC do Rio de 

Janeiro, a segunda Semana Amazônica das Universidades Jesu-

ítas do Brasil, da qual participou o P. Alfredo Ferro sj como co-

ordenador do SJPAM – Serviço Jesuíta Pan-amazônico. Tendo 

como objetivo criar um espaço de intercâmbio e sensibilização 

sobre Amazônia na comunidade universitária, tal semana foi or-

ganizada pelo Núcleo interdisciplinar de Meio Ambiente – 

NIMA da PUC-Rio e pelo Observatório Luciano Mendes de Al-

meida – OLMA da Província Jesuíta do Brasil. Estiveram presen-

tes várias obras da Companhia de Jesus além de outros convi-

dados. A realização da SEMEA foi a ocasião para mostrar, no 

espaço universitário, a realidade e a problemática da Amazônia 

por meio de conferências, exposições, rodas de conversa, atos 

culturais e outras atividades lúdicas. Também foi a oportuni-

dade de fortalecer as relações e articulações entre as obras je-

suítas, respondendo a uma das prioridades da Companhia de 

Jesus que é a Amazônia. 

Bingo-Bazar para as Missões em Leticia 

Como vem aconte-

cendo há vários anos 

no último domingo 

do mês de outubro – 

mês dedicado às mis-

sões –, o Vicariato de 

Leticia promove um 

Bingo-Bazar para ar-

recadar fundos que 

serão destinados ao trabalho missionário nos lugares onde a 

Igreja tem maior demanda para atender os mais pobres. Os je-

suítas Alfredo Ferro e Valério Sartor do SJPAM marcaram pre-

sença, colaborando com o evento que envolve toda a comuni-

dade cató-

lica, num 

ambiente 

de confra-

ternização 

e oração 

pelas mis-

sões. 


