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Experiências de missão dos estudantes jesuítas 

Neste mês de de-
zembro, o Serviço 
Jesuíta Pan-amazô-
nico – SJPAM aco-
lheu 11 missioná-
rios jesuítas dos 
CIFs de Bogotá, de 
Santiago e de Belo 
Horizonte e, articu-

lado com as paróquias dos três países da tríplice fronteira (Bra-
sil-Peru-Colômbia), oportunizou o conhecimento desta reali-
dade amazônica. Os missionários colaboraram com as novenas 
de preparação para o Natal entre outras atividades. Ao chega-
rem a Leticia, todos receberam uma orientação sobre o traba-
lho do SJPAM, sobre a realidade fronteiriça e sobre as paró-
quias com as quais iriam colaborar. Logo organizaram seus 
equipamentos e se deslocaram para as demais localidades. 

Paróquia de Caballococha - Peru 

Os missionários co-
lombianos Luis Parra 
e Javier Sánchez esti-
veram realizando a 
experiência de mis-
são na Comunidade 
de Chimbote, que 
pertence à Paróquia 
dos Freis Francisca-
nos em Caballococha 

(Peru). Ficaram hospedados na casa do Sr. Leonardo, animador 
da comunidade, e dali se deslocaram para outras comunidades 
próximas em que há presença de católicos para ajudar nas ce-
lebrações de preparação para o Natal. Este apostolado consis-
tiu em visitar famílias, em conhecer o estilo de vida quanto ao 

cultivo dos roçados, em compreender a partilha dos alimentos 
e em colaborar na celebração das novenas de Natal. Com um 
grande sentimento de gratidão, despediram-se da comunidade 

de Chimbote, que lhes permitiu vivenciar os ritmos amazônicos, 
comtemplando como a vida transcorre no meio desta selva gi-
gantesca e de vida transbordante. 

Paróquia de Tonantins-Brasil 

Os Jesuítas, Alex Palmer (BRA) e Jesus Jimenez (BOL), viveram 
uma experiência de missão entre as comunidades ribeirinhas 
do município de Tonantins, às margens do Rio Solimões, sob a 
tutela do P. Diego Arley. Segundo eles, “ficamos um dia em 
cada comunidade, demorando-nos um pouco mais onde foi 
possível. Nesses lugares, vivemos ao ritmo do povo, acostu-
mando-nos ao calor, a seus hábitos e à capacidade de espera 
paciente, própria de quem depende dos rios para sobreviver e 
vencer distâncias. Nos dias 23 e 24, de volta a Letícia, ainda pu-
demos colaborar com as atividades natalinas da paróquia dos 
Freis Capuchinhos, acompanhados pelo Fr. Rodolfo. Ao longo 
desse tempo, nas celebrações, nas novenas de Natal e nas visi-
tas às famílias, falávamos de Deus e do seu Reino, mas as pes-
soas nos falavam de Deus por aquilo que eram elas próprias: 
espera, acolhida e cuidado. Muito gratos estamos por todo o 
vivido e compartilhado!” 

Paróquia de Islandia - Peru 

Os estudantes jesuítas, 
Eduardo Anaya (MEX) e 
Fabio Solti (ARU), esti-
veram apoiando o Pro-
jeto Intercongregacio-
nal Pan-amazônico de 
Islandia, na Amazônia 
Peruana. Esse projeto 

está constituído por religiosas de 4 Congregações junto ao P. 
César, pároco do lugar. Segundo os estudantes, “tivemos a 
oportunidade de percorrer, numa canoa chamada “peque-pe-
que”, muitas comunidades ribeirinhas do Rio Yavarí durante 6 
dias. Nesses dias, compartilhamos com as comunidades católi-
cas de cada lugar, escutando suas histórias, seus desejos e suas 
necessidades. Colaboramos com o trabalho que fazem as irmãs 
com o P. César e participamos de encontros com as crianças da 
Amazônia, que tomavam parte alegremente nas propostas que 



fazíamos. Esse percurso foi, também, uma possibilidade de tes-
temunhar as injustiças que sofrem estas comunidades “esque-
cidas”: impossibilidade de acesso a uma saúde de qualidade; 
preparação escolar insuficiente por falta de recursos, tanto hu-
manos como materiais; sofrimento e medo dos “cartéis” de 
narcotraficantes; e tristeza pelo desaparecimento de crianças, 

produto do tráfico de pessoas. Nos chamou muito a atenção a 
impunidade com que ocorrem essas injustiças frente à ausência 
dos órgãos governamentais – realmente lamentável. Por outro 
lado, a Paróquia de Islandia aposta, com muito esforço, na for-
mação de lideranças para enfrentar tais situações de injustiça. 
Neste Natal, o presépio esteve cheio de “santos” que, como os 
“pastorzinhos” e os reis – há dois mil anos –, procuram encon-
trar o Santo no meio do mato, trabalhando pela promessa da-
quele que nos amou primeiro”. 

Paróquia de São Paulo de Olivença – Brasil 
Os estudantes je-
suítas, Rafael Fur-
tado (BRA) e David 
Israel Ortiz (MEX), 
estiveram na Pa-
róquia São Paulo 
de Olivença, na di-
ocese de Alto Soli-
mões (Brasil), visi-

tando algumas comunidades indígenas e conhecendo a reali-
dade social e eclesial da Amazônia. Conforme relatam, “chega-
mos à Amazônia com um grande desejo de conhecer esse 
mundo tão complexo e diverso, ou seja, línguas, culturas, sabo-
res e cores. E, a cada dia da experiência, fomos encontrando 
um lugar onde Deus se revela nos rostos amazônicos e, princi-
palmente, na acolhida calorosa das pessoas. Acreditamos que 
o tempo colabora bastante na vivência da missão, pois, se-
gundo o P. Isaías, Vigário da Paróquia, ‘aqui boa parte da vida 

das pessoas 
acontece no 
Rio’, no sen-
tido que a 
vida acon-
tece lenta-
mente e, as-
sim, as coi-
sas são sa-

boreadas intensamente. Foi uma experiência repleta de outras 
experiências, onde as mais simples mostraram o olhar de Deus 
que reforçou a nossa identidade como cristãos e como Jesuítas. 
Viajamos muitas horas em lancha, brincamos com os jovens na 
chuva, nadamos nos igarapés, comemos vários tipos de peixes 
e de frutas exóticas e nos deixamos abraçar pelos povos indíge-
nas da etnia ticunas y kokamas e pelos colaboradores da Igreja. 
Somos gratos aos Jesuítas do SJPAM pela oportunidade que ti-
vemos de visitar este lugar”. 

Paróquia de Puerto Nariño – Colômbia 

O P. Marcos Gutierrez sj (COL) e os estudantes jesuítas Jonny 

Morales(VEZ) e Elosanto Medina (PAR) estiveram na Paróquia 

de Puerto Nariño em várias comunidades ribeirinhas, acompa-

nhados das lideranças da paróquia. Colaboraram na formação 

pastoral, nos sacramentos, nas novenas de preparação para o 

Natal, nas visitas às famílias e nas atividades com crianças e jo-

vens. Essa experiência rica e desafiadora marcou profunda-

mente suas vidas, a partir da convivência, do contato e da par-

tilha com as pessoas e suas formas de viver nessa realidade 

amazônica. 

Paróquia de Nazareth – Colômbia 

Os PP. Alfredo Ferro sj e Va-
lério Sartor sj do SJPAM es-
tiveram colaborando nas 
comunidades indígenas e 
ribeirinhas do Rio Amazo-
nas do lado colombiano, 
apoiando na formação pas-
toral, na celebração dos sa-

cramentos, nas novenas de preparação para o Natal e nas visi-
tas às famílias. Foi a oportunidade de apoiar as comunidades e 
também de fortalecer a proposta do SJPAM com serviço a Igre-
jas locais. 

Celebração de Natal e avaliação 

No dia 25, todos regressaram a 
Leticia e, à noite, foi possível ter 
um momento de partilhar fotos e 
fatos, relatando as diferentes ex-
periências. Ainda, fez-se uma ceia 

natalina para celebrar o nascimento do Menino Jesus. No dia 
26, realizou-se uma avalia-
ção das experiências e uma 
Eucaristia; em seguida, os 
missionários retornaram aos 
seus destinos. O SJPAM 
agradece a todos que parti-
ciparam das experiências, às 
paroquias que abriram suas portas para acolher os missionários 
e à Companhia de Jesus por apoiar a missão na Amazônia. 


