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Assembleia pré-sinodal Florência - Caquetá 
Dos dias 5 a 
7 de setem-
bro, reali-
zou-se em 
Florência - 
Colômbia, a 
primeira 
assembleia 
pré-sinodal 
deste país 
amazônico, 
da qual participou o P. Alfredo Ferro sj, que colaborou com a 
equipe da coordenação na dinâmica e desenvolvimento de 
todo o encontro eclesial. Participaram 180 pessoas dos Depar-
tamentos de Caquetá e Putumayo, que abarca quatro jurisdi-
ções eclesiásticas (Florença, San Vicente del Caguán, Mocoa-Si-
bundoy e Puerto Leguizamo). A assembleia, que abordou as 
questões relacionadas à preparação do Sínodo Amazônico, a 
ser realizado em outubro de 2019, em Roma, faz parte do pro-
cesso de preparação e contribuição destas regiões para o Sí-
nodo. Foi uma experiência eclesial-espiritual com riquíssimas 
reflexões sobre os desafios de uma Igreja com rosto amazônico. 

O evento também esteve animado, tendo sido acompanhado 
por quatro bispos das Igrejas locais, além de contar com uma 
grande participação dos indígenas, afros e camponeses, que de-
ram um toque especial ao encontro fraterno em meio à nossa 
diversidade étnica, cultural e regional. Esta assembleia foi pre-
cedida por vários encontros – cuja participação chegou a mais 
de 400 pessoas – que versaram sobre a realidade amazônica e 
sobre as ameaças sofridas pelo território e seus habitantes. 

Colaboração com o Projeto Vida 
O P. Valério Sartor sj esteve no Município de São Paulo de Oli-
vença (Diocese de Alto Solimões), dos dias 10 a 12 de setembro, 
colaborando com o Projeto Vida das Irmãs Cordimarianas, apoi-
ado pela MISEREOR, que está iniciando sua segunda etapa de 
três anos, após dois anos de execução da primeira. Nessa se-
gunda etapa, além de seguir acompanhando as comunidades 
dos indígenas Kokamas, o projeto vai atender as comunidades 

dos indígenas Tikunas, Kambebas e Kaixanas do Município. O P. 
Valério presta assessoria na execução e também colabora, jun-
tamente com as Irmãs e os promotores, na apresentação do 
projeto para várias comunidades dos povos Tikuna, que se fize-
ram presentes na comunidade de Ütapü. Houve uma boa acei-
tação da proposta de trabalhar com o roçado sem queima no 
sistema agroflorestal em forma de “ajuri” (mutirão) e da sobe-
rania alimentar, que são os eixos centrais do projeto. 

 

Apresentação do Projeto SJPAM na Red Claver 
No dia 10 de setembro, em Cochabamba, foi apresentada uma 
proposta de projeto de captação de recursos na reunião da Red 
Claver através dos seus escritórios para apoiar o trabalho do 
SJPAM. A proposta do projeto que por um lado, é de reforçar o 
trabalho com a REPAM, por outro, é uma oportunidade para 
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fortalecer o trabalho colaborativo entre os escritórios, dessa 
forma se espera implementar uma campanha que permita con-
solidar a atuação do SJPAM na Amazônia. Faz-se aqui um agra-
decimento especial a ODP (Oficina de Desarrollo de Perú) e a 
Entreculturas pelo acompanhamento nesse processo e pelos 
frutos que se espera colher. 

Reunião de superiores e diretores da Província do Brasil 

O P. Alfredo Ferro sj, como coordenador do SJPAM, foi convi-
dado para a reunião dos superiores e de grande parte dos dire-
tores das obras da Província do Brasil, que se reuniram em 
Itaici, em Indaiatuba – SP, de 19 a 21 de setembro. O objetivo 
deste encontro foi socializar aos jesuítas e leigos convocados a 
realidade da nova estrutura da Província e seu novo Estatuto, 

fruto dos ajustes e transformações que foram feitos recente-
mente e aprovados pelo P. Geral. O encontro foi também um 
momento valioso para compartilhar, intercambiar, informar e 
discernir os aspectos fundamentais que têm a ver com o pro-
cesso da Província e sua missão desde suas prioridades. Nesse 
sentido, todos os superiores e diretores receberam o novo 
plano estratégico da Província, no qual as quatro preferências 
estratégicas estão formuladas – entre elas, a Amazônia, que é 
de interesse para o SJPAM. A equipe do SJPAM agradece o con-
vite para essa reunião e espera continuar construindo pontes, 
que são necessárias para realizar a missão conjunta que foi con-
fiada e que está sendo levando a cabo com as diferentes REDES 
que vão se entrelaçando. 

Cátedra IMANI na Universidade Nacional 
A equipe do SJPAM participou em algumas das sessões progra-
madas pela Cátedra IMANI, oferecida pela Universidade Nacio-
nal da Colômbia neste semestre sobre o tema das fronteiras: 
“Encuentros entre la Amazonia, América y Europa, Fronteras 
sin muros ni hegemonías”. Nessa se apresentam temas de inte-
resse como: os imaginários e as representações sobre o fron-
teiriço; a mobilidade e as migrações transnacionais; políticas 

públicas e conflitos na tríplice fronteira; transformações e per-
manências dos regimes de fronteira do estado-nação, entre ou-
tros. A Cátedra acontece todas as sextas-feiras até o dia 16 de 
novembro, quando se dará a abertura do Primeiro Congresso 
Internacional sobre Povos Indígenas nas Fronteiras Amazôni-
cas, organizado pela Universidade do Estado do Amazonas 
(UEA) em Tabatinga, no Brasil. 

Encontro da Rede de Enfrentamento ao tráfico humano 

Nos dias 28 e 29 aconteceu na comunidade Nazareth (Vicariato 
de Leticia) mais um encontro da Rede de Enfrentamento ao Trá-
fico Humano com a participação de 30 voluntários dos três pa-
íses fronteiriços (Brasil-Peru-Colômbia), no qual participou o P. 
Valerio Sartor sj. Por ser uma comunidade do povos Tikuna, na 
sexta-feira, dia 28, realizou-se atividades de prevenção contra 
o tráfico de pessoas e o valor à vida com as crianças e jovens da 

comunidade e no sábado foi dedicado aos membros da Rede 
com a presença de indígenas, para dialogar e escutar a partir 
do entender dos povos indígenas a problemática do tráfico de 
pessoas. Foi um momento muito bonito de escuta, aprendiza-
gem e poder pensar juntos em estratégias de consciência e pre-
venção para que as crianças, adolescentes e jovens não conti-
nuem sendo vítimas do tráfico humano. 
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