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SARES busca se fortalecer com novas parcerias e a reformulação de suas prioridades 
Desde o ano passado, o Serviço de Ação, Reflexão e Educação Social (SARES),  com sede 

em Manaus, tem passado por um processo de avaliação institucional, em vista de superar a 

diminuição dos recursos financeiros e a não continuidade de alguns parceiros, que não puderam 

manter-se mais à frente desta obra, junto com a Companhia de Jesus. 

 Todo esse processo tem nos ajudado a perceber a importância do trabalho desenvolvido 

pelo SARES em seus poucos anos de existência, não obstante todas as dificuldades enfrentadas, 

sobretudo nos últimos anos. De fato, várias foram as manifestações de interesse em colaborar para 

que esse serviço possa continuar sendo oferecido à Igreja e aos povos da Amazônia, vindas de 

lideranças religiosas, da classe política, das universidades, das pastorais sociais e do movimento 

popular. 

 Também da parte dos jesuítas do Brasil e da América Latina há sinalizações claras de que a 

Companhia de Jesus tem interesse em continuar 

apoiando essa missão, por ora levada adiante apenas 

por jesuítas da BAM, mas com grande possibilidade 

de vir a ser assumida nacionalmente e também em 

nível pan-amazônico, com o envolvimento de outras 

províncias latino-americanas. 

 Dentre as medidas previstas para se revitalizar 

o SARES, tem-se percebido a necessidade de 

estabelecer claramente suas prioridades e metodologia 

da ação, com a formulação de um projeto estratégico, 

que preveja a sustentabilidade financeira da obra, a 

possibilidade de diversas modalidades de parcerias, a 

clara vocação para a formação no campo eticopolítico, meio ambiente e da mobilidade humana, a 

leveza institucional, a descentralização da cidade para o interior, do centro para a periferia, a ação 

social junto com a análise e reflexão, a incidência nas decisões e políticas públicas, etc. 

 Tem-se falado também da importância de uma eventual mudança no significado da sigla 

SARES, que passaria a ser SERVIÇO DE AÇÃO E REFLEXÃO ECO-SOCIAL, para delimitar 

claramente o foco desse serviço em direção às questões socioambientais, que na Amazônia atingem 

seus índices mais graves pelas suas consequências diretas sobre seus 33 milhões de habitantes e 

pelos efeitos que causam em todo o planeta.                                      Pe. Adelson A. Santos, sj 
Foto: Irmãos Maristas, Jesuítas e colaboradores reunidos para repensar a missão do SARES e parcerias, dia 23/8/2013, em Manaus. 

 

Encontro Interinstitucional da Equipe Itinerante. 
O Ir. Ferrarini participou desse encontro que se realizou em Tabatinga no período de 28 a 31 

de agosto de 2013. Teve como tema “Celebração dos 15 anos de caminhada da Equipe itinerante”. 

Participaram as seguintes instituições: Jesuítas, 

(BAM e Bolívia), Catequistas Franciscanas, 

CIMI, Capuchinhos, Irmãos Maristas, Irmãs de 

Nossa Senhora, CRB – Regional de São Paulo e 

Manaus, Rede da Pastoral Social Cáritas 

Equador, Irmãs do Imaculado Coração de Maria, 

CNBB = Projeto para a Amazônia, Missão 

Continental e Regional Sul I, Vicariato São José 

do Amazonas Peru, Rede de Voluntariado 

Palmero Espanha, Franciscanas Missionárias de 

Maria, Irmãs Azuis. 

Foram feitas diversas celebrações para 

marcar esse aniversário. A Ir. Miriam escreve: “Foi feita memória daqueles e daquelas que 



estiveram na EI. É neste espírito que nos interpela o chão da Amazônia, que carrega marcos de 

beleza e destruição. Hoje somos convidados a olhar, escutar tudo o que somos com leveza e 

sabedoria. Quem caminha encontra dificuldades, mas, não só, há também muita alegria, 

conquistas, vida semeada neste chão fértil”. 

E o assessor, professor de antropologia da UFAM, de Benjamin Constant diz: “Nós estamos 

numa região crítica, áreas mais abandonadas, estamos numa área de dimensão muito grande e de 

distâncias. Aqui vivem os “coitados”, vistos assim pelos outros. A pobreza é muito relativa, o que 

nos falta é acreditar no que somos, nas riquezas que temos aqui e que são colocadas de lado por 

nós mesmos. O que é visível na fronteira: é o conflito, o tráfico de droga, a identidade cultural. A 

afirmação da identidade se faz através da negação do outro. Os grandes projetos afetam a vida dos 

povos, inclusive dos isolados. Aqui se vive uma série de desconfianças que nos levam a uma 

separação e não integração... É como se aprender algo do outro, é algo desumano”. Fez destaque 

aos grandes desafios que são coletivos à realidade dos três países. 

 Os Núcleos de Tabatinga, Manaus e Boa Vista apresentaram o relato de suas atividades. Os 

que não conheciam a realidade do Alto Solimões tiveram uma tarde para visitar alguns pontos, 

como Umariaçu, Letícia e Santa Rosa. Uma celebração marcante foi o plantio de 15 mudas, e Dom 

Alcimar explicou a origem de cada planta e a vontade de elas crescerem e cumprirem a sua missão. 

Na Celebração Final, entre danças, rezas, símbolos, falas, se cantou: “Ainda é tempo de 

amar sem fronteiras, do amor ser a  bandeira de união do mundo inteiro. Ainda creio que estas 

cores separadas, serão flores perfumadas em um só canteiro...”.        Ir. Sebastião A. Ferrarini 

  

Enriquecendo o patrimônio histórico-cultural 

amazônico.  No dia 3 de setembro, em Tabatinga, o Ir. 

Ferrarini fez o lançamento do livro “Encontro de 

Civilizações. O Alto Solimões e as origens de Tabatinga”, 
no auditório da UEA. O Professor Luiz Felipe  Lacerda 

coordenou o evento que foi bem prestigiado. 

Parabenizamos e agradecemos ao Ir. Ferrarini por mais 

essa colaboração na preservação e divulgação da cultura 

e da história regionais. Vale a pena degustar esse 

precioso contributo.  

 

Dinamizando a Vida Religiosa Consagrada. Os Irmãos Luiz Gerhardt e Ferrarini 

participaram em Rio Branco - AC, da Assembleia da CRB, Regional Porto Velho. O evento se 

realizou na casa das Irmãs Servas de Maria Reparadora e contou com a presença de 35 pessoas. Pela 

CRB Nacional participou do Irmão Jardelino. Tivemos um dia de estudo de um tema, que foi mais 

uma linda meditação, feita por Dom Esmeraldo, Arcebispo de Porto Velho.        Ir. Ferrarini 

   

Cuidando da gestão dos bens. De 22 de agosto a 

04 de setembro, os Irmãos Luiz José Gerhardt, do DMA, 

e Francisco José Ruzzarin, da PMRS, visitaram as 

comunidades de Manaus, Tabatinga e Porto Velho. 

Fizeram o levantamento da realidade das propriedades 

que possuímos nesses lugares e no conjunto do Distrito – 

um importante serviço de apoio à gestão distrital e 

provincial na ótica da sustentabilidade e do correto uso 

dos bens. Vários encaminhamentos precisarão ser dados. 

Agradecemos o serviço dos Irmãos e de todos que 

colaboraram e que continuarão a colaborar com esse tão necessário serviço de gestão. 

 
Fraternalmente, Ir. João Gutemberg 


