
A PAMA alarga sua tenda para o PERU 

O CHAMADO SE FEZ CAMINHO há cem anos atrás e continuou fazendo seu leito, 

quando as irmãs da coordenadoria do Norte, no seu primeiro capítulo provincial e 

completando 33 anos de missão na região, sentiram a necessidade de “tirar as sandálias” 

e partir, expandindo assim o chamado para além fronteiras. Era o ano de 2006. Três irmãs 

do grupo, se dispuseram a fazer uma itinerância para conhecimento de algumas realidades 

dentro do Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, no vizinho pais do Peru. 

 Após alguns meses de visitas, conhecendo as realidades de cada lugar que foi apresentado 

pelo Bispo deste Vicariato, Monsenhor Francisco Gonzalez Hernandez, as irmãs 

partilharam em assembleia na qual chegou a conclusão e escolha de Huapetuhe, por ser 

uma realidade mais conflituosa e onde o meio ambiente estava totalmente destruído 

devido a exploração de minério-ouro. 

Huepetuhe é um distrito que está localizado na selva Amazônica, ao sul da região Madre 

de Dios-Peru, pertencente ao Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado. É uma região 

de intensa migração de pessoas a procura o ouro. 

As primeiras Irmãs:  Adriana Bello de Brito e Laura Vicuña Pereira Manso, e em parceria 

com Ir. Mariana, da Congregação das Irmãs Franciscanas de Allegeny, chegaram neste 

lugar em setembro de 2007, foi assim como Amábile, peregrina, escutaram o chamado e 

partiram para servir.  

O espírito que animou Amábile, também se fez presente nestas irmãs e demais que 

passaram por esta missão promovendo a vida. Deus é esta água que fecunda e faz crescer 

a vida humana em todos os aspectos. Foi neste chão onde o ouro era mais importante que 

a vida das pessoas... foi neste lugar que as irmãs fizeram brotar vida nova, trabalhando e 

refletindo com as famílias, os jovens na catequese, nas escolas, nas comunidades, o direito 

de uma vida mais digna e justa. 

 Foram quase 7 anos de missão levando a Palavra de Deus e encarnando-a nesta realidade 

dura e sofrida. Como consequência, iniciou-se uma batalha contra o trabalho das irmãs, e 

a partir de então foram muito ameaçadas, chegando a conclusão que era prudente partir 

para outra realidade.  

Foi então que Monsenhor Francisco Gonzalez Hernandez, bispo desteVicariato solicitou 

que as irmãs permanecesse no Vicariato, pedindo para assumir Echarati, uma comunidade 

formada em sua grande maioria por campesinos e quase abandonada, necessitando de 

uma presença religiosa.  

O chamado continua e, assim mesmo da nossa pobreza, na assembleia de fevereiro de 

2013 e com o consentimento escrito do bispo Monsenhor Francisco Gonzalez Hernandez, 

no desejo de contribuir para a construção do Reino de Deus, a província reassume a 

missão no Peru, agora  em Echarati. 



As Irmãs Ana Maria Corrêa e Terezinha Maria Dalcegio, com o coração cheio de 

gratuidade a Deus que conduz a história, partiram com confiança e rogando ao Espirito 

de Deus que fecundasse esta nova missão. Chegam em Echarati no dia 23 de março de 

2013. 

Somos missionárias enviadas ao mundo para que a palavra de Deus chegue as pessoas 

sedentas da verdade e da justiça.  Temos a certeza que não estamos sozinhas. Deus vai a 

nossa frente iluminando e nos encorajando, nas subidas e decidas das montanhas para 

chegar às comunidades campesinas que sempre nos aguardam com muita alegria.  

A Irmandade foi inserida no meio popular, tendo como objetivos principais: 

 Ser presença de vida religiosa consagrada neste espaço, a serviço dos pequenos, 

de acordo com o carisma especifico da congregação, vivenciando a espiritualidade 

francisclareana, o conhecimento e o seguimento de Jesus Cristo, 

 Formação e animação de lideranças e das comunidades campesinas, 

 Evangelização nas Instituições educativas, 

 Trabalhar a questão do meio ambiente, 

 De acordo com o Plano de missão da Paróquia e do Vicariato Apostólico. 

O mesmo espírito que animou Clara e Francisco e nossas primeiras irmãs Amábile, Maria 

e Liduina, no seguimento a Jesus Cristo, continua animando e encorajando nossa mente 

e coração, no cultivo da irmandade universal e do jeito de estar no mundo, amando e 

servindo os mais pobres, os prediletos de Deus. Percebemos a ação de Deus e sua 

manifestação nos acontecimentos no cotidiano da vida e da missão, frente a uma 

sociedade que excluiu, oprime, manipula e desvaloriza a pessoa humana. Jesus veio para 

que todos tenham Vida e vida em abundancia (cf. Jo 10,10). Com esta certeza, 

caminhamos comprometidas e assumimos o compromisso com a Vida e com o projeto de 

Jesus no seu todo. 

 

Echarati, Março de 2015  

  Irmã Ana Maria Corrêa 

 

 


