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No boletim anterior compartilhamos os 
movimentos ocorridos na comunidade, os 

membros que saíram e, principalmente, 
acolhemos aqueles que começaram a fazer 

parte da experiência Lavalla200. Esta 
segunda edição é dedicada a compartilhar 

as experiências da Semana Santa vivida em 
algumas comunidades ribeirinhas/indígenas 

do lado colombiano da tríplice fronteira, 
Brasil-Colômbia-Peru.

A convite dos padres jesuítas, presentes 
em Letícia, foi formada uma equipe de 

missionários para acompanhar a Semana 
Santa nas diferentes comunidades. Os 

Maristas, Lassalistas e o P. John William dos 
Padres Capuchinhos responderam ao apelo.

Treze comunidades foram acompanhadas 
desde o Domingo de Ramos ao Domingo 

de Páscoa. Éramos dezessete missionários, 
oito deles jovens catequistas da comunidade 

de Nazaré que pela primeira vez ousaram 
deixar sua comunidade para acompanhar a 

Semana Santa em novas terras.

O irmão Luke foi enviado junto com 
Magdelis (Voluntária de Lasalle) e Darleny 

(Catequista da comunidade de Nazaré) para 
a comunidade indígena de Ronda. Mario foi 

junto com Maria del Pilar e Rosy (Catequistas 
da comunidade Nazaré) na comunidade 

indígena  La Milagrosa.

Aqui, compartilhamos alguns ecos das 
experiências vividas. 

In the previous newsletter, we shared the 
movements that took place in the community, 
the members that left and, especially, we 
welcomed the new members to be part of 
Lavalla200. This second edition is dedicated 
to sharing the Holy Week experience lived in 
some riverside communities on the Colombian 
side of the triple border, Brazil- Colombia – 
Peru. 

At the invitation of the Jesuit priests who 
were present in Leticia, a team of missionaries 
was formed to take part in Holy Week in 
different communities. The Marists, Lasallians 
and Fr. João Guilherme of the Capuchin 
Fathers responded to the invitation.

Thirteen communities were accompanied 
from Palm Sunday to Easter Sunday by 
seventeen missionaries, eight young catechist 
from Nazareth community who dared to 
leave their chapel to accompany Holy Week 
in new lands for the first time. 

Brother Luke was sent along with Magdelis 
(LaSalle volunteer) and Darleny (Catechist of 
the Nazareth community) to the community 
of Ronda. Mario was together with Maria del 
Pilar and Rosy (Catechists of the Nazareth 
community) in the La Milagrosa community 

Here we will share some echoes of their 
experiences.
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Comunidade 

Ronda é uma comunidade com 
aproximadamente 470 habitantes. Os 

membros da comunidade vivem da pesca e da 
agricultura. Os jovens colaboram com os pais 

na procura de lenha ou a recolhem do quintal. 
As crianças e jovens de Ronda têm sonhos 

para o futuro, porém, a realidade é que esses 
sonhos não se realizam porque os pais têm 

recursos muito limitados. Outra realidade que 
atualmente atinge os jovens da comunidade 

são as drogas e o álcool, que preocupam 
muito as famílias.

Espiritual 

A comunidade tem uma igreja cuja construção 
não foi concluída e está abandonada, além 

disso, não há catequista ou responsável pela 
animação espiritual. A última celebração 

eucarística foi celebrada há dois anos. 
Pessoalmente, acredito que o coração de 

uma comunidade é a igreja. A igreja reflete 
como a comunidade funciona. Se a igreja 

é forte, a comunidade também é. Nossa 
primeira celebração contou com a presença 

principalmente de crianças e no final da 
semana a igreja estava lotada. Eu percebi 

Community

Ronda is a community with approximately 470 
inhabitants. The way for community members to 
make a living is through fishing or farming. Young 
people collaborate with their parents in the search 
for firewood or harvesting from the farm. Children 
and young people of Ronda have dreams about 
the future, but the reality is that these dreams go 
unfulfilled because the parents’ economic resource 
are very limited. Another reality that currently 
affects young people in the community is drugs and 
alcohol, which are of great concern to families. 

Spiritual

The community has a church that has not finished 
its construction and is abandoned, in addition there 
is no catechist or person responsible for spiritual 
animation. The last Eucharistic celebration was 
two years ago. Personally, I believe that a heart 
of a community is the church. The church reflects 
how the community works. If the church is strong, 
then community is also strong. Our first celebration 
was attended mainly by children and at the end 
of the week the church was full. I realised that the 
people need spiritual support and help for growth 
to happen. They need a leader who can lead them 

RONDA
I was invited to spend the holy week in Ronda, an 
indigenous community located on the banks of 
the Amazon River, about 50 minutes by boat from 
the city of Leticia in Colombia. Their tribe is called 
“Cocama”

Fui convidado para passar a Semana Santa 
em Ronda, comunidade indígena localizada às 

margens do rio Amazonas, a cerca de 50 mi-
nutos de bote da cidade de Letícia, na Colôm-

bia. Sua etnia é chamada de “Cocama”.
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que as pessoas precisam de apoio espiritual e 
ajuda para que o crescimento aconteça. Eles 

precisam de um líder para guiá-los e tenho 
grandes esperanças de que os jovens de 

Ronda liderem a igreja.

Sobrevivência 

Algumas crianças se atrasaram para as nossas 
atividades e quando lhes perguntei os motivos, 

elas disseram o seguinte: “Irmão, tive que ir 
pescar às 4h30 e estava muito frio” ou “Irmão, 

tive que ir buscar lenha para cozinhar . “ou” 
Tive de ir colher mandioca e bananas para 
comer. “ Desde muito cedo, essas crianças 

começam a aprender a sobreviver. Uma das 
nossas atividades era a tecelagem, e me 

lembrei de um menino de nove anos que disse 
que tecer era para meninas e eu perguntei a ele 

“O que é o trabalho de um menino?”. Comecei 
a perceber que a comida é a prioridade e, que 

o restante está em segundo plano, incluindo 
a igreja e as atividades espirituais. Se sou 

preguiçoso, não comerei. Eu preciso trabalhar 
para sobreviver

Novos aprendizados 

1. Nunca tome as coisas como certas e seja 
feliz com o pouco que têm. As pessoas estão 

felizes com o pouco que têm;
2. Compartilhe, coopere, observe como as 

famílias funcionam e como ajudam umas às 
outras a sobreviver. Todo mundo tem seus 

próprios papéis a desempenhar;
3. Amor pelos animais e pela natureza. Percebi 

que os animais são como membros da família e 
são tratados com respeito e dignidade;

4. A importância de equilibrar a vida. Minha 
vida espiritual e social deve ser equilibrada.

and I have great hopes that young people will 
lead the church in Ronda.

Survival

Some children are late for our activities and 
when I asked them the reasons, they said that; 
“ Brother, I had to go fishing at 4:30 am and it 
was very cold” or “ Brother I had to go look for 
firewood for cooking” or “ I had to go and harvest 
cassava or banana for food. From an early age, 
these children began to learn how to survive. One 
of our activities was weaving, and I remembered 
one of a nine-year-old boy who said that weaving 
is a girl’s job. I asked him, “what is a boy’s job?”: 
He said, “planting and fishing is a boy’s job”. I 
started to realise that food is the priority and 
everything else comes second, including the 
church and spiritual activities. If I am lazy, I won’t 
eat. I need to work hard to survive.

New Learnings

1. Never take things for granted and be happy 
with the little I have. The people are happy and 
content with what little they have.
 
2. Sharing and co-operation. I observed how the 
family works and how they helped each other to 
survive. They have their own roles to play.

3. Love for animals and nature – I noticed that 
animals are like family members and they are 
treated with respect and dignity. 

4. The important of balancing life – My spiritual 
and social life needs to be balanced. 
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Futuro 

Superei a maioria dos meus medos de viver 
em comunidades ao longo do rio. Aprendi 

que ouvir as histórias por outras pessoas é 
totalmente diferente de experimentar por si 

mesmo. Uma das coisas mais difíceis durante 
minha viagem foi dormir em uma rede à noite. 

Por outro lado, havia os diferentes sons de 
animais, pássaros, insetos e répteis chorando 

à noite; era tão assustador e assustador, 
mas, depois de alguns dias eu me acostumei. 
Por último, detesto mosquitos, porém, nessa 
época em Ronda havia dois deles piores que 

os mosquitos (carapanã, pernilongo), um 
chamava-se Pium (mosquito pequeno preto) 

e o outro chamava-se Mutuca (mosca preta). 
Depois de ser picado por esses insetos, você 

dirá que os mosquitos são bons. Agora posso 
dizer que estou pronto para mais experiências 

como essa, no futuro.

Future

I now overcome most of my fears of living in 
communities along the river. I learned that 
listening to other people’s stories is totally 
different from experiencing yourself. One of the 
most difficult parts of my journey was sleeping in 
the hammock at night. The other is the different 
sound of animals, birds, insects and other reptiles 
crying at night. It was so scary and frightening 
but after a few days I got used to it. Finally, I 
hate mosquitoes but in my time in Ronda there 
are other insects worse than mosquitoes, one 
is called “Pium”(small black mosquito) and 
the other is “Mutuca”(black flies). After being 
bitten by these two insects, you will say that 
mosquitoes are good.  Now, I can say that I am 
ready for more experiences like this in the future.
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Milagrosa é uma pequena comunidade 
com cerca de 30 famílias da etnia Cocama, 

localizada a cerca de 30 minutos de Leticia rio 
acima. Apesar de ser totalmente independente, 

é considerada um bairro da comunidade de 
Ronda. Seus habitantes vivem da pesca, da 

agricultura e alguns trabalham na cidade, 
tendo que descer de bote todos os dias.

Fomos recebidos por Dom Luís, o Curaca da 
comunidade, que nos acolheu no Posto de 

Saúde, local onde os visitantes se hospedam 
regularmente para dormir. Depois do diálogo 
e coordenação iniciamos as visitas às casas 

para informar que teríamos celebração a 
noite. Com a chegada de Maria e Rosy (minhas 
companheiras nesta caminhada), começamos 

os preparativos para a celebração do Domingo 
de Ramos.

Às 19 horas estava tudo pronto para 
começarmos uma semana de pastoral e 
visitas familiares, a participação não foi 

grande, cerca de três famílias compareceram 
na celebração, três famílias que na lógica 

amazônica equivalem a cerca de seis, levando 
em consideração que as/os Adolescentes que 

já são mães/pais são considerados um novo 
núcleo familiar.  

A presença das crianças foi significativa desde 
o início e partimos do pressuposto de que com 
elas trabalharíamos. A pequena escola abriga 

27 alunos e durante a semana tivemos 21 delas, 
com as quais nos dedicamos a catequizar 
e ensinar, trabalhar com artesanato pela 

manhã, às tardes, quando o tempo permitia, 
fazíamos jogos e esportes. O restante do 

tempo passávamos visitando famílias. Algumas 
pediam para orarmos com eles em suas 

casas e outros simplesmente, compartilhar 

La Milagrosa is a little community with about 
30 families of Cocama origin, located about 30 
minutes from Leticia upriver. Despite being totally 
independent, it is considered a neighborhood of 
Ronda community. Its inhabitants live off fishing 
and farming and some of them work in the city 
having to go down by boat every day.

 We were welcomed by Don Luis, the Leader of 
the community, who hosted us at the Health Post, 
where visitors usually stay to sleep. After some 
coordination, we started to visit some houses to 
inform that we would have a celebration at night. 
When Maria and Rosy arrived (my companions 
on this journey), we began preparations for the 
celebration of Palm Sunday.

At 7:00 pm. everything was ready to start a week 
of pastoral and family visits, the participation 
was not great, about three families attended the 
celebration, three families that in the Amazonian 
logic are about six, taking into account that 
teenagers who are already mothers / fathers are 
considered a new family.

The presence of the children was significant from 
the beginning and we assumed that they would 
demand most part of our work, the small school 
has 27 students and during the week we had 21 of 
them, which in the morning we dedicate ourselves 
to giving catechesis and crafts, in the afternoons 
when the weather allowed we had games and 
sports, the remaining time we spent visiting 
families, some asked to go and pray with them 
at their homes and others simply shared a good 

LA MILAGROSA 
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“red” as they call coffee on the Colombian side.

As of Holy Thursday, we have the company of 
Paola and Lázaro, two young people from the 
community who, for work reasons, were unable 
to accompany us full time. On Thursday at 4:00 
p.m. we celebrated Mass with Fr. João Guilherme 
and Deacon Fernei, on Friday we changed Via 
Crucis to visit and accompany families in their 
homes, on Saturday afternoon we dedicated 
it to prepare the Easter Vigil, a heavy rain 
accompanied us throughout the afternoon / 
night, this time we had the presence of young 
people, who until then were almost absent, with 
the passing of the days I started to understand 
that motherhood / fatherhood takes away their 
right to be young, fully assuming the tasks and 
responsibilities of adults, a very common reality in 
the Amazon, where families are formed from an 
early age.

On Sunday the boat picked us up at around 10, 
after a week the whole team was back together, 
talking about the experiences and adventures 
they lived, each one of them is a wealth in itself, 
ours lived Easter in the simplicity of their lives, 
houses and a small chapel that few people 
attend, but for a week the children and their 
smiles were the manifestation of the Risen Christ.

um bom tinto como chamam ao café  no lado 
colombiano.

A partir da Quinta-feira Santa contamos com 
a companhia de Paola e Lázaro, dois jovens da 
comunidade que por motivos de trabalho, não 
puderam nos acompanhar em tempo integral. 

Na quinta-feira às 16h celebramos a missa 
com a visita do Pe. John William e do diácono 

Ferney. Na sexta trocamos a Via Crucis para 
visitar e acompanhar as famílias em suas 

casas, no sábado à tarde preparamos a Vigília 
Pascal.  Uma forte chuva acompanhou-nos 

ao longo da tarde/noite, desta vez contamos 
com a presença dos jovens, que até então se 

encontravam quase que totalmente ausentes. 
Com o passar dos dias comecei a perceber que 

a maternidade/paternidade tira o seu direito 
de ser jovem, assumindo plenamente as tarefas 

e responsabilidades dos adultos, realidade 
muito comum na Amazônia, onde as famílias se 

formam desde cedo.  

No domingo o barco nos pegou por volta 
das 10, depois de uma semana toda a equipe 
voltou a se reunir contando as experiências e 

aventuras que viveram, cada uma delas é uma 
riqueza em si. A nossa foi viver a Páscoa na 

simplicidade de suas casas e em uma pequena 
capela que quase não tem fiéis, mas por uma 

semana, com as crianças e seus sorrisos foram 
a manifestação de Cristo Ressuscitado.


