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AGENDA |

Anchietanum

Local | Vila Kostka – Itaici (Indaiatuba/SP) 

Site | www.anchietanum.com.br

Casa de Retiros Vila Kostka

Local | Vila Kostka – Itaici (Indaiatuba/SP) 

Orientador | Pe. Satílio Bolonhani, SJ

Casa de Retiros Sagrado Coração de Jesus (Mosteiro 

dos Jesuítas)

Local | Baturité (CE)

Orientador |  Pe. José Acrízio, SJ 

Site | www.mosteirodosjesuitas.com.br

JULHO

Centro Loyola de Fé e Cultura PUC-Rio

Tema | Evangelho Q: uma das vozes mais antigas 

sobre Jesus

Horário | 19h às 21h 

Local | Rio de Janeiro (RJ)

Professor | Lair Amaro dos Santos Faria

Site | www.clfc.puc-rio.br

SIES Salvador (Serviço Inaciano de Espiritualidade)

Horário | 8h às 14h

Local | Igreja de Santo Antônio da Barra, Salvador 

(BA)

Coordenação | Equipe MAGIS – Salvador

Contato |  sies.salvador@gmail.com

CECREI (Centro de Espiritualidade Cristo Rei)

Local | São Leopoldo (RS)

Orientador | Pe. Luiz Neis, SJ

Site | www.cecrei.org.br

6, 13, 20
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10 A 17
CURSO RETIRO DE 7 DIAS COM ACOMPANHAMENTO DIÁRIO

8 A 10

22 A 30

21 A 29

EXERCÍCIOS ESPIRITUAIS PARA JOVENS 

UNIVERSITÁRIOS (EEJU) 

ENCONTRO DE ESPIRITUALIDADE E FORMAÇÃO 

PARA JOVENS

EESC (EXERCÍCIOS ESPIRITUAIS SEM COLOCAÇÕES)

RETIRO INACIANO

JUBILEUS
25 ANOS DE SACERDÓCIO
Em 8 de Junho 

Pe. David Hubald Romero

Em 29 de junho

Pe. Alfredo Sampaio Costa
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COMPANHIA DE JESUS   †   JUVENTUDES E VOCAÇÕES

O 
MAGIS 2016, encontro mundial 

de jovens que cultivam a espi-

ritualidade inaciana, será reali-

zado na Polônia, entre os dias 15 e 25 de 

julho. A delegação brasileira, composta 

por 31 pessoas, entre jesuítas e leigos, está 

se preparando para esse importante mo-

mento. Promovido pela Companhia de 

Jesus, sempre nos dias que antecedem às 

Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ), o 

último encontro foi realizado no Brasil, 

em 2013, e reuniu cerca de 2 mil jovens.

A delegação brasileira desembarca 

na Polônia em 14 de julho.  No país, 

eles participarão de diversas experiên-

cias inacianas nas cidades polonesas 

de Lodz e Czestochowa, e em localida-

des na Eslováquia, República Checa e 

Lituânia. Depois dessa vivência, os jo-

vens se encontrarão em Cracóvia (Polô-

nia), onde participarão da JMJ.

EM BUSCA DO MAGIS

Em unidade e paralelamente ao 

MAGIS Polônia e à JMJ, a Companhia 

Peregrinos na Polônia

Conheça mais sobre os integrantes 

da delegação brasileira do MAGIS 

2016 pela fanpage do programa 

MAGIS Brasil (www.facebook.

com/MagisBrasil). Desde o mês 

de maio, é possível conhecer um 

pouco mais sobre a vida dos pere-

grinos que vão para a Polônia.  

O
s 12 noviços do 1º ano da 

Companhia de Jesus ini-

ciaram, em 4 de junho, os 

Exercícios Espirituais (EE) de 30 dias, 

em Vila Kostka – Itaici (Indaiatuba/SP). 

Segundo o padre Jair Barbosa Carneiro, 

superior e mestre do Noviciado Nossa 

Senhora da Graça, em Feira de Santana 

(BA), os EE são a experiência principal 

dessa etapa de formação. “Todo compa-

nheiro de Jesus sabe que esta é a experi-

ência fundante de nossa vida e vocação. 

Um momento aguardado com muito ca-

rinho por cada noviço”, afi rma. 

A Companhia de Jesus e os noviços 

convidam todos a se unirem em oração 

durante o período do retiro. “Somos 

convidados a orar pelos companheiros 

MAGIS 2016: CONTAGEM REGRESSIVA! 

NOVIÇOS  INICIAM  OS  EXERCÍCIOS 
ESPIRITUAIS  DE  30  DIAS

que iniciam a sua caminhada na Com-

panhia de Jesus, para que, também eles, 

vivam com ‘ânimo e generosidade’ esse 

momento em suas vidas e que, conhe-

cendo melhor o Senhor, possam mais 

amá-lo e segui-lo”, diz padre Jair.

Em pé (esq. p/ dir.), Jefferson Santos, Carlos Silva, Gabriel Pacheco, Álison Nasci-
mento, Wesley Oliveira e Renilson Tomaz.  Agachados (esq. p/ dir.), Eduardo Silva, 
Gabriel Fernando, Bruno Mariani, Higor Lima, Gustavo Almeida e Élio Gomes

de Jesus no Brasil realizará as Experi-

ências MAGIS. Com atividades espa-

lhadas por todo o país, esse será um 

momento de ir ao encontro do próxi-

mo e de conhecer as diferentes cul-

turas e realidades brasileiras, tendo 

como referência a vivência da espiri-

tualidade inaciana.
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EX-ALUNO  DO  DIOCESANO  CONCLUI 
DOUTORADO  NOS  EUA

O 
ex-aluno do Colégio Diocesano, Genival Francisco 

Fernandes da Silva Jr., 25 anos, concluiu o douto-

rado em Matemática na Washington University, 

em Saint Louis, no estado do Missouri nos Estados Unidos. 

O jovem cursou os ensinos Fundamental e Médio no Colé-

gio Diocesano e terminou os estudos em 2008.

Após concluir o Ensino Médio, Genival prestou vesti-

bular para Matemática na UFPI (Universidade Federal do 

Piauí). Em 2012, foi chamado para cursar o doutorado em 

Saint Louis. Agora, o jovem receberá o título de mestre e 

doutor na área de Geometria Algébrica. Ele conta que Ma-

temática sempre foi a matéria com a qual teve mais afi-

nidade na escola e que as Olimpíadas de Matemática e de 

Física realizadas no Diocesano foram um grande desafio.

“Nas Olimpíadas, eu tinha contato com questões mais 

difíceis e isso me ajudou a desenvolver o raciocínio lógico”, 

afi rma Genival. O jovem diz que ter bons professores o incen-

tivou a seguir estudando na área e afi rma que a Espiritualida-

de Inaciana contribui para a formação de seus valores.

O jovem, que está se tornando conhecido no meio acadê-

mico internacional, já proferiu palestras em universidades de 

Toronto (Canadá), Nova Iorque (EUA), Londres e Cambridge 

(Inglaterra) e, agora, pretende iniciar o pós-doutorado.

Genival Silva cursou Matemática na Washington University

Genival Francisco

O DIOCESANO FOI, SEM 
DÚVIDA, UMA PARTE 
MUITO IMPORTANTE 
DA MINHA VIDA E DE 
QUE TENHO SAUDADES 
ATÉHOJE. EU LEVO OS 
ENSINAMENTOS DE AMOR 
E SERVIÇO AO PRÓXIMO 
PARA MINHA VIDA”.
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COMPANHIA DE JESUS   †   EDUCAÇÃO

O
s colégios Anchieta, de Nova 

Friburgo (RJ), e Diocesano, de 

Teresina (PI), foram home-

nageados por órgãos legislativos mu-

nicipais e estaduais, por ocasião das 

comemorações do aniversário de fun-

dação das instituições. 

O Colégio Anchieta foi homenagea-

do pela Câmara dos Vereadores de Nova 

Friburgo (RJ), por ocasião de seus 130 

anos. O evento, realizado no dia 14 de 

abril, reuniu alunos, professores e toda 

a comunidade educativa. O diretor aca-

dêmico, professor Ricardo Ribeiro, e o 

diretor administrativo, Carlos Eduardo 

Cortez, representaram a instituição. 

COLÉGIOS DA RJE SÃO 
HOMENAGEADOS

Padre Scott Brodeur participou de conferências voltadas para os cursos de 
Teologia e Filosofia

O vereador Marcelo Verly, idea-

lizador da homenagem, falou sobre 

a importância da instituição para a 

cidade. Na ocasião, foi proposto um 

Projeto de Lei para dar a uma creche, 

que será inaugurada, o nome de Padre 

Yabar, figura histórica da cidade e ex-

-reitor do Colégio Anchieta.

O Colégio Diocesano recebeu ho-

menagens da Câmara Municipal de 

Teresina e da Assembleia Legislativa 

do Piauí (Alepi) pelos seus 110 anos de 

fundação, nos meses de abril e maio. 

Responsável pela formação de várias 

gerações, o Diocesano, como é mais 

conhecido o Colégio São Francisco de 

Sales, já funcionou como internato, se-

mi-internato e externato. Hoje, atende 

cerca de 2.500 alunos, entre Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Médio, 

além dos estudantes da modalidade 

EJA (Ensino de Jovens e Adultos).

Na Câmara Municipal de Teresina, 

a solenidade foi realizada no dia 14 de 

abril e contou com a presença do dire-

tor do Colégio Diocesano, Ir. Raimundo 

Barros; do delegado de Educação Básica 

da BRA (Província dos Jesuítas do Brasil), 

Pe. Mário Sündermann; e de várias auto-

ridades, dentre elas, a vereadora Teresa 

Britto, que propôs a homenagem.

A homenagem da Assembleia Le-

gislativa do Piauí, promovida no dia 

19 de maio, contou com uma retros-

pectiva histórica feita pelo presi-

dente da Alepi e deputado estadual, 

Themístocles Filho, responsável por 

propor a solenidade. 

TEÓLOGO DA UNIVERSIDADE 
GREGORIANA DE ROMA RESSALTA 
EXCELÊNCIA DA UNICAP 

O 
O padre Scott Brodeur, renomado 

teólogo da Universidade Grego-

riana de Roma (Itália), esteve na 

Unicap (Universidade Católica de Per-

nambuco), entre os dias 3 e 4 de maio, para 

participar de duas conferências voltadas 

para os cursos de Teologia e Filosofi a. 

O pensamento do apóstolo Paulo so-

bre a família foi o ponto de partida das co-

locações feitas pelo jesuíta, durante uma 

das conferências que teve como tema Os 

Filhos de Deus e descendência de Abraão. 

Para aprofundar as refl exões, padre 

Scott estabeleceu uma conexão com a tese 

de B. Byrne, defendida na Universidade de 

Oxford, em 1977. “Para Paulo, o Pai, o Filho, 

são ambos plenamente divinos”, dizia um 

dos trechos do texto de Scott, que norteou 

a conferência. A coordenadora do curso 

de Teologia da Católica, Profª Drª Maria 

Abrão, adiantou que: “em breve, a Unicap 

irá publicar o conteúdo das conferências”. 

Em entrevista ao Boletim Unicap, 

padre Scott falou sobre o cenário político 

brasileiro, a crise de representatividade 

e a produção acadêmica da instituição. 

Segundo ele, “a Unicap é um importante 

centro acadêmico intelectual”. O profes-

sor da Universidade Gregoriana de Roma 

disse estar impressionado com a produ-

ção científi ca da instituição, nas áreas de 

Teologia e Filosofi a.
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MISSÃO DA COMPANHIA DE 
JESUS E EDUCAÇÃO POPULAR 

Pe. José Ivo Follmann, SJ
Secretário para a Justiça 

Socioambiental

O 
momento vivido pelo Brasil é 

extremamente desafi ador e nele 

se desenha, entre muitas outras 

necessidades, a urgência de uma retoma-

da vigorosa da educação popular, visando 

à formação político-cidadã. A missão da 

Companhia de Jesus apela-nos para uma 

educação com os outros e para os outros. 

É o que marca, basicamente, a educação 

popular. Nesse sentido, a presente edição 

do Em Companhia convida-nos à parti-

lha de nossas ações de educação popular, 

uma iniciativa tremendamente oportuna. 

Para abrir estas páginas vai, nesse 

sentido, o convite de um paralelo que 

pode ser inspirador entre o mestre da 

espiritualidade inaciana -Santo Inácio 

de Loyola- e o mestre da educação po-

pular -Paulo Freire. A espiritualidade 

inaciana e a educação popular podem 

ser vistas como “duas trilhas” que, guar-

dadas as proporcionalidades e alcances, 

assemelham-se radicalmente no posi-

cionamento de atenção aos seres huma-

nos, especialmente aos mais empobre-

cidos, enquanto as maiores vítimas dos 

descaminhos da humanidade.

Tanto a espiritualidade inaciana 

quanto a educação libertadora freireana, 

trazem, inerentes à sua proposta, a digni-

dade da pessoa humana, denunciando as 

causas da pobreza e apontando os cami-

nhos de libertação. Em uma perspectiva 

mais profunda, a espiritualidade inacia-

na fornece-nos chaves importantes no 

cultivo permanente da coerência evangé-

lica, insistindo na   vigilância para com a 

relação de coerência entre o que somos e 

o que fazemos. No mesmo sentido, o pa-

radigma pedagógico freireano é um dire-

A MISSÃO DA COMPANHIA DE JESUS 
APELA-NOS PARA UMA EDUCAÇÃO 
COM OS OUTROS E PARA OS OUTROS”

cionamento metodológico que traz, tam-

bém, em primeiro plano, essa integração 

orgânica entre o ser o agir. 

Os homens e as mulheres são seres 

de projeto, inacabados, humanos e divi-

nos, abertos para o futuro, imbuídos de 

valores e sonhos, portadores de história e 

cultura em diálogo com outras histórias 

e culturas. Fazem-se necessários proces-

sos pedagógicos e condições psicosso-

ciais e culturais que ajudem a canalizar 

para uma autoconstrução permanente, 

possibilitando a autonomia, o compro-

metimento com o outro, a liberdade, a 

solidariedade, a capacidade de amar e de 

ser amado, de transformar a realidade e 

de se deixar transformar. Necessitamos 

de processos educativos que cultivem 

posturas de reconhecimento da dignida-

de dos sujeitos em sua diversidade. Nada 

disso é dado; tudo deve ser construído, 

social e historicamente.

Quando nós, jesuítas, falamos em 

educação popular, pensamos na impor-

tância dos homens e mulheres menos 

favorecidos e no cultivo de posiciona-

mentos de reconhecimento radical des-

ses homens e mulheres. Só assim os 

empobrecidos e mais vulneráveis em sua 

condição humana poderão ter acesso, a 

seu modo, à construção social e histórica, 

expressão de democracia.

Como foi sublinhado, o momento 

vivido pelo Brasil, nos dias atuais, é um 

momento particularmente desafi ador 

que nos impulsiona e urge para essa reto-

mada. Nada melhor do que revisitarmos, 

com novo olhar, o que fazemos. 

Boa leitura!

EDITORIAL
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COMPANHIA DE JESUS   †   EDUCAÇÃO

REDE  JESUÍTA  DE  EDUCAÇÃO 
PLANEJA  1º  ENCONTRO  DE 
FORMAÇÃO  INTEGRAL  INACIANA 

(Da esq. p/ dir.), Juan Pablo Sandoval, Pedro Risaffi, Juliana Lima (Col. Santo Inácio/
RJ), Fabiano Carneiro (Col. Loyola/MG), padre Leonel Gomes (Col. Antônio Vieira/
BA) e o escolástico colombiano Maurício Mosquera (Estudante jesuíta, que está no 
Teologado da FAJE, em Belo Horizonte/ MG)

E
m outubro, a RJE (Rede Jesuíta de 

Educação) realizará o 1º Encontro 

de Formação Integral Inaciana, que 

reunirá 45 alunos do Ensino Médio das 

instituições jesuítas, em Belo Horizonte 

(MG). Esse será o primeiro encontro envol-

vendo todas as unidades de educação bási-

ca da Companhia de Jesus no Brasil, desde 

a criação da RJE, em 2014. O evento será 

inspirado na metodologia dos Cursos Tal-

ler de Formação de Liderança, desenvol-

vidos nos colégios jesuítas da Colômbia e 

alinhado com as proposições do PEC (Pro-

jeto Educativo Comum) da Rede.  Para pla-

nejar esse importante momento, a equipe 

organizadora do evento convidou Juan 

Pablo Sandoval Rodriguez, coordenador 

nacional dos Cursos Taller, na Colômbia.  

Entre os dias 19 e 21 de maio, Juan Pa-

blo e a equipe organizadora trabalharam 

na estruturação metodológica e temáti-

ca do encontro. “Defi nimos os objetivos 

gerais, os temas de cada dia e o encadea-

mento das atividades e experiências pro-

postas”, explica Pedro Risaffi  , secretário 

executivo da Rede Jesuíta de Educação e 

um dos membros da equipe.

O Curso Taller possibilita aos jovens 

a vivência de atividades que proporcio-

nam ampla refl exão, fundamentada no 

carisma inaciano. “Essa proposta tem 

enfoque humanista. Isso é comum em 

todos os colégios jesuítas. Falamos dife-

rentes idiomas, mas temos foco muito 

similar e, claro, quando falamos em ex-

ESSA PROPOSTA TEM ENFOQUE 
HUMANISTA. ISSO É COMUM EM TODOS 
OS COLÉGIOS JESUÍTAS.”
Pablo Sandoval Rodriguez, coordenador nacional dos Cursos Taller, 
na Colômbia

periência inaciana, estamos falando na 

fé em Cristo”, afi rma Juan Pablo.

Juan Pablo é ex-aluno do colégio je-

suíta San José, na cidade colombiana de 

Barranquilla, onde, atualmente, exerce a 

função de coordenador de pastoral. Há 

10 anos, trabalha com os Cursos Taller, 

experiência que consiste na formação 

de lideranças inacianas, voltado para 

alunos dos colégios jesuítas que estão 

nos dois últimos anos da formação. “A 

experiência dos Cursos Taller existe há 

quase 30 anos, na Colômbia. Durante 

esse tempo, colégios de outros países 

têm participado. Esses alunos, de diver-

sos países da América Latina, vivenciam 

uma experiência de 15 dias”, conta.

No Brasil, os colégios jesuítas partici-

pam da experiência colombiana há cerca 

de quatro anos. “Vendo que a experiência 

tem sido positiva, as instituições brasi-

leiras decidiram adaptá-la para o contex-

to nacional”, afi rma Juan Pablo.

FLACSI celebra 15 anos de fundação 

A FLACSI (Federação Latino-

-Americana dos Colégios da Com-

panhia de Jesus) celebra 15 anos de 

existência em 2016. A organização, 

que nasceu para impulsionar a 

colaboração das redes e dos co-

légios jesuítas, é um importante 

instrumento no fortalecimento 

do intercâmbio entre os colégios 

da América Latina.
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PE. INÁCIO SPOHR LANÇA OITAVO LIVRO 
DA COLEÇÃO HISTÓRIA DAS CASAS

E
m 2016, padre Inácio Spohr está 

lançando o oitavo livro da cole-

ção História das Casas, série que 

traz um relato cronológico e detalhado 

sobre a atuação da Companhia de Jesus, 

O 
Centro Loyola de Fé e Cultura 

PUC-Rio promoveu o primei-

ro encontro do projeto Café 

com Arte, no dia 21 de maio. No even-

to, padre José Maria Fernandes apre-

sentou, a partir do Ícone da Santíssi-

ma Trindade, do monge russo Andrei 

Rublev, uma aula de Teologia. 

O jesuíta, que também é arquiteto, 

artista plástico e especialista em Arte 

Sacra, fez a leitura do ícone de Rublev 

em todos os seus mais minuciosos 

detalhes e explicou toda a preparação 

e simbolismo por trás da pintura.  
Centro Loyola da PUC-Rio promoveu o 
primeiro encontro do projeto Café com Arte

ARTE E ESPIRITUALIDADE  NO 
ÍCONE  DA  SANTÍSSIMA  TRINDADE

Confira a data dos próximos en-

contros no site do Centro Loyola 

PUC-Rio: www.clfc.puc-rio.br

na região Sul do Brasil, ao longo dos úl-

timos três séculos. 

O jesuíta conta que a ideia de consti-

tuir a série surgiu em 2011, após o lança-

mento do livro Memória de 665 Jesuítas 

da Província do Brasil Meridional, de sua 

autoria. “O Arquivo Provincial de Porto 

Alegre (RS) está cheio de documentos ma-

nuscritos em alemão, latim e português, 

mas cuja letra não agrada a quem lida com 

computador ou celular. O único jeito era 

tornar isso acessível para o público, por-

que a história não se deve perder. Deve-

mos ser gratos aos antepassados e sociali-

zar esse material. Assim, fui elencando as 

crônicas, casa por casa, data por data”, diz.

Dessa forma, padre Inácio realizou 

uma verdadeira viagem de imersão em 

meio aos mais diversos documentos 

históricos guardados no Arquivo Provin-

cial de Porto Alegre (RS) e em casas pa-

roquiais da região. O minucioso levanta-

mento feito pelo sacerdote por meio de 

diários, correspondências, fotos, histó-

ria domus (relatórios das casas), recor-

tes de jornais e catálogos da Província, 

trouxe à tona um relato minucioso de 

paróquias, seminários e colégios perten-

centes à Companhia de Jesus. 

Natural de Cerro Largo (RS), padre Iná-

cio ressalta que os dois próximos tomos 

da série irão trazer narrativas de jesuítas 

em outras cidades do Rio Grande do Sul. 

Além disso, terão como destaque o muni-

cípio de Itapiranga, em Santa Catarina.

Serviço

A coleção História das Casas está à 

venda na Livraria Padre Reus. A aqui-

sição dos exemplares pode ser realiza-

da pelo site:

www.livrariareus.com.br

Além de aprofundar a compreensão 

sobre o Ícone da Santíssima Trindade, 

os cerca de 50 participantes puderam 

ainda partilhar um delicioso café da 

manhã. O projeto Café com Arte tem 

a proposta de apresentar a espirituali-

dade presente em obras das mais dife-

rentes manifestações artísticas, desde 

as artes plásticas até o cinema, teatro, 

literatura e a música.
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São José de Anchieta 

São Luís Gonzaga 

calendário litúrgico
Próprio da Companhia de Jesus JUNHO

São Tiago Berthieu DIA 8

DIA 9

DIA 21
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ENTREVISTA   †   PEREGRINOS EM MISSÃO

Pe. Carlos Fritzen, SJ 

A ousadia histórica da Companhia de Jesus, 

sempre se situando nos desafi os das novas 

fronteiras, onde os mais pobres sofrem toda 

adversidade, onde a vida é ameaçada, foi 

essencial para que Carlos Fritzen decidisse 

ingressar na Ordem religiosa, em 1986. Também 

foram determinantes para essa escolha a 

universalidade da missão jesuíta e o permanente 

discernimento apostólico para ir aonde for o 

maior serviço, a maior glória de Deus e bem da 

humanidade. Assim, tendo nesses alicerces a 

sua base, ele assumiu a função de coordenador 

Geral da Federação Internacional Fé e Alegria, 

em fevereiro passado. Em entrevista ao 

informativo Em Companhia, Pe. Carlos contou 

que a nova missão o surpreendeu. “Porém, 

depois de refl etir e discernir, lembrei que, como 

jesuítas, somos enviados para onde for a maior 

necessidade, o maior serviço da Companhia de 

Jesus”, acrescentou.

Ao mesmo tempo, situando-nos na Capital Federal, toca-nos 

o desafi o de ajudar a pensar e articular a missão da Província 

do Brasil em Brasília.  

  O que o senhor fará como coordenador da Federação 

Internacional Fé e Alegria?

Como coordenação, chego em uma nova etapa do Movi-

mento internacional Fé e Alegria. O Plano de Prioridade Fede-

rativas 2016-2020, que indica o caminho e os desafi os para os 

próximos anos de gestão federativa Fé e Alegria internacional, 

acabou de ser publicado e é fruto de construção participativa 

de 21 países que constituem a instituição. Claramente, esse 

plano é mais inspirador e retoma com novo coração e oxigê-

nio, o foco da missão de Educação Popular e Promoção So-

cial, com ênfase na intencionalidade transformadora e, neste 

  Antes da nova missão, o senhor exer-

cia a função de superior da Plataforma 

Apostólica Centro-Oeste. Como foi 

essa experiência?

Ser superior da Plataforma Centro-Oeste 

foi um tempo fértil, vivido com a fé e a es-

perança própria daqueles que confi am que 

o Senhor Caminha com seu povo diutur-

namente, daqueles que creem na incrível 

potencialidade que o ser humano tem de 

abraçar uma causa e por ela gastar pouco a 

pouco sua vida.  Por isso, quero expressar 

toda minha gratidão, primeiro a Deus, que 

me possibilitou peregrinar por um território 

até então pouco conhecido por mim e por ter 

encontrado jesuítas e colaboradores leigos 

generosamente dedicados à missão.

Realizamos vários encontros, que foram 

decisivos para tomarmos consciência e dis-

cernirmos, entre os jesuítas, sobre o nosso 

projeto de vida comum. Nesse universo de 

construção coletiva, fi cou claro que é ne-

cessário promover em rede a formação de 

lideranças, para que, como um Corpo em 

Missão, possamos articular todas as poten-

cialidades existentes na Plataforma.

Quanto aos desafi os para a Plataforma, 

que é parte do bioma amazônico, identi-

fi camos prioritariamente a promoção da 

justiça socioambiental com a preocupação 

peculiar pela causa indígena e amazônica. 

UNIVERSALIDADE 
DA MISSÃO
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C 
umprindo uma promessa feita 

ao papa Francisco, padre Josafá 

Carlos de Siqueira desempenha 

hoje, no Brasil, o papel de divulgador das 

questões sociais e ambientais da Encíclica 

Laudato Si’, além de ser um dos grandes 

especialistas sobre a questão do meio am-

biente. Nesse contexto, o reitor da PUC-

-Rio (Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro) acaba de lançar o livro Lau-

dato Si’: um presente para o planeta. 

Publicado pela Editora PUC-Rio, em 

edição bilíngue, a obra reúne 12 artigos 

sobre o documento papal e tem a pro-

posta de divulgar os principais capítu-

los da Encíclica com uma linguagem 

mais acessível e direta. O documento, 

divulgado pelo papa Francisco em 2015, 

discute a importância de cultivar uma 

consciência ecológica.  Segundo padre 

Josafá, escrever o livro em edição bilín-

gue é importante para aumentar o alcan-

ce internacional da obra, pois isso possi-

bilita que as pessoas percebam a riqueza 

e a grandeza do documento.

ENCÍCLICA LAUDATO SI’ É TEMA DE 
LIVRO DO PADRE JOSAFÁ SIQUEIRA

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA ESAR

Obra do jesuíta reúne 12 artigos sobre 
o documento papal 

Padre Josafá já ministrou mais de trin-

ta palestras sobre a Encíclica, inclusive na 

COP-21, realizada em Paris (França), em 

novembro de 2015. “Eu agradeço a Deus 

por ter me dado essa oportunidade. São 

coisas que Ele faz acontecer na nossa vida 

em determinado momento. Hoje, eu per-

cebo que tenho essa missão de difundir o 

pensamento da Encíclica Laudato Si’ nos 

meios acadêmicos, científi cos e de comu-

nicação”, afi rma padre Josafá.

O jesuíta acredita que o livro pode-

rá ajudar as pessoas a tornar o mundo 

mais justo e ecologicamente sustentá-

vel. “Por meio de uma leitura mais mi-

nuciosa da Encíclica do papa Francisco, 

O
s alunos do Ensino Médio in-

tegrado aos cursos técnicos em 

Informática e Relações Huma-

nas, da Escola Santo Afonso Rodriguez 

(ESAR), estão fazendo estágio na pró-

pria instituição. Há ainda um grupo de 

estudantes que estagia na Escola Mater-

no Infantil Padre Pedro Arrupe (EMIPA), 

que também integra a Rede Jesuíta de 

Educação (RJE), em Teresina (PI).

Divididos em grupos, os alunos do 

curso Técnico em Informática trabalham 

a parte de desenvolvimento de sistemas, 

na ESAR. Os produtos criados por eles se-

rão usados na própria escola, no Colégio 

Diocesano e no Centro Social Pedro Arru-

pe. Os jovens fazem visitas esporádicas a 

esses locais para conhecer as demandas 

de cada um. “É muito importante que eles 

não fi quem só na teoria e possam praticar 

desenvolvendo sistemas para o mercado”, 

destaca o supervisor do estágio, na parte 

de programação, professor Edson Alves.

Já os grupos que colaboram na EMIPA 

fazem, semanalmente, a manutenção dos 

computadores da escola. “A grade curricu-

lar do curso exige que eles cumpram 320h 

de visita técnica ou estágio”, explica o su-

pervisor do estágio, na parte de suporte, 

professor Rildon Santiago. O docente ain-

da ressalta que, com o estágio, os alunos 

podem vivenciar o dia a dia da profi ssão. 

“Essa vivência profi ssional nos qualifi ca 

para que consigamos um bom emprego 

lá fora”, afi rma o estagiário Ítalo Emanoel.

Simulando as situações que podem 

acontecer em uma empresa real, os estu-

dantes do curso Técnico em Relações Hu-

manas praticam os conhecimentos adqui-

ridos em sala de aula. Com a orientação da 

professora Alessandra Cronemberger, eles 

vivenciam na ESAR o cotidiano da profi ssão, 

desde a criação de empresas ao treinamen-

to de funcionários. “Os alunos precisam ter 

contato com as rotinas administrativas da 

organização, pois, com a simulação, eles 

ainda podem conhecer os diversos ramos 

de atuação”, reforça a professora.

vamos encontrar muitos valores ético-

-religiosos, explicitados dentro de uma 

visão sistêmica da realidade social e 

ambiental, sobretudo de todos nós que 

habitamos planetariamente essa casa 

comum”, explica.

Serviço

Laudato Si’: um presente para o planeta

Autor: Padre Josafá Carlos de Siqueira, SJ

Editora PUC-Rio - 141 páginas

Preço: R$ 20

Os interessados em adquirir a obra poderão encomendá-la diretamente com a 

Editora PUC-Rio, pelo telefone (21)3527-1838/1760

ou pelo e-mail:  edpucrio@puc-rio.br
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COMPANHIA DE JESUS   †   PROMOÇÃO DA JUSTIÇA E ECOLOGIA

Conselho Nacional de Assistência Social 

O Conselho Nacional de Assistência Social é um órgão deliberativo vinculado à 

estrutura da Administração Pública Federal. O padre Carlos James explica que 

cabe ao CNAS aprovar a Política Nacional de Assistência Social, como política de 

direito voltada prioritariamente para as populações em situação de vulnerabili-

dade econômica e social.

N
o dia 7 de junho, Clodoaldo José 

Oliva Muchinski, coordenador 

Executivo Regional da Funda-

ção Fé e Alegria Brasil, tomou posse como 

um dos conselheiros do CNAS (Conselho 

Nacional de Assistência Social), no seg-

mento das Entidades e Organizações da 

Assistência Social, função que exercerá 

por dois anos (2016-2018).  

Clodoaldo explica que o Grupo de 

Entidades, do qual fazem parte as mante-

nedoras da Companhia de Jesus e a Fun-

dação Fé e Alegria, elaborou uma carta 

de princípios. Segundo ele, essa é uma 

forma de fortalecer o compromisso das 

Entidades e Organizações eleitas para a 

próxima gestão. “Esse documento elenca 

COLABORADOR DE FÉ E ALEGRIA 
INTEGRA O CNAS

Clodoaldo Muchinski (à esq.) na formatura de educandos da unidade de Fé e Alegria Grajaú

as pautas e prioridades que serão defen-

didas visando ao fortalecimento da atua-

ção das instituições de forma democráti-

ca e representativa”, diz. 

Para o padre Carlos James dos San-

tos, vice-presidente de Ação Pública 

da Fundação Fé e Alegria Brasil, a im-

portância da participação no CNAS é 

do tamanho da responsabilidade so-

cial que o órgão tem no país. “Essa é 

uma representação democrática e par-

ticipativa, com grande potencial de in-

cidir na dimensão dos direitos funda-

mentais da população, sobretudo dos 

grupos sociais que mais necessitam 

da implementação de benefícios, pro-

gramas e políticas socioassistenciais”, 

acredita o jesuíta.
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momento histórico de reorganização mundial da Companhia 

de Jesus, pretende fortalecer um trabalho em rede como Fede-

ração Fe y Alegria, articulado com as demais redes mundiais 

da Companhia. O desafi o agora é coordenar em equipe a im-

plementação do novo plano de prioridades federativas. Como 

coordenação internacional Fé e Alegria, colaborarei para que 

ele se realize da forma mais participativa e efetiva possível. 

  O senhor foi diretor presidente da Fundação Fé e Ale-

gria no Brasil. Qual o diferencial da instituição brasileira 

em relação aos demais países da América Latina? 

Dentre muitos diferenciais, destacarei três que me parecem 

os mais relevantes:

Em cada país, a missão se defi niu de acordo com seus 

contextos locais e nacionais. Por isso, em geral, os outros 

países trabalham com a educação formal em seus centros 

educativos. No Brasil, Fé e Alegria desenvolve, preponde-

rantemente, a educação não formal e a promoção social 

com e desde as comunidades. 

Destaco também a contribuição de Fé e Alegria Brasil na 

construção de políticas públicas e incidência política 

por meio da participação em Conselhos e Fóruns de direi-

tos em âmbito municipal, estadual e nacional.  Ainda neste 

capítulo, Fé e Alegria, como Obra da Companhia de Jesus, 

em consenso com as demais obras, foi eleita como membro 

titular do Conselho Nacional de Assistência Social.

Por fi m, ressalto a gestão participativa e o trabalho em equi-

pe, que possibilitaram um trabalho em rede com capilari-

dade nacional e internacional. Nesse sentido, foram con-

solidadas diversas estratégias que ajudaram a fortalecer a 

identidade e a missão de Fé e Alegria Brasil. 

Assim, Fé e Alegria consolidou-se como a mais rele-

vante experiência de trabalho em rede da Companhia. De 

algum modo, pode-se dizer que esse trabalho em rede an-

tecipou e inspirou o projeto de integração nacional da nova 

Província dos Jesuítas do Brasil. 

 Em quantos países Fé e Alegria está presente e quais 

são as prioridades da Federação para 2016? 

 Atualmente, a Federação Internacional Fé e Alegria é 

constituída de 21 países federados. Para os próximos anos, há 

projeção de incorporação de mais seis ou sete países do con-

tinente africano. Além disso, temos solicitação do Egito. Por 

fi m, temos um processo de diálogo para difundir a missão Fé 

e Alegria nos Estados Unidos, o que nos faria construir uma 

potente ponte entre famílias de migrantes latinos, conectan-

do-os com seus países de origem.

•

•

•

O novo Plano de Prioridades Federati-

vas (PPF2016-2020) tem quatro prioridades. 

A 1ª é a Educação Popular e Promoção So-

cial. A opção discernida explicita a retoma-

da da missão essencial Fé e Alegria, ou seja, 

a centralidade da proposta ética, política e 

pedagógica Fé e Alegria, aprofundando sua 

intencionalidade transformadora. 

A 2ª prioridade nos lança aos desafi os 

das novas fronteiras, seja no que se vislum-

bra de projeção da missão educativa popu-

lar em continente africano, possivelmente 

no continente asiático, seja no que se pode 

perscrutar de novas fronteiras e novos mo-

dos de exclusão em contextos locais, regio-

nais e nacionais. 

Contudo, preocupados com a sus-

tentabilidade da missão Fé e Alegria, se 

apresenta a 3ª prioridade do novo Plano. 

E, para culminar o que é parte do SER Fé e 

Alegria, se apresenta a ação pública como 

4a prioridade. Assim sendo, todo traba-

lho de Fé e Alegria, realizado de forma ar-

ticulada em rede, se completa pela clara 

opção de incidir em políticas, de colabo-

rar com outros atores.

  Como estão as frentes de trabalho de Fé 

e Alegria na África?

Segundo o modo de proceder de Fé e 

Alegria internacional, também previsto 

nos seus estatutos e regulamentos, as no-

vas possibilidades seguem um processo 

de, inicialmente, os países conhecerem 

e acreditarem que a nossa proposta será 

pertinente em seus respectivos contextos. 

Evidentemente, esse processo se dá com a 

solicitação ofi cial da Companhia de Jesus 

nos respectivos países e Províncias. 

No continente africano, temos distin-

tos momentos de Fé e Alegria. No Chade, já 

se desenvolvem atividades há mais de oito 

anos. Enquanto, em Madagascar e Repúbli-

ca Democrática do Congo, é mais recente, 

assim como embrionariamente se acompa-

nha o processo em Togo (República Togole-

sa). Já temos também solicitação para Mo-

çambique e Zimbabwe, Quênia e Angola.
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O MINISTÉRIO DE UNIDADE NA IGREJA   †   SANTA SÉ

PAPA PEDE QUE A COMUNICAÇÃO 
NA IGREJA UNA VERDADE
E MISERICÓRDIA

E
m 8 de maio, celebrou-se a 

50ª Jornada Mundial das Co-

municações Sociais, dia es-

tabelecido pelo Concílio Vaticano II 

para “tornar mais eficaz o apostolado 

multiforme da Igreja” (Inter Mirifica, 

1963). Essa data é celebrada em mui-

tos países, sob a recomendação dos 

bispos do mundo, no Domingo que 

precede a Festa de Pentecostes.

Com uma mensagem escrita à mão e 

postada nas redes sociais, o papa Fran-

cisco fez referência à data: “Para você, 

que a partir da grande comunidade di-

gital me pede a bênção e oração, quero 

dizer-lhe: ‘você será o dom precioso na 

minha oração ao Pai’ e não se esqueça 

de rezar por mim para que seja servo do 

Evangelho da Misericórdia”.

O prefeito da Secretaria de Comu-

nicação do Vaticano, dom Dario Edoar-

do Viganò, explicou que o papa postou 

a mensagem nas redes sociais porque 

houve muitos comentários às fotos 

publicadas e muitos deles pediam pro-

ximidade e oração.  

O pontífice também recordou essa 

celebração, após a oração do Regina 

Coeli, na Praça de São Pedro, no dia 8, 

explicando que “os padres concilia-

res, refletindo sobre a Igreja no mun-

do contemporâneo, compreenderam a 

importância crucial da comunicação”. 

Dirigindo-se a todos os trabalhadores 

da comunicação, o papa desejou “que 

a nossa forma de comunicar na Igreja 

seja sempre um claro exemplo evan-

gélico, um estilo que una a verdade e 

a misericórdia”. 

Essas palavras do pontífi ce referem-

-se ao tema escolhido por ele para a men-

sagem Jornada Mundial das Comuni-

cações Sociais, que foi publicada no dia 

24 de janeiro, Festa de São Francisco de 

Sales, patrono dos jornalistas. Na carta 

Comunicação e Misericórdia: um encontro 

fecundo, Francisco fala sobre a impor-

tância da comunicação na construção de 

relações mais próximas entre as pessoas.

Confi ra a íntegra da mensagem no link 

http://bit.ly/1TvqTUU

Fonte:  pt.zenit.org/ blog.cancaonova.com 

Encontre o papa nas redes sociais

Twitter (@pontifex_) 

Instagram (@Franciscus)

A COMUNICAÇÃO TEM O PODER DE 
CRIAR PONTES, FAVORECER O ENCONTRO 
E A INCLUSÃO, ENRIQUECENDO ASSIM
A SOCIEDADE” 

Trecho da carta Comunicação e Misericórdia: um encontro 

fecundo, do papa Francisco
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VIII ENCONTRO LATINO-AMERICANO 
DO AO E DO MEJ

TESE DE JESUÍTA BRASILEIRO É 
PUBLICADA COMO LIVRO NA ESPANHA

A
pós cinco anos de muito estudo 

na Pontifícia Universidade Gre-

goriana (Roma), padre Adelson 

Araújo dos Santos, delegado para a For-

mação da Província dos Jesuítas do Bra-

sil – BRA, fi nalizou sua tese de doutorado 

sobre o Exame de Consciência na espiri-

tualidade inaciana. O importante trabalho 

rendeu ao jesuíta brasileiro o convite para 

transformar o estudo em livro, que acaba 

de ser lançado pelas editoras Mensagero e 

Sal Terrrae, em parceria com a Universida-

de Pontifícia de Comillas (Espanha). 

Lançada há pouco mais de um mês, 

a obra integra a Coleção Manresa, presti-

giada publicação espanhola especializa-

da em espiritualidade inaciana. “Desejo 

que a publicação da minha tese doutoral 

sirva, de alguma forma, para aumentar 

entre nós a prática deste pequeno exer-

cício do exame espiritual cotidiano, nos 

ajudando a ser verdadeiros ‘contempla-

tivos na ação’. Eu agradeço a Deus a gra-

ça que Ele me concedeu de dedicar esse 

período da minha vida a um estudo pro-

fundo sobre uma das riquezas espiritu-

ais deixadas por Santo Inácio de Loyola, 

não apenas para nós, jesuítas, mas para 

todas as pessoas desejosas de conhecer 

e viver uma espiritualidade de apóstolo, 

que está sempre buscando em tudo amar 

A 

Exame de Consciência é o tema do livro 
do padre Adelson Araújo dos Santos

O
s representantes do Apostolado 

da Oração (AO), Rede Mundial de 

Oração do papa, e do MEJ (Mo-

vimento Eucarístico Jovem), na América 

Latina, participaram do VIII Encontro La-

tino-americano do AO e do MEJ, entre os 

e servir”, afi rma padre Adelson. 

O livro, de 440 páginas, agrupadas em 

10 capítulos, é organizado em três grandes 

partes: as raízes doutrinárias do exame 

inaciano; a experiência inaciana do exa-

me; e a importância do exame na doutrina 

espiritual inaciana e na espiritualidade da 

Companhia de Jesus. Padre Adelson expli-

ca que “o exame cotidiano ou exame de 

consciência faz parte do conjunto de exer-

cícios espirituais reunidos por Santo Iná-

cio de Loyola no seu famoso livro, que re-

vela a sua própria experiência espiritual e 

que lhe serviu de inspiração para escrever 

as Constituições da Companhia de Jesus”.

O trabalho do jesuíta busca entender 

as causas da prioridade que o exame de 

consciência teve para Inácio, a partir de 

sua experiência pessoal. “Eu penso ter 

conseguido encontrar o nexo causal entre 

a importância que ele dava ao exame e a 

sua busca incessante de viver uma espi-

ritualidade na apostolicidade, ou seja, de 

ser capaz de buscar e de encontrar a Deus 

em todas as situações e lugares”, afi rma.

Por enquanto, não há versão do livro 

em português, somente em espanhol, 

mas a obra pode ser adquirida pelo site: 

gcloyola.com. Sobre a publicação no 

Brasil, o jesuíta diz que está dialogando 

com as faculdades de Teologia e editoras, 

com a esperança de que isso aconteça em 

breve. Padre Adelson afi rma que ainda 

tem alguns exemplares disponíveis para 

os leitores brasileiros e que os interessa-

dos podem solicitar o livro pelo e-mail: 

adelsonsj@gmail.com.

dias 16 e 21 de maio, em Quito (Equador).

Os delegados da Argentina/Uruguai, 

Paraguai, Bolívia, Venezuela, México, 

Cuba, Brasil, Chile, Equador e Espanha, 

convidada especial, marcaram presen-

ça no evento, que contou com a partici-

pação dos responsáveis do Movimento 

em Roma (Itália).

A recriação do Apostolado da Oração 

para a Rede Mundial de Oração do papa e a 

potencialização do MEJ foram alguns dos 

temas discutidos durante o encontro.

Em julho, o informativo Em Compa-

nhia publicará a íntegra da entrevista 

do padre Adelson sobre seu livro.
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COMPANHIA DE JESUS   †   SERVIÇO DA FÉ

SOLIDARIEDADE AO EQUADOR

A  
Companhia de Jesus está pro-

movendo ações de solidarie-

dade no Equador desde o dia 

16 de abril, quando um terremoto de 

magnitude 7,8 na escala Richter atin-

giu a costa noroeste do país, na região 

próxima à cidade de Muisne, que fi ca 

a 173 quilômetros da capital, Quito. 

Segundo as autoridades equatorianas, 

mais de 650 pessoas morreram e cerca 

de 16,6 mil fi caram feridas. 

O padre Gilberto Freire, provincial 

da Companhia de Jesus no Equador, 

enviou uma carta aos jesuítas de ou-

tros países para pedir a colaboração 

de todos nesse momento delicado. Na 

mensagem, padre Gilberto fala sobre 

CAMPANHA S.O.S EQUADOR

A CNBB (Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil) e a Cáritas Bra-

sileira lançaram a campanha SOS 

Equador, em solidariedade às víti-

mas do terremoto. A iniciativa res-

ponde ao apelo do papa Francisco 

ao pedir para que todos rezem pelas 

populações que sofrem. 

A coleta em solidariedade às 

vítimas pode ser realizada por 

meio de duas contas bancá-

rias, administradas pela Cári-

tas Brasileira:

Caixa Econômica Federal

Operação: 003

Agência: 1041

Conta Corrente: 3824-6

Banco do Brasil

Agência: 3475-4

Conta Corrente: 33.362-X

Voluntária da Hogar de Cristo, centro social da Companhia de Jesus no Equador, conversa com as famílias das áreas afetadas 
pelo terremoto

A SOLIDARIEDADE INACIANA NOS 
CONVIDA A NÃO NOS DEIXARMOS FICAR 
IMÓVEL À REALIDADE DOS OUTROS.”
Padre Edwin Moscoso

as frentes de trabalho no país e sobre a 

importância da solidariedade.  

O trabalho dos voluntários, por 

exemplo, está sendo essencial para aju-

dar as famílias que fi caram desabriga-

das após o terremoto. “A solidariedade 

inaciana nos convida a não nos deixar-

mos fi car imóvel à realidade dos outros. 

Ela nos inspira a ajudar no gerenciamento 

das doações que temos recebido dos nos-

sos alunos e suas famílias. Enviamos esse 

material para as frentes de apoio em Ma-

nabí e em coordenação com o nosso traba-

lho na região, como orientado pelo padre 

provincial, Gilberto Freire”, conta o padre 

jesuíta Edwin Moscoso, no boletim da 

Rede de Juventude Inaciana do Equador. 
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DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO 

FRANCISCO FALA 
SOBRE A ECONOMIA 
DA EXCLUSÃO

O 
papa Francisco recebeu o xei-

que Ahmad Al-Tayeb, grão-imã 

de Al-Azhar – maior autoridade 

do Islã sunita moderado – no dia 23 de 

maio. Em um colóquio de pouco mais de 

30 minutos, os dois infl uentes interlo-

cutores relevaram o profundo signifi ca-

do desse novo encontro no contexto do 

diálogo entre a Igreja Católica e o Islã. 

O compromisso comum das autorida-

des e dos fi éis das grandes religiões para 

a paz no mundo, a rejeição da violência e 

do terrorismo, a situação dos cristãos no 

contexto dos confl itos no Oriente Médio e 

a proteção deles, foram os pontos princi-

pais da conversa.

Ao fi nal do encontro, o papa Francisco 

ofereceu ao grão-imã o medalhão da oli-

veira da paz e um exemplar da sua carta 

encíclica Laudato Si’.

AHMAD AL-TAYEB

Ahmad Al-Tayeb, reitor da Universi-

dade de Al-Azhar e grão-imã da Mesquis-

ta de Al-Azhar, instituições egípcias, é 

fi gura de grande relevância na jurispru-

dência islâmica sunita, cuja infl uência é 

reconhecida em nível mundial.

Após obter doutorado em Filosofi a 

Islâmica, pela Universidade Sorbonne, 

em Paris (França), Ahmad foi professor 

em diversos países, entre eles Arábia 

Saudita, Qatar e Emirados Árabes Uni-

dos, além de ter sido diretor da Facul-

dade de Estudos Islâmicos de Assuam 

(Egito) e da Faculdade de Teologia da 

Universidade Islâmica Internacional de 

Islamabad (Paquistão).

Fonte:  pt.zenit.org

N
o dia 13 de maio, o papa Francis-

co recebeu cerca de 300 partici-

pantes da Conferência Interna-

cional da Fundação Centesimus Annus 

– pro Pontifi ce. No encontro, cujo tema 

foi A iniciativa empresarial na luta contra 

a pobreza. Emergência e refugiados, o nosso 

desafi o, o pontífi ce falou sobre a econo-

mia da exclusão. 

Em seu discurso, Francisco partiu 

do tema abordado pela Conferência em 

relação à contribuição da comunidade 

internacional na luta contra a pobreza e 

fez referência particular à atual crise dos 

refugiados. “A crise dos refugiados, cujas 

proporções estão aumentando dia a dia, 

é uma daquelas à qual me sinto bastante 

próximo. Na minha visita à Ilha de Lesbos 

(Grécia), fui testemunha das tristes experi-

ências de sofrimento humano, sobretudo 

das famílias e das crianças. Por isso, a co-

munidade internacional é convidada a dar 

respostas políticas, sociais e econômicas 

a tais dramas que ultrapassam os confi ns 

nacionais e continentais”, disse o papa.

Francisco frisou ainda que a luta con-

tra a pobreza não é somente um proble-

ma econômico, mas sobretudo moral, 

que apela a uma solidariedade global e 

ao desenvolvimento das populações. Para 

ele, a atividade econômica deve estar a 

serviço da pessoa humana e do bem co-

mum. “Uma economia de exclusão e de 

iniquidade levou a um grande número de 

pessoas deserdadas e descartadas como 

improdutivas e inúteis. Seus efeitos são 

percebidos até nas sociedades mais de-

senvolvidas, onde o crescimento da po-

breza e da decadência social representam 

uma série de ameaças às famílias e aos 

jovens”, enfatizou.

Fonte:  pt.zenit.org/ www.cnbbleste2.org.br 
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ESPECIAL

A FORÇA  
COLABORANDO  NA 

CONSTRUÇÃO  DA 

DEMOCRACIA  COM 

JUSTIÇA  SOCIAL,  A 

COMPANHIA  DE  JESUS 

MANTÉM  E  APOIA  PELO 

PAÍS  VÁRIOS  PROJETOS 

QUE  TÊM  COMO  BASE A  

PEDAGOGIA  INACIANA
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Fonte: Pan-Amazônia SJ Carta Mensal nº 26 – Maio 2016 | Acesse o link (http://bit.ly/25KLaBQ) do Portal Jesuítas Brasil e faça o 

download das edições completas da Pan-Amazônia SJ Carta Mensal. 

VISITA  DA  UNIVERSIDADE  JAVERIANA  
AO  PROJETO  PAM  SJ

PE.  ALFREDO  FERRO  NO  EQUADOR

PRESENÇA NA AULA-VIVA DA FUCAI

D
ando continuidade aos diálogos com a Pontifícia 

Universidade Javeriana, de Bogotá (Colômbia), o 

Projeto PAM SJ (Projeto Pan-Amazônico), da CPAL 

(Conferência dos Provinciais Jesuítas da América Latina), 

recebeu a visita de 12 representantes, entre vice-reitores, 

coordenadores e investigadores, da instituição colombiana, 

entre os dias 11 e 13 de maio. O encontro teve como objetivo 

discutir a articulação e a concretização de propostas e ações 

do PAM SJ com a Universidade Javeriana e outras institui-

ções de Ensino Superior da AUSJAL (Associação de Universi-

dades Confi adas à Companhia de Jesus na América Latina).

O 
padre Valério Sartor participou de mais uma AULA-

-VIVA, promovida pela FUCAI (Fundación Caminos 

de Identidad), entre os dias 16 e 20 de maio. O en-

contro reuniu 90 pessoas na Comunidade de Nuevo Jardín, 

a uma hora de barco pelo rio Amazonas da cidade colom-

biana de Letícia. O objetivo do evento, além de abordar os 

temas sobre soberania alimentar, liderança indígena, saú-

de, educação e família, foi a sistematização da AULA-VIVA. 

Segundo padre Valério, “a ideia é publicar e multiplicar a 

proposta, para ela seja utilizada em outros lugares no tra-

balho com comunidades indígenas e ribeirinhas”.

A sistematização da AULA-VIVA está sendo realizada em 

conjunto com a FUCAI, com o Projeto PAM SJ e com a Fundação 

La Cosmopolitana. “Nesse último encontro, participaram tam-

bém os jesuítas peruanos padre Carlos Quintana e irmão Da-

niel Chaw, que trabalham no Centro Social – SAIPE e no Colégio 

Internato Yamakensa, respectivamente. As obras jesuítas estão 

localizadas na selva peruana, na região do Alto Marañon.

D
evido aos vários compromissos da REPAM (Rede Ecle-

sial Pan-Amazônica) e da Companhia de Jesus, no 

Equador, padre Alfredo Ferro, coordenador do Projeto 

PAM SJ (Projeto Pan-Amazônico) teve a oportunidade de co-

nhecer a estação do Parque Yasumi, da Pontifícia Universida-

de Católica do Equador – PUCE, e de conversar com o reitor, 

padre Fernando Ponce. No encontro, os jesuítas falaram sobre 

as possibilidades de ações conjuntas entre o Projeto PAM SJ e a 

AUSJAL (Associação de Universidades Confi adas à Companhia 

de Jesus na América Latina). 

No Equador, o jesuíta ainda participou de atividades referen-

tes aos avanços em relação ao eixo de Fronteiras e da Rede Equa-

toriana da REPAM. Ao fi nal da visita ao país, padre Alfredo ainda 

partilhou com os noviços do Noviciado Interprovincial (Peru, 

Bolívia e Equador), localizado na capital Quito, as expectativas e 

novidades do Projeto PAM SJ.
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A COMPANHIA DE JESUS NA AMÉRICA LATINA   †   CPAL

C
omo as peças de um quebra-ca-

beças só ganham sentido quan-

do se integram no conjunto... 

assim são os elementos da nossa vida. 

Soltos, fragmentados, não alcançam 

sentido, pois só quando se integram 

constroem identidade. 

Compreendo o que quer nos dizer 

a 35ª Congregação Geral no decreto 2: 

“A identidade do jesuíta e a missão do 

jesuíta estão entrelaçadas pela comu-

nidade; efetivamente, identidade, co-

munidade e missão são uma espécie de 

tríptico que joga luz para compreender 

da melhor forma possível nossa condi-

ção de companheiros”.

Nosso chamado para cuidar da casa 

comum não é apenas individual. É um 

chamado como corpo na missão que 

nos une. É uma missão comum que 

afeta nosso estilo de vida. Não pode-

mos sentir esse chamado como corpo 

e participar da cultura do descarte, da 

contaminação, do consumo abusivo de 

bens como a água. Missão, vida comu-

nitária e identidade confundem-se e 

entrelaçam-se.

Por isso, a Congregação nos diz 

que a comunidade é missão. Não mais 

se trata apenas de uma comunidade 

para a missão. Ela mesma é missão 

enquanto é anúncio de um modelo de 

convivência marcada pela paz e pela 

solidariedade. Viver em comunidade 

transforma nossa identidade, apagan-

do fronteiras que nos separam dos ou-

tros, fazendo-nos uma só carne, um só 

corpo com o excluído, de maneira que 

sermos nós mesmos inclui os outros 

nesta vida partilhada.

INTEGRAR  IDENTIDADE, 
COMUNIDADE  E  MISSÃO

Pe. Jorge Cela, SJ
Presidente da 
CPAL

A missão que nasce do seguimento de Jesus torna-nos ami-

gos no Senhor e, se isso é que nos une, partilhar nossa fé e nos-

sa missão no discernimento e no trabalho em equipe é o que 

nos constitui comunidade e nos constrói em nossa identidade. 

Se nossa missão passa pela reconciliação de um mundo 

dividido pela ruptura da fraternidade, isso signifi ca que nossa 

missão é nos fazermos comunidade com os que se encontram 

do outro lado da fronteira, os outros, os diferentes, os migran-

tes sem documentos, os excluídos de nossos círculos.

Se aquilo que nos une é a missão de Deus, não podem nos 

separar a raça, a religião, a classe social, a opção política, a na-

cionalidade, o gênero ou a idade. Nossa identidade de fi lhos 

de Deus é que nos reúne na fraternidade da família do Deus 

comunidade e nos envolve na missão da misericórdia. 

Nossa oração, nosso estilo de vida e nosso trabalho têm de 

estar marcados por essa condição de fi lhos e irmãos. E seria uma 

contradição termos comunidades fechadas ao diálogo e à diver-

sidade, comunidades que não se entrelaçam em equipes e redes 

para realizar seu trabalho, que marcam fronteiras com grades e 

cercas de arame em vez de se fundir em abraços interculturais, 

que se defendem dos pobres e diferentes com portas e cadeados 

em vez de se sentarem à mesa com eles.

Como preparação para a 36ª Congregação Geral, todos 

devemos começar a nos perguntar o quanto a nossa identi-

dade e vida comunitária estão marcadas por nossa missão. O 

quanto nossa vida em comum é resultado dessa apaixonada 

busca da vontade de Deus neste mundo complexo e frag-

mentado no qual nos tocou viver.

NOSSA IDENTIDADE DE FILHOS 
DE DEUS É QUE NOS REÚNE NA 
FRATERNIDADE DA FAMÍLIA DO 
DEUS COMUNIDADE E NOS ENVOLVE 
NA MISSÃO DA MISERICÓRDIA
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 DA EDUCAÇÃO POPULAR
M

orador de Brasília, Antô-

nio* mantém na cidade um 

grupo de hip hop e dança 

de rua. O foco principal da iniciativa 

é ajudar os jovens a saírem do mundo 

das drogas. Um compromisso que tem 

como pano de fundo a própria vida de 

Antônio, que, aos 21 anos, ostentava 

tristes marcas em sua história, como 

condenações por tráfi co de drogas e 

porte ilegal de armas. 

A mudança de destino começou a 

ser traçada quando Antônio procurou o 

curso de Formação Cristã para a Cidada-

nia, oferecido pelo Centro Cultural de 

Brasília (CCB), uma obra da Companhia 

de Jesus. “Após o início dos encontros 

no CCB, ele nos avisou que seria levado 

ao seu segundo julgamento e solicitou 

se podíamos fazer uma declaração so-

bre sua participação no curso da insti-

tuição”, relembra Francisca das Chagas 

Aguiar de Franca, coordenadora do Pro-

grama de Formação de Lideranças Co-

munitárias do CIAS-IBRADES, no CCB. 

“Depois de avaliações internas, fi zemos 

a declaração, que foi apresentada ao 

juiz que acompanhava o caso. No dia do 

julgamento, esse juiz percebeu a mu-

dança de Antônio, o seu crescimento 

como pessoa e optou por dar uma pena 

alternativa ao jovem”.

A chance de uma nova vida não 

foi desperdiçada por Antônio. “Ele 

participou de todo o curso e, ao fi m, 

assumiu como ação transformadora 

e compromisso a retirada do mundo 

das drogas de todos os jovens que ele 

havia levado para esse caminho”, con-

ta Francisca. “Hoje, além de pequenos 

shows, Antônio também faz palestras 

para outros grupos que trabalham com 

a defesa de adolescentes e jovens que 

se envolvem com o tráfi co.”

Assim como ajudou Antônio a tri-

lhar um novo futuro, a Educação Popular 

tem sido fundamental na transformação 

do destino de inúmeras pessoas há mais 

de cinco décadas. As primeiras experi-

ências dessa pedagogia começaram a ser 

desenvolvidas na América Latina, na dé-

cada de 1960, com base nas propostas da 

Educação Libertadora do educador brasi-

leiro Paulo Freire (1921-1997).  

Reconhecido internacionalmente, 

principalmente por seu método de alfa-

betização de adultos, Freire acreditava 

que o objetivo essencial da educação 

deveria ser a conscientização do aluno. 

Na prática, em relação aos menos favore-

cidos socialmente, signifi ca apoiá-los a 

compreender seu contexto de oprimido 

e, assim, possibilitar que atuem em prol 

da própria libertação. Para que isso acon-

teça, o alicerce dessa pedagogia está 

fundamentado no saber da comunidade 

e no incentivo ao diálogo, com o intuito 

de formar pessoas com conhecimento 

de cidadania e compromisso com a fé 

A ESSÊNCIA DA EDUCAÇÃO POPULAR

Um dos aspectos marcantes da Educação Popular é o papel do educador, 

que não transfere conhecimentos, mas troca saberes com os educandos. “O 

educador popular deve ter o papel de facilitador dos processos de conhecimen-

to e aprendizagem dos educandos, assumindo o lugar de mediador do conhe-

cimento, tornando-os protagonistas do saber. Dessa forma, inspirar o prazer e 

o gosto pelo conhecimento, fazendo com que esses jovens entendam que tudo 

isso é um processo sem fi m”, ressalta Francisca das Chagas Aguiar de Franca, 

coordenadora do Programa de Formação de Lideranças Comunitárias do CIAS-

-IBRADES, do Centro Cultural de Brasília. 

Para tanto, algumas características são essenciais ao educador popular:

•  Desenvolver a escuta sensível.

•  Ter clareza das estruturas sociais.

•  Buscar a transformação social.

•  Dar testemunho com exemplos concretos daquilo que faz e acredita.

•  Refl etir sobre sua prática, para levá-lo a uma ação transformadora.

* Utilizamos nome fi ctício para preservar a identidade do jovem.



14     Em14141441414414141    EmEmEmEmEmEmmmmmmmmEmEmEmmmmmmmmEmEmEmE

e justiça. “São múltiplos os conceitos e 

as práticas em torno da Educação Po-

pular. Porém, a que merece crédito é 

a que se mantém fiel ao método dia-

lógico e participativo, que capacita 

educadores e educandos a ler criti-

camente a realidade e a empenhar-se 

por transformá-la”, afirma padre Car-

los James, vice-presidente de Ação Pú-

blica da Fundação Fé e Alegria Brasil.  

“De modo muito distinto, a Educação 

Popular é um método de Educação em 

que todos aprendem e todos ensinam, 

respeitando-se evidentemente as di-

ferenças de experiência e saberes.”

Padre Carlos James acrescenta ainda 

que “a Educação Popular possibilita que 

homens e mulheres, crianças e adultos, se 

apoderem de suas vidas e de suas poten-

cialidades, e se tornem capazes de incidir 

na realidade, para transformar e recriar 

o mundo em que vivem”. Diante desse 

contexto, vale ressaltar que não se trata 

de uma proposta pedagógica neutra, que 

serve apenas para reproduzir as desigual-

dades, sejam elas econômicas, sociais, 

ambientais, étnico-raciais ou de relações 

de sexo e gênero. “Ao contrário disso, a 

Educação Popular explicita a necessidade 

de exercer pressão sobre os poderes públi-

cos, para transformar as estruturas sociais 

e educativas que geram e perpetuam a ex-

clusão”, ressalta o vice-presidente de Ação 

Pública de Fé e Alegria.

EDUCAÇÃO POPULAR NA COMPANHIA 
DE JESUS

Na Companhia de Jesus, a Educação 

Popular tem sua base nas vertentes dos 

ensinamentos de Inácio de Loyola e de 

Paulo Freire. Isso se torna possível por-

que as duas pedagogias completam-se 

ao terem como foco a construção de uma 

sociedade justa e fraterna, favorecendo o 

desenvolvimento de cidadãos conscien-

tes de suas potencialidades e da realidade 

que os cerca. E, desse modo, possibilitam 

que essas pessoas sejam agentes das mu-

danças e que busquem constantemente a 

justiça e a liberdade. 

Esse direcionamento torna-se claro, 

por exemplo, na Carta sobre o Apostolado 

Social na América Latina (1966), em que 

o então superior-geral da Companhia de 

Jesus, padre Pedro Arrupe, estabeleceu 

que o objetivo fundamental dos Centros 

de Investigação e Ação Social (CIAS) de-

veria ser “o da transformação da menta-

lidade e das estruturas sociais no sentido 

da justiça social, preferencialmente no 

setor da promoção popular, com a fi na-

lidade de possibilitar uma maior dedica-

ção, participação e responsabilidade, em 

todos os níveis da vida humana”. 

Esse espírito, que demonstra a im-

portância da Educação Popular dentro da 

Companhia de Jesus, continua vivo até 

hoje nas ações sociais da Ordem religiosa. 

No Brasil, um bom exemplo é o Centro 

Jesuíta de Cidadania e Ação Social/Cen-

tro de Pesquisa e Apoio ao Trabalhador 

(CJCIAS/CEPAT), em Curitiba (PR), que 

tem 26 anos de existência e, atualmente, 

desenvolve os programas de Formação 

Político-Cidadã e de Espiritualidade. 

O programa de Formação Político-

-Cidadã tem como foco o assessoramen-

to de forma continuada, permanente e 

planejada, formando e capacitando li-

deranças, comunidades e movimentos 

sociais, em prol de uma cidadania ple-

na e um mundo sustentável. Enquanto 

o programa de Espiritualidade oferece 

atividade que proporcionam a refl exão 

e a vivência da fé, em um mundo onde 

reina a lógica da produtividade e do in-

teresse próprio e privado.

“Trabalhamos com públicos bastante 

diversifi cados, que abrangem lideranças 

comunitárias, movimentos sociais, lide-

ranças de pastorais sociais, pesquisadores 

e ativistas da academia, estudantes e pro-

fessores, além da comunidade em geral”, 

afi rma o cientista social Jonas Jorge da 

Silva, coordenador geral do CJCIAS/CEPAT. 

“Possivelmente, essa é a grande riqueza da 

nossa proposta de assessoramento, pois 

não há mudança social, se não houver 

um compromisso de todos os setores da 

ESPECIAL

Seminário Democracia e Participação Popular, edição 2016, realizado no Centro 
Jesuíta de Cidadania e Ação Social/Centro de Pesquisa e Apoio ao Trabalhador

[...] A EDUCAÇÃO POPULAR É UM 
MÉTODO DE EDUCAÇÃO EM QUE  TODOS 
APRENDEM E TODOS ENSINAM [...]

Pe. Carlos James

       19Em

MANUSCRITO DOS EXERCÍCIOS 
ESPIRITUAIS É RESTAURADO

JESUÍTAS SERÃO BEATIFICADOS

DINAMARCA: TRANSFERÊNCIA
DO APOSTOLADO

O 
manuscrito mais antigo dos 

Exercícios Espirituais de Santo 

Inácio de Loyola, que traz inú-

meras notas do fundador da Companhia 

de Jesus, foi restaurado. O documento 

estava com a conservação ameaçada, 

após tintas ácidas corroerem e perfura-

rem algumas páginas. O resultado desse 

minucioso trabalho foi apresentado no 

dia 29 de abril, durante Conferência na 

Pontifícia Universidade Gregoriana, de 

Roma (Itália). O padre Ignacio Echarte, 

O 
papa Francisco autorizou a Con-

gregação para as Causas dos 

Santos a promulgar dois decre-

tos, relativos a membros da Companhia 

de Jesus. A promulgação, realizada no 

M
ediante decreto de 8 de abril de 

2016, o superior geral da Com-

panhia de Jesus, padre Adolfo 

Nicolás, determinou que, a partir do pró-

ximo dia 31 de julho, a responsabilidade 

pelo apostolado dos jesuítas na Dinamar-

secretário da Companhia de Jesus, e a 

restauradora da Università Cattolica del 

Sacro Cuore (Universidade Católica do 

Sagrado Coração), na Itália, Melania Za-

netti, participaram do evento. 

Agora, o documento fi cará no Ar-

chivum Romanum Societatis Iesu, lo-

calizado na Cúria Geral da Companhia 

de Jesus, em Roma. A intervenção foi fi -

nanciada pela Fundação Gondra-Bran-

diarán de Getso, Bizkaia, província ci-

vil da Comunidade Autônoma do País 

dia 26 de abril, se faz à luz da aprovação 

de um milagre atribuído à intercessão do 

venerável padre John Sullivan, da Pro-

víncia da Irlanda e do reconhecimento 

do martírio de três servos de Deus, os pa-

ca passe da Província da Alemanha (GER) 

para a Província Norte da Polônia (PMA). 

A transferência acontecerá em cerimônia 

ofi cial no Colégio Niels Steensens em 5 de 

setembro. As duas instituições principais 

dos jesuítas na Dinamarca são o Niels-Ste-

dres Giovanni Fausti e Daniel Dajani, e o 

irmão Gion Pantalija, todos da Província 

Veneto-Milanesa, que trabalhavam na 

Albânia. A beatifi cação está prevista para 

ocorrer ainda em 2016.

ensen-Gymnasium (NSG Colégio de EM) e 

a Paróquia da Imaculada Virgem Maria, 

em Aarhus. Quatro jesuítas da Província 

alemã continuarão na Dinamarca e quatro 

jesuítas da Polônia viverão e estudarão em 

Copenhague, capital do país. 

DOCUMENTO TRAZ INÚMERAS NOTAS DE SANTO 
INÁCIO DE LOYOLA

Basco (Espanha). A restauração foi pro-

jetada por Carlo Federici, que trabalha 

na Universidade Ca’ Foscari, de Veneza 

(Itália), e na Escola Vaticana de Biblio-

teconomia. No processo de restauração 

do manuscrito, foi utilizada uma sus-

pensão de nanocompostos, preparada 

por um grupo de químicos da Universi-

dade de Florença (Itália).
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COMPANHIA DE JESUS  †  CÚRIA GERAL

PADRE GERAL ENCONTRA-SE 
COM PROVINCIAIS JESUÍTAS

O 
superior geral da Companhia de 

Jesus, padre Adolfo Nicolás, visi-

tou a cidade de San Salvador (El 

Salvador), na América Central, entre os dias 

30 de abril e 6 de maio. Na ocasião, o padre 

geral participou de um encontro com os 

provinciais jesuítas da América Latina e do 

Caribe, dos Estados Unidos e do Canadá. 

Um dos pontos centrais da reunião 

foi a atuação da Companhia de Jesus na 

região do Caribe. Na sua apresentação 

aos participantes do encontro, padre 

Adolfo Nicolás focalizou a importân-

cia de passar dos serviços locais a uma 

missão universal. Ele observou que ser-

vir a uma missão comum começa pelo 

conhecimento das diversas regiões, 

uma vez que isso tornará possível a co-

laboração. Segundo o jesuíta, para que 

a colaboração aconteça efetivamente 

é importante construir redes, refl etir 

sobre prioridades apostólicas comuns 

e, eventualmente, estabelecer projetos 

apostólicos comuns.

Ao fi nal do encontro, padre Adolfo 

Nicolás visitou a tumba do arcebispo Os-

car Romero, na Catedral de São Salvador, a 

capela do hospital onde Romero foi assas-

sinado e o local do martírio do sacerdote 

jesuíta Rutilio Grande.

F
O

TO
:  E

S
.J

E
S

U
IT

S
.O

R
G

/C
H

R
IS

 O
’C

O
N

N
E

L
L

ZAMBIA-MALAWI:
OS JESUÍTAS RESPONDEM 
À VIOLÊNCIA XENÓFOBA

N
o fi nal de abril, a violência xe-

nófoba irrompeu em Lusaka, 

capital da Zâmbia, no conti-

nente africano. A instabilidade cresceu 

após rumores de que estrangeiros es-

tariam por trás de supostos rituais de 

assassinatos nos quais os corpos das 

vítimas foram encontrados mutilados. 

Centenas de pessoas tinham sido quei-

madas vivas. Buscando proteção e re-

fúgio, os estrangeiros pediram ajuda à 

Paróquia de Santo Inácio, administrada 

pelos jesuítas.

 No início, mais de 80 pessoas bus-

caram auxílio, mas, em poucos dias, esse 

número ultrapassou 500. A comunida-

de dos jesuítas, sob a liderança do padre 

Charles Chilinda, junto com toda a comu-

nidade paroquial, uniu-se para procurar 

alimento, bebida, refúgio e apoio moral e 

espiritual para todos os desalojados. 

Os jesuítas e paroquianos mobiliza-

ram recursos e trabalharam em união 

com o Alto Comissionado das Nações 

Unidas para os Refugiados (ACNUR) e o 

Ministério do Interior, a fi m de encon-

trar uma solução para o problema. O car-

deal Peter Turkson, junto com a Confe-

rência Episcopal de Zambia, que tinham 

um encontro sobre a Encíclica papal 

Laudato Si’, dedicaram seu tempo livre 

para conversar com os representantes 

das vítimas da violência, que estavam 

na comunidade dos jesuítas da Paróquia 

Santo Inácio.
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sociedade, que devem se envolver em um 

processo de aprendizado mútuo, em diá-

logo uns com os outros.”

Ao ser questionado se a Educação 

Popular transforma positivamente a vida 

das pessoas, Jonas Jorge responde que, 

dentre os vários depoimentos de pessoas 

que passaram pelas atividades do CJCIAS/

CEPAT, o que mais o tocou foi o de um 

professor negro da rede estadual pública 

de ensino. “Ao retornar ao nosso centro 

para debater as relações étnico-raciais, 

ele recordou-se de sua militância jun-

to à Pastoral Operária e disse que aquilo 

que aprendeu no CEPAT jamais lhe foi 

oferecido pela universidade. Percebi que 

o professor não falava apenas de meros 

conteúdos, mas de vivências, de compro-

missos éticos e de pegadas que marcaram 

a sua vida para sempre. É assim que a 

Educação Popular transforma a vida das 

pessoas”, observa o cientista social.

PROTAGONISTAS DA PRÓPRIA HISTÓRIA

“Ao longo da minha experiência, sou 

testemunha da quantidade de pessoas que 

conseguiram sair da situação de explora-

ção, de dominação e de miséria por meio 

da Educação Popular, para dar um novo 

direcionamento a sua vida,  empoderan-

do-se e retomando a direção em vistas de 

novas perspectivas”, conta Francisca das 

Chagas Aguiar de Franca, coordenadora 

do Programa de Formação de Lideranças 

Comunitárias do CIAS-IBRADES (Centro 

de Investigação e Ação Social-Instituto 

Brasileiro de Desenvolvimento), no Cen-

tro Cultural de Brasília (CCB). 

O primeiro contato de Francisca com 

a Educação Popular ocorreu na juventude, 

como moradora de Ceilândia, região a 35 

quilômetros do Plano Piloto de Brasília. 

“Esse processo aconteceu ainda em mi-

nha catequese, quando os padres da pa-

róquia já nos empoderavam para compre-

ender o evangelho da libertação e diziam 

que só pela, e através, da organização em 

comunidade é que seriamos capazes de 

sair de uma realidade de periferia para, de 

fato, termos direitos assegurados”, revela.

Na década de 1980, Francisca passou 

a atuar no CEPAFRE (Centro de Educação 

Paulo Freire), ONG com projetos de alfa-

betização de adultos, em Ceilândia e no 

Distrito Federal. Mais tarde, foi trabalhar 

no Centro de Cultura e Informação (CCI) 

e, em 2000, passou a integrar a equipe do 

Centro Cultural de Brasília, onde aconte-

cem os cursos de Formação Cristã para a 

Cidadania e de Formação de Educadores 

Populares (CFEP). “O que mais me motiva 

a atuar nessa área é que, em primeiro lu-

gar, sou formadora de profi ssão e, em se-

gundo, tenho a certeza de que é possível 

fazermos educação fugindo dos métodos 

formais e experimentando o saber com-

partilhado, que é tão importante quanto o 

saber formalizado”, conta Francisca.

Em Manaus (AM), a Companhia de Je-

sus mantém também o Projeto Educação 

e Cidadania (PEC), com duas frentes em 

Educação Popular: reforço escolar para 

alunos da rede pública municipal, do 1º ao 

5º ano do Ensino Fundamental, e acom-

panhamento com as famílias, prestando 

orientação aos pais. Atualmente, a insti-

tuição atende 60 crianças e 33 famílias. 

“São crianças cheias de vida, ativas e 

dinâmicas. Porém, marcadas pela situa-

ção social em que estão inseridas. Muitas 

com pais ausentes e, por isso, morando 

com os avôs e tios. Outros, fi lhos de pais 

separados”, revela Deuzarina Santos, co-

ordenadora do PEC. “Ou seja, são crianças 

carentes não apenas do ponto de vista ma-

terial, mas também pela falta de educação 

formal adequada. Por vezes, são forçadas 

a trabalhar para ajudar nas despesas de 

casa, o que compromete o aprendizado.”

Um contexto social que torna o 

trabalho desenvolvido pelo PEC ainda 

mais importante. “Quando a Educação 

Popular propõe um olhar diferenciado 

para a realidade social dessas crianças, 

a partir do momento em que acredita-

mos em uma transformação, é grati-

fi cante perceber o quanto elas são ca-

pazes de superar suas difi culdades no 

aprendizado, bem como compartilhar 

esse próprio aprendizado, tornando-se 

pessoas melhores”, afi rma Deuzarina.

Moradores da Ocupação Paraíso, Movimento de Sem Teto da Bahia, em Salvador (BA)
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ESPECIAL

SUPERAÇÃO DA EXCLUSÃO SOCIAL

O fortalecimento da autonomia e do 

protagonismo também está no foco do 

trabalho desenvolvido pelo Centro de 

Estudos e Ação Social (CEAS), fundado 

pela Companhia de Jesus em 1967 e que, 

atualmente, é integrado por jesuítas e 

profi ssionais leigos. “Inspirado nos va-

lores humanos e evangélicos de justiça 

e solidariedade, o CEAS busca contri-

buir para a superação da miséria e ex-

clusão social em regiões do Nordeste”, 

relata a arte-educadora Catarina Lopes, 

secretária executiva do CEAS. “Atuamos 

em um contexto de extrema violação do 

direitos, em que o acesso à terra, edu-

cação, moradia, saúde e aos direitos 

básicos é negado e, para conquistá-lo, 

demanda-se consciência política e mo-

bilização social.”

Na instituição, que acompanha indi-

retamente cerca de 2 mil famílias, a Edu-

cação Popular é trabalhada por meio das 

equipes Rural, Urbana e de Memória 

(veja box). Somado a isso, o CEAS realiza 

cursos de formação sociopolítica junto 

ao Movimento de Sem Teto da Bahia e à 

juventude do campo. Também promove 

intercâmbios em agroecologia junto à 

juventude do campo da Bahia e Minas 

Gerais, além de um grande encontro da 

juventude do campo e da cidade.  “Den-

tro da nossa perspectiva sobre Educação 

Popular, avaliamos que não se pode fazer 

um trabalho de transformação política e 

social isoladamente e ausente da produ-

ção de conhecimento. Isso só é possível 

porque é realizado coletivamente com 

parceiros e produz conhecimento atra-

vés da interação e sem sobreposição en-

tre os saberes popular e científi co”, conta 

Catarina. “Essa produção de conteúdo é 

fundamental para retroalimentar um 

trabalho vivo, que faça sentido para a 

vida das pessoas que estão na linha de 

frente da luta e dos confl itos.”

Nas regiões do Vale do Rio dos Si-

nos, em São Leopoldo, e de Porto Ale-

gre, ambas no Rio Grande do Sul, o 

Equipe Rural – trabalha com pe-

quenos agricultores rurais para ob-

tenção de seus direitos territoriais 

e impulsiona a transição da agroe-

cologia para a consolidação de uma 

agricultura sustentável.

Equipe Urbana – atua junto a grupos, 

comunidades e movimentos populares 

na ocupação do território de Salvador 

(BA), fortalecendo a resistência onde já 

existe a luta por moradia digna e favo-

recendo a ocupação popular em novos 

territórios. Assim, desenvolvem a for-

mação de lideranças que possam incidir 

politicamente na construção da cidade.

Equipe de Memória – garante um 

acervo com as memórias das lutas 

populares da Bahia. Por meio do co-

nhecimento histórico e do conheci-

mento da realidade, é possível in-

terferir e transformá-la de maneira 

mais qualificada.

FÉ E ALEGRIA, 35 ANOS DE BRASIL 

Letícia Oliveira da Silva, 13 anos, é educanda do Fé e Alegria  desde de 2010
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Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e 

Indígenas (NEABI) da UNISINOS tam-

bém desenvolve importante trabalho 

em Educação Popular, com enfoque na 

Educação das Relações Étnico-Raciais, 

além de atuar no combate aos precon-

ceitos, racismo, discriminações ra-

ciais e outras situações de xenofobias. 

“Mensalmente, atendemos entre 20 

a 25 famílias que vivem em diversas 

situações de exclusão social e racial, 

desarticuladas das políticas públicas. 

Moradora do bairro do Grajaú, ex-

tremo da zona Sul da cidade de São 

Paulo, Letícia Oliveira da Silva é edu-

canda do Fé e Alegria, onde se dedica a 

uma de suas paixões, o teatro. A ativi-

dade artística é uma das atividades ofe-

recidas pela instituição, sempre reali-

zada no contra turno da escola formal. 

“Participo da Ofi cina de Teatro há três 

anos e, por meio desse trabalho, co-

nheci uma outra Letícia. Eu era tímida, 

fechada. Hoje, me abri para novas ami-

zades”, conta a adolescente, que cursa 

o 7º ano na Escola Estadual Eurípedes 

Simões de Paula. “Melhorei também o 

meu desempenho escolar. Os próprios 

professores notaram a diferença.”

Mas as transformações na vida de 

Letícia, que participa do projeto des-

de 2010, não se resumem ao fi m da 

inibição. A educanda faz questão de 

ressaltar que, por meio do diálogo e 

do aprendizado vivenciados no Fé e 

Alegria, ela sente-se uma cidadã, capaz 

de contribuir por um mundo melhor. 

“Foi o Fé e Alegria que me mostrou que  

posso questionar. Hoje, me interesso 

pelas questões feministas, a posição da 

mulher na sociedade. E discuto esses 

temas com meus amigos nos colégios, 

o que tem ajudado positivamente na 

mudança de comportamentos”, conta 

a educanda. “São sementes que vamos 

plantando para melhorar o mundo.”

São pessoas que vivem de trabalhos in-

formais, empregadas domésticas, com 

baixo nível de renda per capita e baixa 

escolaridade”, revela a Profa. Dra. Ade-

vanir Aparecida Pinheiro, coordena-

dora do Grupo de Cidadania e Cultura 

Religiosa Afro do NEABI/UNISINOS e 

docente nas atividades acadêmicas da 

Educação das Relações Étnico-Raciais 

e Culturais na Educação Básica e Afro-

descendentes e América Latina.

O NEABI foi criado em 2003 e, desde 

Toda a experiência vivida por Le-

tícia só tem sido possível atualmente 

por conta da crença do padre José Ma-

ria Vélaz. Há mais de 60 anos, o jesuí-

ta enxergava a educação como o meio 

mais efi caz de combate à exclusão, 

à violência e à miséria. E foi essa se-

mente que deu origem ao Fé e Alegria, 

em 5 de março de 1955. Somam-se a 

essa história ainda dois importantes 

personagens, o pedreiro Abraham 

Reyes e sua esposa, que, sem cerimô-

nia, doaram o próprio lar ao saberem 

que o jesuíta procurava um lugar para 

abrigar uma escola para crianças.

Nascia, assim, a primeira esco-

la popular em Caracas (Venezuela), 

com 100 crianças sentadas no chão, 

pois não havia mesas e cadeiras esco-

lares. Em menos de 10 anos, o movi-

mento Fé e Alegria já atendia 10 mil 

alunos no país, tendo como compro-

misso a Educação Popular Integral 

voltada, por força de suas raízes cris-

tãs, aos mais pobres, com o objetivo 

de assegurar-lhes o protagonismo de 

suas vidas e os subsídios para trans-

formarem sua realidade. 

Ao tornar-se um compromisso 

da Companhia de Jesus, em 1964, Fé e 

Alegria foi levado a outros países lati-

no-americanos. Atualmente, o movi-

mento marca presença em 20 países da 

América Latina, Europa e África, onde 

benefi cia mais de 1.500.000 crianças, 

jovens e adultos, em cerca de 3 mil 

centros educativos e sociais.

No Brasil, Fé e Alegria passou a 

atuar em 1981, por meio de jovens da 

Comunidade de Vida Cristã-CVX, gru-

po leigo inspirado pela espiritualida-

de inaciana. Constituído como orga-

nização social, sem fi ns lucrativos, de 

caráter benefi cente, educativo, cultu-

ral e de promoção social, Fé e Alegria 

desenvolve no país ações educativas 

e sociais às populações excluídas de 

direitos, bens materiais e simbólicos.

Ao comemorar seus 35 anos no 

país, Fé e Alegria Brasil faz-se presen-

te na vida de mais de 12 mil pessoas, 

entre crianças, jovens e adultos, em 

14 estados: Amazonas, Bahia, Ceará, 

Espírito Santo, Minas Gerais, Mato 

Grosso, Paraíba, Pernambuco, Rio 

de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, São 

Paulo e Tocantins. “Entendemos a 

Educação Popular como um processo 

de promoção das pessoas e das comu-

nidades para que sejam conscientes 

de suas potencialidades e valores, ad-

quiram a capacidade de decidir sobre 

sua vida e seu futuro, transformando-

-se em protagonistas de seu próprio 

desenvolvimento”, ressalta padre Pe-

dro Pereira da Silva, diretor nacional 

da Fundação Fé e Alegria Brasil. 

então, tem sido a porta de entrada para 

a valorização e autoestima dessas pes-

soas, sejam estudantes ou moradores 

dos bairros, das comunidades, das vilas 

ou residentes em áreas verdes não lega-

lizadas do município de São Leopoldo. 

“A Educação Popular oferece uma práti-

ca de abertura e uma metodologia que 

poderão contribuir na transformação 

da história dos negros e em sua eman-

cipação identitária, além da inclusão de 

fato na educação”, explica Adevanir.


