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os eVC e A CVX

pe. emmanuel da silva e Araujo, sj
Editor de Itaici – Revista de 
Espiritualidade Inaciana 
e assessor eclesiástico nacional da 
CVX (Comunidade de Vida Cristã)

Os EVC (Exercícios na Vida Co-

tidiana) são uma modalidade 

prevista por Santo Inácio na 

Anotação 19 dos Exercícios Espirituais: 

a pessoa com muitas ocupações, im-

possibilitada de se retirar, “reserve hora 

e meia cada dia para se exercitar”. De-

pois de um período de esquecimento, 

na década de 1960, dá-se a redescoberta 

dos EVC. Essa modalidade multiplica-

-se como alternativa, especialmente 

para leigos, que não tinham como ti-

rar 30 dias para fazer uma experiência 

completa dos Exercícios. Com o tempo, 

muitos leigos, religiosas, padres e jesuí-

tas começam a orientar os EVC a outros. 

Os EVC não proporcionam o reco-

lhimento intenso de quando a pessoa 

se afasta para lugar retirado para tirar 

maior proveito, segundo a Anotação 20, 

mas oferecem-lhe a oportunidade ím-

par de experimentar o movimento das 

moções no encontro com a realidade 

cotidiana, vivendo o buscar e encontrar a 

Deus em todas as coisas, de forma prova-

da e comprovada, durante os Exercícios 

feitos na vida diária concreta.    

Nos EVC, acompanhando individu-

almente a cada exercitante, podemos 

personalizar totalmente os Exercícios, 

levando o tempo que for necessário na 

assimilação da experiência. Mas eles 

podem ser feitos também com as parti-

lhas e pontos dados em grupos: mesmo 

não sendo possível tal personalização, 

é uma alternativa válida e frutuosa, 

quando se tem muitos exercitantes e 

poucos acompanhantes.  

O desejo de uma experiência mais 

profunda de Deus e de aprender a viver 

como contemplativas na ação tem levado 

muitas pessoas a buscarem os EVC. Des-

se modo, os EVC são um meio apostólico 

fundamental para ajudarmos as pessoas 

a crescerem na experiência cotidiana de 

buscar e encontrar a Deus na disposição de 

suas vidas, para mais amarem e servirem.

Dentre aquelas que fazem os Exer-

cícios – seja os EVC ou outra modali-

dade –, há leigos e leigas que se sentem 

chamados a “seguir Jesus Cristo mais 

de perto e a trabalhar com ele para a 

construção do Reino”. Eles encontram 

na CVX – Comunidade de Vida Cristã 

– sua vocação particular na Igreja. São 

homens e mulheres, adultos e jovens de 

todas as condições sociais, discípulos-

-missionários e discípulas-missioná-

rias que vivem a espiritualidade inacia-

na em comunidades de partilha de vida 

e de oração, de discernimento pessoal e 

comunitário e de vida apostólica, tendo 

em Maria o modelo de sua colaboração 

com a missão de Cristo. 

Em 2017, a CVX celebra seus 40 anos 

de presença no Brasil, sob o lema CVX – 

40 anos de caminho: que fiz, que faço, que 

farei por Cristo? No espírito do Exame, a 

Comunidade contempla sua caminha-

da, reconhecendo todos os benefícios 

recebidos de Deus e o bem que foi feito, 

para, em humilde reverência, alegrar-

-se e dar graças; também reconhece 

suas infidelidades, para, com igual hu-

mildade, pedir perdão e acolher a mi-

sericórdia; e, ao experimentar miseri-

córdia e gratidão, acolhe com renovado 

entusiasmo e alegria o chamado que 

Deus lhe faz, nesse momento históri-

co, para continuar sua missão de tes-

temunhar a alegria do evangelho por 

meio de seu Carisma. 

Boa leitura! 

O desejO de uma experiência mais 
prOfunda de deus e de aprender 
a viver cOmO cOntemplativas na 
açãO tem levadO muitas pessOas a 
buscarem Os evc.”



6            7Em Em

Bem-aventurada Virgem Maria, 

mãe da Companhia de Jesus

São Pedro Canísio

calendário litúrgico
Próprio da Companhia de Jesus ABRil

DIA 22

DIA 27
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eNtReVistA   †   PeRegRINOs em mIssãO

pe. jesus Hortal sánchez, SJ

O padre Jesus Hortal Sánchez acaba de completar 90 anos. Na 

ocasião, alunos e ex-alunos prestaram homenagens ao jesuíta, 

que se dedicou à vida religiosa, sacerdotal e acadêmica. Membro 

do Conselho de Instituidores da Fundação Pe. Leonel Franca 

e professor emérito do departamento de Teologia da PUC-

Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro), nos 

próximos meses, ele completará também 67 anos de Companhia 

de Jesus. Em entrevista ao informativo Em Companhia, padre 

Hortal contou um pouco sobre sua trajetória e suas missões, 

inclusive como se tornou uma das maiores autoridades em 

Direito Canônico no mundo.

de colegas da congregação foi entrando 

no noviciado da Companhia de Jesus, 

que também existia em Salamanca. To-

dos os anos, fazia um retiro, uns exer-

cícios espirituais dirigidos por algum 

jesuíta. Comecei o meu curso de Direi-

to na Universidade de Salamanca e, aos 

poucos, fui percebendo que, se queria 

realizar algo maior (o magis inaciano!), o 

estudo não seria tudo. No segundo ano 

da faculdade, durante uma visita à cape-

la do noviciado, senti que estava na hora 

de decidir minha entrada na Compa-

nhia. Por diversas circunstâncias, acabei 

adiando essa entrada até depois de ter 

concluído o curso de Direito e completa-

do o serviço militar. Por isso, entrei com 

vinte e três anos de idade.

  Sendo espanhol, de Figueras, por 

que vir ao Brasil?

Bom, isso de Figueras ou Figueres 

  Como é chegar aos 90 anos de ida-

de? Que coisas se ganha e se perde 

nesta idade? 

Chegar aos noventa não é diferente 

de chegar aos 89 ou aos 91. É simples-

mente uma etapa mais na vida, uma 

constatação de que a nossa vida está 

nas mãos de Deus, cada dia com novas 

fragilidades, mas também com novas 

alegrias. Que coisa se perde? Nada de 

especial. A diminuição das forças é 

tão paulatina, ao longo da vida, que 

você não pode colocar marcas fixas. O 

que se ganha? Um sentimento de gra-

tidão por todos os momentos vividos 

e uma perspectiva mais próxima de 

vida eterna.

  O senhor ingressou na Companhia 

de Jesus aos 23 anos. Como foi o seu 

processo de discernimento vocacio-

nal? Por que escolheu ser jesuíta?

A minha vocação não tem nada de 

extraordinário. Foi um processo de ama-

durecimento ao longo de vários anos. 

Desde os meus anos de adolescente. 

Frequentava a Congregação Mariana, na 

minha cidade, Salamanca (Espanha). Aí 

conheci os jesuítas, li muita coisa sobre 

os nossos santos e beatos e fiquei com a 

pulga atrás da orelha. Um bom número 

gRAtidão pelos 
MoMeNtos ViVidos

(grafia catalã) é quase um acidente na 

minha vida. Os meus pais e os meus 

avós eram de Salamanca (o meu avô 

materno chegou a ser vice-reitor da-

quela Universidade) e, a partir dos 

quatro anos de idade, passei a morar 

em Salamanca, onde decorreu toda 

a minha formação. Por isso, quando 

me perguntam, digo que sou de lá, 

de Salamanca. Por que vir ao Brasil? A 

Companhia sempre teve um espírito 

de envio em missão. Para o magistério, 

apresentei-me voluntariamente para 

a República Dominicana, pois nossa 

província jesuítica tinha uma repon-

sabilidade especial pelas Antilhas. Fui 

enviado para lá, mas com a advertên-

cia de que seria apenas para dois anos 

de magistério, sem nenhuma possibi-

lidade de ficar por lá. Nesse tempo, foi 

confiada à nossa província a vice-pro-

víncia goiano-mineira. Na Espanha, 
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havia padre demais e um bom número 

de jesuítas era enviado a outras terras. 

Então, antes de concluir o magistério, 

pedi ao provincial que me enviasse 

para cá e ele aceitou a minha oferta.

  Com formação em Direito Canônico, 

o senhor atuou por muitos anos nes-

se campo, assessorando e ensinando. 

Hoje, diante dos desafios de uma mu-

dança de época, como o Direito Canô-

nico pode ajudar a Igreja Católica?

 Conforme narrei, eu já tinha o ba-

charelado em Direito quando entrei na 

Companhia. Possuía, por assim dizer, 

o “pecado original”. Então, durante 

a minha Teologia, em São Leopoldo 

(RS), os professores de lá pediram ao 

provincial que me destinasse a suce-

der o Pe. Cândido Santini, professor 

de Direito Canônico, que já estava fi-

cando mais fraco. Por isso, acabada a 

Teologia e a Terceira Provação, fui a 

Roma (Itália), onde me doutorei nessa 

matéria.  Eram os tempos do Concílio. 

Fui seguindo, passo a passo, a reforma 

do Código e, assim, quando voltei ao 

Brasil, comecei a lecionar uma maté-

ria que estava em plena evolução. Cha-

maram-me também para assessorar os 

bispos de Goiás. Participei igualmente 

em numerosas assessorias desse tipo, 

no âmbito da CNBB (Conferência Na-

cional dos Bispos do Brasil). O grande 

incentivador do meu trabalho foi D. 

Ivo Lorscheiter, que me encomendou 

a tarefa de anotar o novo Código, as-

sim que foi promulgado. Creio que, no 

conjunto, foi uma boa ajuda prestada à 

Igreja no Brasil.

  O Papa Francisco tem insistido 

no uso da misericórdia diante dos 

pecadores e pessoas necessitadas, 

principalmente com os imigrantes. 

Como o Direito Canônico pode reve-

lar o rosto misericordioso de Deus?

O Direito canônico é bem diferente 

do Direito civil. É muito significativo 

que o último cânon, o 1752, termina 

com as seguintes palavras: “[...], tendo 

diante dos olhos a salvação das almas 

que, na Igreja, deve ser sempre a lei 

suprema”. Por isso, o Direito canônico 

tem sempre um cunho pastoral, com 

instituições tão características, como 

a dispensa ou o uso de penas medici-

nais, ou seja, não dirigidas ao castigo 

do delinquente, mas à sua emenda e 

reintegração na comunidade eclesial.  

 Durante muitos anos, o senhor foi 

reitor da PUC-Rio. Como foi esse pe-

ríodo? Quais os principais desafios 

e aprendizados?

Foram mais de 15 anos em que tive 

que enfrentar diversos desafios. Em 

primeiro lugar, uma dívida gigantes-

ca, acumulada ao longo de diversas 

crises. Depois, a retirada progressiva, 

até a extinção, do apoio federal ao CTC 

(Centro Técnico Científico) e ao De-

partamento de Economia, que chegou 

a supor 60% do orçamento da PUC. 

Foi necessária uma reestruturação da 

Universidade, a fim de evitar as dife-

renças gigantescas que havia entre os 

diversos centros. A pesquisa e a pós-

-graduação não só tinham que se ser 

mantidas nos Departamentos tecnoló-

gicos, mas também estendidas e am-

pliadas a toda a Universidade. A inter-

nacionalização, que já era incipiente, 

deveria ser fortemente desenvolvida. 

Era também necessário um esforço de 

integração social, a fim de evitar que 

a nossa universidade se tornasse re-

fúgio da elite econômica. A interdis-

ciplinaridade precisava ser fomenta-

da. O empreendedorismo, incluindo 

a empresa júnior e as incubadoras de 

empresas, estava apenas começando e 

era necessário apostar nele. E não po-

demos esquecer de que era necessário 

deixar bem claro o caráter católico da 

Universidade, para o que construímos 

a Igreja, reorganizamos a cultura reli-

giosa e fortalecemos a pastoral.

 Diante da onda conservadora, que 

hoje cobra o retorno a um passado 

idílico, como a universidade pode 

contribuir para que a sociedade pos-

sa reencontrar o caminho de frater-

nidade, igualdade e liberdade, pre-

missas de uma vida democrática?

A Universidade, por sua própria 

natureza, é o berço da inquietude 

intelectual. Não se trata de teorizar 

sobre os valores democráticos, mas 

de vivê-los, na gestão e no dia a dia. 

A autonomia dos departamentos, a 

participação dos diversos segmentos 

em comissões e conselhos, a intera-

ção entre os diversos ramos do saber, 

a convivência em igualdade de con-

dições de pessoas provenientes das 

mais variadas camadas sociais, tudo 

isso é um modo de construir uma so-

ciedade mais justa e solidária. É uma 

tarefa que nunca se esgotará.

[...] cOmecei O meu 
cursO de direitO 
na universidade 
de salamanca e, 
aOs pOucOs, fui 
percebendO que, 
se queria realizar 
algO maiOr (O magis 
inacianO!), O estudO 
nãO seria tudO. [...] 
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o MiNistéRio de uNidAde NA igRejA   †   sANtA sé

águA, uM BeM de todos

No Dia Mundial da Água, em 22 
de março, o Papa Francisco 

saudou os presentes à Audi-

ência Geral lembrando “da necessi-

dade de tutelar a água como bem de 

todos, valorizando também os seus 

significados culturais e religiosos”. 

Organizada pelo Pontifício Conselho 

para a Cultura, em Roma (Itália), a 

conferência foi voltada, em particu-

lar, aos representantes do Corpo Di-

plomático credenciado junto à Santa 

Sé e aos prelados da Cúria Romana. 

Ainda durante a Audiência, que 

teve como tema Watershed: reple-

nishing the water values for a thirsty 

world (Bacia hidrográfica: reabastecer os 

valores da água para um mundo seden-

to), o Papa recordou que o Dia Mundial 

da Água foi instituído há 25 anos pela 

ONU (Organização das Nações Unidas). 

Atualmente, no mundo, cerca de 

633 milhões de pessoas não têm aces-

so à água potável em suas moradias. O 

cenário torna-se ainda mais alarman-

te quando contabilizamos que cerca 

de 2,4 bilhões não são beneficiadas 

por serviços higiênico-sanitários ade-

quados. Como consequência, a cada 

ano, morrem mais de 300 mil crianças 

abaixo dos 5 anos.

A preocupação com a água é um tema 

que já esteve presente em outros discur-

sos de Francisco. Em 24 de fevereiro pas-

sado, por exemplo, o Papa falou de “uma 

grande guerra mundial pela água”, res-

saltando, porém, que “ainda não é tarde, 

mas urgente tomar consciência sobre a 

necessidade da água e de seu valor essen-

cial para o bem da humanidade”.

Fontes: News.VA | Rádio Vaticana

Atualmente, no mundo, cerca de

não têm acesso à água potável 

em suas moradias

não são beneficiadas por serviços 

higiênico-sanitários adequados

633 milhões de pessoas

 2,4 bilhões
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ruandeses

Genocídio que causou 
a morte de cerca de

 800.000

poNtÍFiCe pede peRdão
pelo geNoCÍdio eM RuANdA

PAPA mANIfestA ABeRtuRA à 
ORdeNAçãO de hOmeNs cAsAdOs 

Em encontro com o presidente 

de Ruanda, Paul Kagame, em 20 

de março, o Papa Francisco im-

plorou perdão a Deus pelos horrores 

cometidos pela Igreja Católica no país, 

em 1994. “Imploro o perdão a Deus pe-

los pecados e faltas da Igreja e de seus 

membros, entre eles padres, religiosos 

e religiosas, que cederam ao ódio e à 

violência, traíram sua missão evangé-

lica”, ressaltou o Pontífice, referindo-se 

ao genocídio que causou a morte de cer-

ca de 800.000 ruandeses.

Em apenas 100 dias, um terço da 

população de Ruanda, pertencente 

à minoria tutsi, foi massacrada pela 

maioria hutu ante, perante a indife-

rença mundial. “Manifesto a profun-

da dor, da Santa Sé e de toda a Igreja, 

pelo genocídio contra os tutsi e ex-

Em entrevista ao jornal alemão 

Die Zeit, publicada no início de 

março, o Papa Francisco disse 

ser necessário refletir sobre a possi-

bilidade de ordenar os chamados “viri 

probati” – expressão em latim que de-

signa homens casados, de fé e virtude 

comprovadas. “A vocação dos padres 

representa um problema enorme e a 

Igreja deverá resolvê-lo. No entanto, o 

celibato opcional, ou seja, facultativo, 

não é a solução, nem mesmo abrir as 

presso solidariedade às vítimas e a 

todos que padeceram por esses trági-

cos eventos”, disse Francisco, em nota 

divulgada pelo Vaticano.

Fontes: Folha de S. Paulo | BBC

portas dos seminários a pessoas que 

não apresentam uma autêntica voca-

ção. Já a questão dos viri probati é uma 

possibilidade, todavia,  deve-se preci-

sar quais as tarefas que essas pessoas 

poderiam assumir nas comunidades 

isoladas. O Senhor disse: rezem. É isso 

que falta, a oração. E falta o trabalho 

com os jovens que procuram orienta-

ção”, ressaltou o Pontífice.

Essa questão tem sido debatida há 

alguns anos. Seu antecessor, o Papa 

Emérito Bento XVI, já havia afirmado 

que a ordenação de homens casados 

não se constitui em um dogma da Igre-

ja. O jornal Die Zeit lembrou ainda que 

o cardeal D. Claudio Hummes, amigo 

do Papa Francisco, tem defendido pu-

blicamente a ideia dos “viri probati” 

em locais como a Amazônia, onde a 

carência de padres é grande.

Fontes: IHU Unisinos | sites Canção Nova 

e Estadão

Ruanda
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espeCiAl
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ReZAR A pRÓpRiA VidA

       13Em

lo Lisbôa, Christina vivenciou os EVC. “Ao 

responder sim aos Exercícios Espirituais, 

eu estava dando sim a uma mudança de 

vida, sim ao seguimento de Jesus”, afirma. 

Hoje, ela compartilha que os EVC fazem 

parte de seu cotidiano. “Buscar a Deus 

no dia a dia é um desejo profundo de in-

timidade e identificação no seguimento 

de Cristo. É uma mudança 

contínua e consolado-

ra. Posso afirmar 

que hoje minha 

tOdOs Os dIAs, às 5h dA mANhã, ANtes de suA fAmíLIA AcORdAR, 

LuIz PRePARAVA um PequeNO ALtAR. em cImA de um BANcO 

de mAdeIRA, eLe cOLOcAVA umA VeLA, A BíBLIA, umA cRuz e As 

ImAgeNs de NOssA seNhORA e de sANtO ALBeRtO huRtAdO, jesuítA 

chILeNO. As exPeRIêNcIAs que exPeRImeNtAVA NA ORAçãO eRAm 

ANOtAdAs em seu dIáRIO esPIRItuAL e, dePOIs, cOmPARtILhAdAs, 

quINzeNALmeNte, cOm seu AcOmPANhANte. 

de minha vida, algumas bem desafiado-

ras”, relembra Luiz, que conheceu os EVC 

no CCB (Centro Cultural de Brasília).  

O CCB também tem sido o local faci-

litador para que outras pessoas tenham 

conhecimento dos Exercícios Espirituais 

de Santo Inácio de Loyola, mais particu-

larmente dos EVC (uma das modalida-

des de EE). A servidora pública Christina 

Elizabeth Araripe de Almeida, 64 anos, 

lembra que, em 2001, foi convidada a 

fazer uma meditação cristã na obra 

jesuíta. “Naquele momento, a luz 

dos EE começou a brilhar para mim. 

Percebi que buscava exatamente o 

que me foi apresentado”. Ela com-

partilha que a primeira vez em que 

ouviu falar dos Exercícios Espiritu-

ais foi por intermédio de sua irmã, 

que participou de um retiro inacia-

no, na cidade de São Cristóvão (SE), 

em 1991. “Antes de conhecer a ex-

periência no CCB, eu tinha tomado 

conhecimento da Espiritualidade 

Inaciana pelo depoimento de mi-

nha irmã. Lembro-me que fiquei 

encantada quando ela me rela-

tou que havia conhecido um 

mundo novo”. 

Um ano depois, em 2002, 

com orientação do padre Pau-

Por quase um ano e meio, essa foi 

a rotina vivenciada por Luiz Bel-

trão Gomes de Souza, marido de 

Renata e pai dos jovens Gabriela, Caio 

e Clarissa. Assim, em meio à tumultu-

ada cidade de Brasília (DF), o servidor 

público federal, de 45 anos, encontrou 

nos EVC (Exercícios Espirituais na Vida 

Cotidiana) seu momento de intimidade 

com Deus.  “Os EE (Exercícios Espiritu-

ais) foram um processo arrebatador de 

autoconhecimento, de amadurecimen-

to e de liberdade espiritual, em vista da 

assunção de uma postura mais lúcida, 

inteira e madura como cristão. Sobretu-

do nos âmbitos familiar, eclesial e pro-

fissional”, conta ele, que experimentou 

os EVC pela primeira vez em 2003, repe-

tindo-os alguns anos depois, em 2007. 

Nas duas ocasiões, a prática dos 

Exercícios Espirituais na Vida Cotidiana 

demorou quase um ano e meio, dadas 

as pausas para as férias com a família, 

além de repetições necessárias. Porém, 

ele afirma que nunca teve pressa em 

concluir os EVC. “Gosto da frase do Bem-

-Aventurado padre José Allamano: ‘o bem 

deve ser bem feito’. Nas vezes em que ex-

perimentei esses processos, saí com uma 

firmeza e uma ousadia interiores que me 

ajudavam a encarar de frente as situações 
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vida tem sentido”, confessa ela, que já ex-

perimentou os EVC individualmente, em 

grupo, por EAD (Educação a Distância), 

oferecido pela Rede Século 21, e como 

acompanhante. 

A mudança de vida descrita por 

Christina também foi vivenciada de for-

ma intensa por Josedir Tadeu Gonçalves. 

Em 2004, após sofrer um acidente, ele fi-

cou com trauma na coluna e quase imo-

bilizado, permanecendo em licença-saú-

de por três meses. Josedir conta que, nos 

primeiros dias, a tristeza e a depressão 

quase o dominaram, mas, por insistência 

da esposa Sonia, procurou um psicólogo. 

Ele disse algo que o deixou intrigado. “O 

psicólogo afirmou que eu estava em um 

momento de expansão da minha consci-

ência e que tinha de cuidar mais da mi-

nha relação com Deus. Então, me indicou 

a leitura das biografias de Santa Teresa 

D´Ávila e de São João da Cruz. Nas obras, 

ambos faziam referência aos Exercícios 

Espirituais”, recorda. 

Em um primeiro momento, as pala-

vras mencionadas pelos santos não fa-

ziam sentido para Josedir, porém, Deus, 

que trabalha sempre nas coincidências, 

apontou um caminho. “Certo dia, eu sen-

ti a necessidade de me confessar e fui a 

uma paróquia próxima a minha casa. En-

quanto aguardava o padre, li no quadro de 

avisos um cartaz anunciando ‘Exercícios 

Espirituais’. Como ainda não tinha condi-

ções de ficar em pé ou sentado por mui-

to tempo, agradeci, anotei o telefone e o 

guardei. No final de 2004, consegui fazer o 

retiro no Centro Cultural de Brasília e, na 

ocasião, ganhei o livro Inácio de Loyola - A 

Aventura de um cristão. O padre Manuel 

Eduardo Iglesias ficou muito admirado 

com a história que contei e maior ainda 

foi a minha surpresa ao ler, nas primeiras 

páginas da obra, a autobiografia de Santo 

Inácio de Loyola”, diz Josedir, que se iden-

tificou muito com o santo jesuíta.

Com a conclusão dos Exercícios 

Espirituais, o desejo dele era seguir 

em frente, na caminhada junto com 

Jesus. Em 2005, Josedir vivenciou, pela 

primeira vez, os EVC e, logo depois, 

passou a ser acompanhante. O bancá-

rio aposentado, educador e consultor 

empresarial, de 51 anos, conta que, 

recentemente, passou por dificulda-

des pessoais e profissionais e que a 

sua fé, mais uma vez, foi fundamental 

nesse momento. “Eu sempre mantive 

a minha esperança orando. Os Exercí-

cios Espirituais na Vida Cotidiana nos 

fazem mais conscientes aos sinais da 

presença de Deus. Nas horas de an-

gústia, os EE, a oração, a família e a 

CVX (Comunidade de Vida Cristã) 

são sinais da presença d’Ele em minha 

vida, são meu refúgio”, ressalta.

Estarmos abertos para perceber esses 

sinais de Deus em nossa vida, sem dúvi-

da, é uma graça. Assim foi com Renata 

Lagrotta Franco e Francis Franco, que ex-

perimentaram os EE. Os dois, que se co-

nheceram na Casa de Retiros Vila Kostka, 

em Itaici (Indaiatuba/SP) após um retiro, 

discerniram sobre a vocação do matrimô-

nio com a ajuda dos Exercícios Espiritu-

ais. Hoje, o casal vive a espiritualidade 

inaciana no dia a dia. “Nós começamos o 

dia levantando bem cedo para fazermos 

nossa oração pessoal, partilhamos, reza-

mos e discernimos todas as decisões que 

temos de tomar. Além disso, podemos 

ajudar um ao outro quando percebemos 

cOmO é uma mOdalidade inserida 
nO cOtidianO, em meiO às atividades 
e aOs cOmprOmissOs habituais, 
demanda OrganizaçãO e fOrça de 
vOntade. O ânimO e generOsidade 
pedidOs pOr santO ináciO sãO muitO 
cOncretOs, desde O iníciO. 

Francis Franco, exercitante dos eVC
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CVX: 40 ANos de BRAsil

A espiritualidade inaciana é 

vivenciada por milhões de pes-

soas ao redor do mundo. Muitas 

delas fazem parte das chama-

das comunidades ou grupos que 

possibilitam a participação dos 

leigos em experiências espiritu-

ais. A CVX (Comunidade de Vida 

Cristã) é uma dessas comunida-

des que ajudam na vivência dos 

Exercícios Espirituais, inclusive 

na vida cotidiana, por meio de 

grupos de partilha. 

O dia 25 de março foi uma 

data especial para a CVX, que 

comemorou seu dia mundial e 

completou 40 anos de atuação 

no Brasil. O momento foi cele-

brado com uma missa realizada 

em Belo Horizonte (MG) e contou 

com a presença do padre Hermínio 

Rico, vice-assistente mundial para 

as Comunidades de Vida Cristã. O 

jesuíta veio ao país por ocasião da 

Assembleia Nacional da CVX, que 

teve como lema CVX – 40 anos de ca-

minho: que fiz, que faço, que farei por 

Cristo?, realizada entre os dias 24 a 

26 de março. 

Acesse www.jesuitasbrasil.com/

entrevistacvx e confira uma entre-

vista exclusiva com o jesuíta. 

Saiba mais sobre as comunida-

des e grupos de leigo que vivenciam 

a espiritualidade inaciana na 9ª Edi-

ção do informativo Em Companhia 

(Outubro/2014). Disponível em:

issuu.com/noticiassj
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algumas atitudes que não parecem co-

erentes com a teografia, o caminho que 

Deus vai imprimindo em nossas vidas. 

Quanto mais nos aproximamos de Deus 

por meio dos EVC, mais temos clareza 

acerca de nós mesmos e do papel de cada 

um no matrimônio”, afirma Francis, ser-

vidor público estadual.

A espiritualidade inaciana está in-

corporada na vida do casal, o que facili-

ta a caminhada do seguimento de Jesus. 

“Como marido e mulher, nos valemos 

da riqueza da espiritualidade a todo ins-

tante: nas orações pessoais diárias, na 

partilha da oração, nos discernimentos 

a serem feitos, no exame de consciência 

e na ‘correção fraterna’ que fazemos um 

ao outro. Por isso, a maior riqueza ofere-

cida pelos EVC é a oportunidade de rezar 

a própria vida e viver o que foi rezado”, 

acredita a servidora pública federal, Re-

nata, de 40 anos.

Proporcionar um novo olhar para a 

vida cotidiana, de modo a tornar possível 

“ver Deus em todas as coisas”, como diz 

Santo Inácio de Loyola, é um dos tesouros 

dos EVC. “Como é uma modalidade inse-

rida no cotidiano, em meio às atividades 

e aos compromissos habituais, demanda 

organização e força de vontade. O ânimo e 

generosidade pedidos por Santo Inácio são 

muito concretos, desde o início. Além dis-

so, como a vida continua, cada encontro, 

cada olhar, cada gesto que presenciamos 

e vivemos está imbuído daquilo que reza-

mos no EVC, tornando palpável a experi-

ência de caminhar com Jesus e de se deixar 

moldar por Ele”, conta Francis, 36 anos.

O casal, que vive a espiritualidade 

inaciana no dia a dia, atualmente, tam-

bém orienta retiros juntos. “Renata e eu 

temos a graça de servir no ministério dos 

Exercícios Espirituais em diversas mo-

dalidades. Orientamos os EE para leigos, 

retiros temáticos para casais e exercícios 

sem colocações de oito dias. Essa experi-

ência junto com ela é consoladora, já que 

reforça ainda mais nossos laços”, partilha 

Francis. “Em cada experiência, Deus nos 

confirma em nosso ministério e nos dá a 

chance de crescer na fé: é impossível não 

amar mais a Deus ao testemunhar a sua 

ação na vida cotidiana de cada exercitan-

te!”, conclui Renata. 

 oRAção NA VidA CotidiANA

Os depoimentos dos exercitantes dos 

EVC apresentam-nos as riquezas dessa 

modalidade, prevista por Santo Inácio de 

Loyola, na Anotação 19, do livro dos Exer-

cícios Espirituais. Em seu artigo Exercí-

cios Espirituais na Vida Cotidiana, o padre 

Adroaldo Palaoro, orientador de Exercí-

cios Espirituais e colaborador da Casa de 

Retiros Vila Kostka, diz que, desde o pri-

meiro momento da experiência espiritual 

de Inácio, um desejo constante habitou o 

seu coração: compartilhar com os outros 

o que viveu. Assim, ele pensou na flexi-

bilização da prática. “Para atingir os mais 

variados destinatários, Santo Inácio ajus-

tou o método dos Exercícios à capacidade 

receptiva de cada pessoa”, conta. 

O padre Luis González-Quevedo, co-

nhecido como Quevedinho, orientador de 

Exercícios Espirituais, diz que o fundador 

da Companhia de Jesus compreendia que 

nem todas as pessoas poderiam afastar-se 

de suas atividades rotineiras. “Ele previu 

essa modalidade de EE para pessoas que 

não tenham possibilidade de afastar-se de 

suas atividades cotidianas, mas possam 

dedicar todos os dias, aproximadamente, 

uma hora e meia à oração”, afirma.

A diferença dos EVC para os Exercícios 

Espirituais completos é que o primeiro 

não precisa ser vivenciado em trinta dias 

corridos, em regime de recolhimento, 

mas no meio da vida cotidiana e durante 

vários meses. Segundo o padre Manuel 

Eduardo Iglesias, orientador de Exercícios 

Espirituais, Santo Inácio fez dos EVC a sua 

ocupação principal, entre 1537 até o final 

de 1539, recém-chegado a Roma (Itália), 

percorrendo a cidade de um extremo a 

outro, até duas vezes por dia. Porém, após 

sua morte, a modalidade caiu em desu-

so. “Só no século XX é que voltaram a ser 

praticados. Eu tive a graça de conhecer, no 

ano de 1995, o primeiro jesuíta que reto-

mou os EVC, na Bélgica, padre Jean Pierre 

Schoote, já falecido”, explica.

Em geral, os EVC são feitos individu-

almente, mas é possível também fazê-

-los em grupo, com a condição de que 

todos os membros possam partilhar sua 

oração com um acompanhante. Segun-

do padre Quevedinho, não existe um 

tempo determinado para fazer os EVC. 

A escolha será pessoal, levando em con-

ta a disponibilidade do exercitante e do 

acompanhante – normalmente, pode 

oscilar entre oito meses e um ano.
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Para o padre Adroaldo, a base indis-

pensável para fazer os EVC é a vontade, 

a decisão livre, por parte da pessoa inte-

ressada. “Quando essa liberdade interior 

é acompanhada da capacidade de refletir 

sobre sua própria vivência e da percep-

ção daquilo que se passa no seu coração, 

onde se sente pessoalmente interpelada a 

fazer escolhas pelo Senhor e pelo Reino, é 

sinal de que a pessoa está em condições 

de mergulhar no caminho verdadeiro e 

próprio dos Exercícios”, ressalta.

Para fazer os EVC, é essencial ter o 

acompanhamento de uma pessoa expe-

rimentada na espiritualidade inaciana, 

que conduzirá o exercitante. “É impor-

tante garantir o acompanhamento dos 

EVC por uma pessoa que tenha experi-

ência dos EE e disponibilidade para en-

contrar-se com o exercitante com certa 

periodicidade (cada semana ou cada 15 

dias). Sem acompanhamento pessoal 

regular, não é possível realizar a experi-

ência dos EVC, seguindo a metodologia 

inaciana”, explica padre Quevedinho. 

O jesuíta orienta que, antes de fazer os 

Exercícios Espirituais na Vida Cotidiana, 

seria interessante a pessoa ter um míni-

mo de conhecimento da metodologia da 

oração inaciana. Para tanto, ajudaria se 

fizesse várias experiências de retiro de 

final de semana.

Nos EVC, o exercitante está menos 

concentrado, porém, tem como vanta-

gem poder confrontar o que reza com a 

realidade do seu dia a dia. Padre Iglesias 

afirma que o exercitante acostuma-se a 

encontrar Deus no meio da agitação da 

vida. “Os exercícios preparam a pessoa 

para enfrentar o cotidiano sem o choque 

de quem sai de uma casa de retiro, onde 

tudo ajudava ao silêncio orante”, acredita. 

Outra vantagem dos EVC é poder ve-

rificar a consistência de certos apelos e 

sentimentos. “O exercitante tem mais 

condições para verificar se as moções ex-

perimentadas durante o tempo dos Exer-

cícios têm raízes no coração. O próprio 

ritmo da vida cotidiana vai ser o teste da 

autenticidade ou não de certos desejos, 

impulsos, luzes, inspirações, movimen-

tos do coração”, afirma padre Adroaldo. 

Segundo o jesuíta, os EVC conduzem 

as pessoas a um estilo de vida mais rea-

lista, conforme o que desejam em Cristo. 

Com frequência, a vivência de uma fé 

que realiza a justiça. “Quem faz a experi-

ência da contemplação na oração deverá 

ser um contemplativo na ação, isto é, no 

engajamento e no serviço. A experiência 

dos Exercícios desemboca na ‘prática’; 

ela não é neutra, mas comprometedo-

ra. Essa experiência impulsiona muitos 

exercitantes a um compromisso eficaz 

no seu meio, com a marca cristã”, afirma 

padre Adroaldo. 

Os Exercícios Espirituais na Vida Co-

tidiana são destinados para jovens e adul-

tos. Padre Quevedinho diz 

que pessoas deter-

minadas e perseve-

rantes conseguem 

praticar os EVC. 

“É necessário 

uma capaci-

dade de perseverar durante vários meses 

no exercício da oração, seguindo a meto-

dologia dos EE. Quando é realizado em 

grupo, é preciso ter maior capacidade de 

escuta e reserva em relação ao que é par-

tilhado”. O jesuíta ressalta que não é fácil 

fazer a oração na vida diária. “Muitas pes-

soas começam a experiência e desistem, 

por falta de perseverança ou por dificul-

dades pessoais, familiares e profissionais. 

Outras conseguem realizar a experiência, 

perseveram até o fim, mas sem obter o 

fruto que se espera dos Exercícios. Então, 

corremos um risco semelhante ao de mul-

tiplicar o número de médicos, de advoga-

dos ou de qualquer outra profissão, mas 

sem garantir a qualidade da formação de 

tais profissionais”. Porém, ele diz que não 

tem dúvida da ajuda que os EVC, se bem 

praticados, podem trazer à vida das pesso-

as. “Como toda modalidade de EE, os EVC 

fortalecem a nossa fé, avivam nossa espe-

rança e alegram nossa vida”, acredita.

CoMo FAZeR os eVC?

A Companhia de Jesus considera 

os Exercícios Espirituais seu melhor 

instrumento apostólico, herdado do 

seu fundador Inácio de Loyola. Os je-

suítas têm grande apreço pelos EE e, na 

medida do possível, estão dispostos a 

acompanhar a experiência dos EVC de 

quem o solicita. 

Antes de iniciar a experiência dos 

Exercícios Espirituais na Vida Cotidia-

na, a orientação é que a pessoa já tenha 

vivenciado, ou seja, tenha familiarida-

de com o método de oração inaciana. 

Dessa forma, o indicado é que, primei-

ro, faça os EE em outra modalidade, 

como retiro de fim de semana. “No 

final de tais experiências, a pessoa terá 

melhores condições de fazer os Exer-

cícios Espirituais na vida cotidiana”, 

aconselha padre Quevedinho. 

Atualmente, a Companhia de Je-

sus no Brasil mantém várias obras 

onde são aplicados os Exercícios Espi-

rituais. Na Casa de Retiros Vila Kostka, 

localizada no bairro de Itaici, em In-

daiatuba (SP), há uma série de EE para 

leigos, realizados ao longo de quatros 

finais de semana. Nos Centro Loyola 

de Belo Horizonte (MG) e do Rio de Ja-

neiro (RJ), essa modalidade é conheci-

da como ‘etapitas’. 

Há ainda a possibilidade de fa-

zer os EE a distância pela modalidade 

EAD. A iniciativa da Casa de Retiros 

Vila Kostka e da Rede Século 21, que 

teve início em julho de 2016, visa faci-

litar o acesso das pessoas à espiritua-

lidade inaciana. “Novos tempos exi-

gem criatividade. Além da modalidade 

a distância, um grupo ligado à Vila 

Kostka está preparando um blog para 

incentivar a formação de Núcleos Ina-

cianos em diversos lugares do Brasil, 

com pessoas que podem se reunir para 

partilhar a oração e para oferecer dias 

de oração nas paróquias e comunida-

des”, conta padre Iglesias.

Acesse www.jesuitasbrasil.com e 

conheça as obras jesuítas mais próxi-

mas de você, que ofereçam os EE. Em 

caso de dúvidas, envie um e-mail para 

info@jesuitasbrasil.com.
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Padre Contieri ressalta que a es-

piritualidade inaciana é um eixo 

transversal da missão da Companhia 

de Jesus. Para ele, isso implica que, 

onde quer que os jesuítas estejam, 

o espírito que emana dos Exercícios 

Espirituais é o que deve animar todo 

o Corpo Apostólico da Ordem religio-

sa. “Eu creio que todos os jesuítas têm 

presente que, no coração da missão, 

está o discernimento. O esforço que 

tem sido feito é, exatamente, de dis-

cernir como fazer com que esses ser-

viços transversais estejam presentes 

em todas as dimensões de nossa vida 

em missão e como, a partir daquilo 

que nos é próprio, colaborarmos com 

outros na construção de um mundo 

mais justo e fraterno, ajudando as pes-

soas a descobrirem e aprofundarem a 

‘alegria do Evangelho’”, finaliza.

espiRituAlidAde NA pRoVÍNCiA

Na Província dos Jesuítas do 

Brasil – BRA, há duas propostas no 

campo da Espiritualidade: a criação 

de um Centro Nacional e de um Ins-

tituto Superior de Espiritualidade. O 

padre Carlos Alberto Contieri, secre-

tário para a Colaboração com Outros 

e o Serviço da Fé e Espiritualidade da 

Província BRA, explica que o Centro 

de Serviço para a Colaboração com 

Outros, Fé e Espiritualidade funcio-

nará em Campinas (SP), no antigo 

noviciado da extinta Província BRC 

(Brasil Centro Leste). Já a futura 

criação do Instituto Superior de Es-

piritualidade e Pastoral ocorrerá na 

FAJE (Faculdade Jesuíta de Filosofia 

e Teologia), em Belo Horizonte (MG). 

“Ambos são modos ‘irmãos’ e neces-

sários de trabalhar a mesma preferên-

cia apostólica: um, poderíamos dizer, 

mais pastoral e o outro, mais acadêmi-

co”, afirma o jesuíta. 

Além dos planos para o futuro, a 

Província BRA elegeu quatros casas 

de retiro:  CECREI – Centro de Eventos 

Cristo Rei, em São Leopoldo (RS); Vila 

Kostka, em Indaiatuba (SP); Sagrado 

Coração de Jesus, em Baturité (CE) e a 

Ir. Vicente Cañas, localizada em Ma-

naus (AM). “As casas de retiro devem, 

não exclusivamente, mas prioritaria-

mente, oferecer às pessoas a oportu-

nidade de terem acesso aos Exercícios 

Espirituais de Santo Inácio”, explica. 

Segundo o jesuíta, um dos desafios é 

que cada obra tenha uma equipe de je-

suítas e colaboradores bem formados 

na arte de dar os Exercícios e acompa-

nhar as pessoas.

MoViMeNto do CoRAção

O que interessava a Santo Inácio 

de Loyola não era o ensinamento de 

uma doutrina, mas o despertar de um 

movimento no interior da pessoa. “A 

experiência dos Exercícios ativa todas 

as dimensões da vida pessoal, possibi-

litando um alargamento da visão de si 

mesmo, dos outros, das coisas, de Deus. 

Trata-se de uma experiência ‘rompedo-

ra’ dos esquemas antigos, movendo a 

pessoa a uma relação nova com Deus, 

com os outros, com o mundo. A dinâ-

mica que o método dos Exercícios desa-

ta leva a pessoa a pôr-se em marcha, a 

entrar num processo gradual de matu-

ração integral, aberta a um crescimento 

ilimitado. Na experiência dos Exercí-

cios, deixar-se conduzir pelo Senhor é 

considerado não apenas como um mo-

mento da existência, mas, sobretudo, 

como um estilo de vida”, afirma padre 

Adroaldo, em seu artigo Exercícios Espi-

rituais na Vida Cotidiana.

Segundo o jesuíta, a experiência dos 

Exercícios na vida cotidiana, por sua 

dinâmica própria, vai despertando no 

exercitante os chamados “hábitos do 

coração”, ou seja, costumes virtuosos 

que vão se enraizando no coração. “Isso 

passa a ser um estilo de vida em que a 

pessoa faz presente, em cada dia, o seu 

projeto vital e vai reconhecendo como 

Deus vai ‘passando’ e deixando Suas 

‘marcas’ no íntimo da mesma pessoa e 

na trama da história humana”, acredita 

padre Adroaldo.

O morador de Brasília (DF), Luiz Bel-

trão, citado no início do texto, afirma que 

a vivência dos Exercícios Espirituais no 

cotidiano são um grande desafio. “É ali, 

na vida diária, simples e ordinária, que 

é testada a validade dos Exercícios e de 

seus argumentos. É ali onde o bicho pega.  

Mesclar a densidade da experiência do fi-

car a sós com Deus com a da cotidianida-

de é uma grande riqueza dos EVC”. 

Ele ressalta que esse não é um per-

curso feito exclusivamente pelo exerci-

tante, mas, sim, com Deus. “O Senhor se 

põe no caminho e ajuda na caminhada 

se Lhe damos passagem. Em todo esse 

trajeto, a maior riqueza encontra-se em 

deixar-se ser vencido. Creio que é ape-

nas assim que se pode entender a Ano-

tação 21 dos EE, quando Santo Inácio 

diz que os Exercícios Espirituais servem 

para ‘vencer-se a si mesmo’. O exercitan-

te apenas ‘vence a si mesmo’ se é venci-

do pelo amor de Deus, quando a couraça 

do orgulho, da falta de amor próprio, da 

falta de coragem, da soberba, do apego 

ao ego e de tantas outras afeições desor-

denadas é quebrada por Aquele que nos 

ama sem limites”, conclui. 
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A CoMpANHiA de jesus No MuNdo   †   cúRIA geRAL

POssíVeL RetORNO dOs
jesuítAs AO IRAque

ANuáRio dA CoMpANHiA de jesus

A frase “O mundo é a nossa casa”, 

de Jerome Nadal, um dos pri-

meiros jesuítas, abre a principal 

seção do Anuário 2017 da Companhia de 

Jesus, publicado em fevereiro e dedicado 

ao envolvimento dos jesuítas com as co-

munidades indígenas e culturas.

O documento traz testemunhos de 

jesuítas que trabalham em favor dos mais 

fracos em diferentes cantos do mundo, 

como os que defendem as causas dos 

povos aborígenes na Austrália; os que 

ajudam as comunidades camponesas 

indígenas na Bolívia, para melhorar suas 

condições de vida; os que trabalham pela 

preservação e promoção das culturas e 

identidades tribais da Índia; os que par-

tilham de fé e de vida diária com o povo 

da Guiana; os que curam as cicatrizes 

Fonte: News.VA

Em 1969, os jesuítas foram obriga-

dos a deixar o Iraque, após um 

golpe de Estado que levou ao po-

der o partido nacionalista Baath, apoia-

do pelos Sunitas. Passados 48 anos, a 

possibilidade de retorno da Companhia 

de Jesus ao país está se concretizando. 

De acordo com o jornal L’Osservatore 

Romano, em janeiro, realizou-se um 

encontro entre o patriarca de Babilônia 

dos Caldeus, dom Louis Raphael I Sako, 

e o provincial jesuíta do Oriente Próxi-

mo, padre Dany Younes, em Bagdá, ca-

O serviço dos jesuítas no Iraque po-

derá se expandir, indo além do compro-

misso assumido, desde 2014, pelo Servi-

ço Jesuíta para Refugiados de Irbil, no 

Curdistão iraquiano. O patriarca Caldeu 

mostrou-se favorável à restituição dos 

bens confiscados dos jesuítas no mo-

mento da expulsão do país, desde então 

administrados pela Igreja caldeia. 

Nos anos de 1930, com o objetivo 

de oferecer às comunidades cristãs 

uma alternativa às escolas estatais 

de matriz islâmica, quatro jesuítas 

norte-americanos fundaram o Colé-

gio Bagdá, que acolhia adolescentes 

de todas as confissões cristãs, mas 

também muçulmanos e judeus. Em 

1956, criaram a Universidade Hikma, 

onde se ensinava, também às mulhe-

res, Economia, Física e Engenharia. 

Quando os jesuítas deixaram o Iraque, 

o Colégio Bagdá contava com 1.100 es-

tudantes, dos quais 70% muçulmano.  

Jesuits

Yearbook of the Society of Jesus

2017
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das guerras do século XX nas ilhas de Jeju 

(Coreia do Sul) e Okinawa (Japão); ou, ain-

da, os que lutam para fornecer educação, 

saúde e esperança a comunidades remo-

tas no Zimbábue.

O Anuário 2017 dedica também uma 

seção especial à 36ª Congregação Geral 

da Companhia de Jesus, realizada de 2 
de outubro a 12 de novembro de 2016, e 

que elegeu o novo Superior Geral, padre 

Arturo Sosa.

Assim como nas edições anteriores, o 

Anuário 2017 oferece ainda um panorama 

da atuação da Companhia de Jesus e seus 

apostolados. Entre eles, estão o trabalho 

pastoral na fronteira entre o México e os 

Estados Unidos; as rádios comunitárias 

na Argentina; e a conscientização sobre a 

AIDS em escolas na África.

pital iraquiana. Na ocasião, eles concor-

daram com a volta dos jesuítas ao país, 

retomando uma presença iniciada em 

1932, quando o Iraque tornou-se inde-

pendente do poder britânico. 

O patriarca Sako definiu a possi-

bilidade do retorno da Companhia 

de Jesus como “uma bênção para o 

Iraque, sobretudo para os cristãos. 

Os jesuítas formaram gerações de ira-

quianos em suas escolas. O pequeno 

rebanho cristão no Iraque precisa de 

sua presença e apoio espiritual, pas-

toral e cultural. Portanto, são bem-

-vindos”, disse ele. Segundo o pa-

triarca, a Companhia de Jesus poderá 

retomar o lugar que havia, antes de 

ser expulsa, no campo da instrução 

da sociedade iraquiana.

Fonte: site da FLACSI (Federação 

Latino-americana de Colégios 

da Companhia de Jesus) 

Os sunitas são os que seguem 
a corrente majoritária

------do Islamismo.



18            19Em Em

NoMeAções

O Padre Geral nomeou:

Pe. Pascual Cebollada Sil-

vestre (ESP) como Postulador 

Geral da Companhia de Jesus, substi-

tuindo o Pe. Anton Witwer (ASR). Nas-

cido em 1960, o Pe. Cebollada Silvestre 

entrou na Companhia em 1978 e foi 

ordenado sacerdote em 1989. Depois de 

obter uma licenciatura em Filosofia e 

Teologia na Pontifícia Universidade de 

diA iNteRNACioNAl dA MulHeR

Em 8 de março passado, o Supe-

rior Geral da Companhia de Je-

sus, padre Arturo Sosa, uniu-se 

a mulheres e homens de todo o mun-

do para Vozes da Fé, um evento anual 

celebrado no Vaticano para marcar o 

Dia Internacional da Mulher. No dis-

curso de abertura da reunião, o Padre 

Geral disse: “Se formos honestos, te-

mos que reconhecer que a plena parti-

cipação das mulheres na Igreja ainda 

não chegou”. O Pe. Arturo Sosa encora-

jou que se satisfizesse a necessidade 

de serem ouvidas as vozes das mu-

lheres no mundo e na Igreja, e obser-

vou: “Ninguém tem mais capacidade 

de persistência que as mulheres, para 

construir e manter a Igreja nas regiões 

mais pobres do nosso mundo”. 

O Superior Geral disse, ainda, que é 

necessária a participação das mulheres 

em posições de liderança, especialmen-

te em áreas de conflito, como a Repú-

blica Central Africano, Sudão do Sul e 

Colômbia. Embora seja difícil imaginar 

a paz, “podemos ter a ousadia de sonhar 

que mulheres e homens, trabalhando 

juntos, podem trazer a paz a esses paí-

ses?”, perguntou o Pe. Arturo Sosa. Orga-

nizado por Vozes da Fé, o Serviço Jesuíta 

aos Refugiados e a Fundação Fidel Gotz, o 

tema do encontro foi Agitando as águas: 

Fazendo possível o impossível.

Comillas, em Madri (Espanha), defen-

deu sua tese de doutorado em Teologia 

no Centre Sèvres, em Paris (França), em 

1993. Professor desde aquele ano no 

Instituto Universitário de Espirituali-

dade na Faculdade de Teologia da Pon-

tifícia Universidade de Comillas, mi-

nistrou cursos de teoria e prática dos 

Exercícios Espirituais, Discernimento 

Espiritual e Teologia Espiritual. Antes 

da nova missão, exercia as funções de 

Diretor do Departamento de Teologia 

Moral e Práxis da Vida Cristã e membro 

da equipe editorial da Revista Manresa, 

seção de Espiritualidade, e diretor da 

Revista CONFER da Conferência Espa-

nhola de Religiosos.

Fonte: Boletim da Cúria dos Jesuítas

(Nº 5/março 2017)

eNcONtRO dA cPAL

Entre os dias 18 e 29 de março, 

o padre Arturo Sosa, Superior 

Geral da Companhia de Jesus, 

participou do encontro dos Superiores 

Maiores da CPAL (Conferência de Pro-

vinciais Jesuítas da América Latina e 

Caribe), realizado no Peru.

O Padre Geral participou também 

do Encontro ImPACtando, que reuniu 

jesuítas, leigos e religiosos ligados às 

suas obras em toda a América Latina 

e o Caribe, para avaliar e selecionar 

prioridades de trabalho da Companhia 

de Jesus, na região, para os próximos 

anos (Saiba mais na pág. 20). O Pe. Sosa 

aproveitou a oportunidade para se en-

contrar com seus irmãos jesuítas que 

trabalham no Peru e para conhecer al-

gumas das obras promovidas por eles 

no país.
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A CoMpANHiA de jesus NA AMéRiCA lAtiNA   †   cPAL

o HoRiZoNte dA Missão NA 
AMéRiCA lAtiNA 

Entre os dias 20 e 24 de março, a 

CPAL (Conferência de Provinciais 

Jesuítas da América Latina e Ca-

ribe) promoveu o encontro ImPACtan-

do, em Lima (Peru), que reuniu mais de 

100 jesuítas e leigos da região. O obje-

tivo principal era a revisão do impacto 

que o Projeto Apostólico Comum (PAC 

2011-2020) está produzindo na ação da 

Companhia de Jesus no continente e 

como os elementos definidos na 36ª 

Congregação Geral (CG), realizada em 

2016, serão incorporados ao projeto nos 

próximos quatro anos. 

O Superior Geral da Companhia de 

Jesus, padre Arturo Sosa, participou do 

encontro, que contou com a presença de 

representantes de todos os setores e redes 

que formam a CPAL: Paróquias, Espiritu-

alidade, Formação, Educação, Juventudes 

e Vocações, Colaboração, Comunicação, 

Ação Social, Economia, Administração e 

Escritórios de desenvolvimento institu-

cional. Na ocasião, o padre Roberto Jara-

millo, da Colômbia, assumiu a função de 

Presidente da CPAL, em substituição ao 

padre Jorge Cela, que retornará para sua 

terra natal, Cuba. 

O padre Sosa convidou todos os 

participantes a trabalhar lado a lado 

com a missão no coração e, por sua vez, 

colocar o coração na missão. “A vida da 

Companhia de Jesus deve estar orga-

nizada de tal forma que provoque dis-

cernimento e colaboração com outros. 

A 36ª CG propõe um modo de proceder: 

o discernimento. Somos lembrados de 

que não somos indivíduos isolados que 

trabalham para o Evangelho, mas, sim, 

um corpo apostólico. Um corpo reuni-

do em nome do Senhor Jesus e reunido 

em torno dele. Um corpo organizado 

para contribuir com outros na missão 

de quem nos reúne”, afirmou. 

As ideias que o Padre Geral compar-

tilhou no encontro não são novas, pois 

já foram partilhadas anteriormente em 

outros espaços e encontros da Compa-

nhia Universal. Outros pontos aborda-

dos no ImPACtando foram:

• Melhorar os processos de discerni-

mento para permitir respostas mais 

coerentes aos desafios em diferentes 

níveis: local, regional e global.

• Ampliar e aprofundar o planeja-

mento apostólico.

• Avaliar os processos de reestruturação 

das províncias e regiões.

• Aprofundar a reflexão sobre a colabora-

ção por meio da avaliação do que existe.

• Os passos que têm sido dados na re-

estruturação da Companhia.

O PAC contém, como sua espinha dorsal, seis prioridades. Com elas, a 

missão encomendada à Companhia de Jesus na América Latina e Caribe en-

contra sua unidade e coerência:

• Proximidade e compromisso com os que vivem nas fronteiras da exclusão.

• Aprofundamento e articulação do trabalho com jovens.

• Diálogo Fé e Cultura.

• Consciência e solidariedade latino-americanas.

• Espiritualidade encarnada e apostólica.

• Fortalecimento do corpo apostólico e colaboração na missão.

sOmOs lembradOs de que nãO sOmOs 
indivíduOs isOladOs que trabalham 
para O evangelhO, mas, sim, um cOrpO 
apOstólicO”

pe. Arturo sosa, superior geral
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equipe 
pAstoRAl

cONVeRsA cOm O Pe. geRAL em ROmA

cONsuLtORIA cOm A 
uNIVeRsIdAde jAVeRIANA 

O padre Alfredo Ferro, coordena-

dor do Projeto Pan-Amazônico 

da CPAL (Conferência dos Pro-

vinciais Jesuítas da América Latina) – 

PAMSJ, participou de um evento inter-

nacional sobre a água, em Roma (Itália), 

no mês de março. Na ocasião, o jesuíta 

teve a oportunidade de conversar com 

o padre Arturo Sosa, Superior Geral da 

Companhia de Jesus. Padre Ferro fez 

uma rápida apresentação do projeto 

(identidade, missão e características), 

manifestando a importância e os desa-

fios da iniciativa.

Em março, o Projeto Pan-Amazô-

nico da CPAL realizou visitas às 

Comunidades de Arara, Santa So-

fía, Nuevo Jardín e Loma Linda, traba-

lhando com as famílias na prevenção e 

sensibilização sobre a problemática do 

tráfico humano. Nas escolas e comuni-

dades, a equipe foi bem acolhida pelos 

professores e lideranças. Integrou- se 

à equipe o Fr. Manuel, capuchinho que 

veio destinado para iniciar o Projeto Pa-

namazônico Capuchinho.

No processo de diálogo entre o 

Projeto Pan-Amazônico da CPAL 

e as universidades jesuítas, 

principalmente as dos países amazôni-

O Superior Geral tem valorizado o 

PAMSJ e a presença jesuíta na Amazô-

nia, considerando-a um grande desafio 

para a Companhia de Jesus. Para ele, é 

necessário e urgente pensar em projetos 

que sejam significativos, nos quais pos-

samos colocar todos os nossos recursos, 

utilizando-os de maneira eficiente. Padre 

Sosa vê conveniente e indispensável pen-

sarmos em projetos ou iniciativas novas, 

com grande liberdade interior, rompen-

do as fronteiras jesuíticas. O Padre Geral 

também considera necessário repensar 

as estruturas a partir da missão, o que 

requer dos jesuítas uma conversão insti-

tucional. “A conversa anima-nos mutua-

mente a vivermos e sentirmo-nos unidos 

na mesma missão”, afirma padre Ferro.

cos, queremos ressaltar os avanços alcan-

çados no relacionamento com a Univer-

sidade Javeriana de Bogotá (Colômbia). 

Agradecemos o apoio desta instituição 

por meio do seu reitor e de seus assesso-

res, que nos ofereceram uma consultoria 

para definir qual o nosso papel na relação 

com a AUSJAL (Associação de Universi-

dades Confiadas à Companhia de Jesus 

na América Latina) e com cada uma das 

universidades específicas, além de refle-

tir sobre os processos possíveis de articu-

lação entre as instituições. 

Fonte: Pan-Amazônia SJ Carta Mensal (nº 35/Março 2017)

Acesse www.jesuitasbrasil.com/cartapanamazonia e leia a íntegra desta e de outras edições. 
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CoMpANHiA de jesus   †   PROmOçãO dA justIçA e ecOLOgIA

oBseRVAtÓRio NACioNAl de justiçA 
soCioAMBieNtAl lANçA site

O OLMA (Observatório Nacio-

nal de Justiça Socioambien-

tal Luciano Mendes de Al-

meida) lançou oficialmente seu site 

institucional. A apresentação da fer-

ramenta de comunicação aconteceu 

durante a II Reunião do Conselho de 

Coordenação do OLMA, realizada em 

Brasília (DF), nos dias 16 e 17 de fe-

vereiro. Segundo Luiz Felipe Lacerda, 

secretário executivo do OLMA, a Reu-

nião de Coordenação é uma instância 

reflexiva e deliberativa, com repre-

sentantes de todas as instituições 

que compõem a rede de promoção da 

justiça socioambiental da Província 

O site fará cOnvergir e tecer pOntes cOm muitOs OutrOs 
espaçOs virtuais cOngêneres [...]” 

pe. josé ivo Follmann, secretário para a justiça socioambiental da província BRA

conheça um pouco mais sobre a 
atuação do observatório em : 
www.olma.org.br

dos Jesuítas do Brasil – BRA.

O site do OLMA possibilita aos in-

ternautas conhecerem a história de 

constituição do observatório, assim 

como suas áreas de atuação. “Na pági-

na, é possível acessar textos, artigos, 

vídeos e estudos sobre temas como 

povos tradicionais, justiça socioam-

biental, relações inter-religiosas e ét-

nico-raciais, entre outros. Além dis-

so, as pessoas terão acesso às notícias 

da rede pelo Brasil”, explica Lacerda.

Para o padre José Ivo Follmann, 

secretário para a Justiça Socioambiental 

da Província BRA, o site do OLMA favore-

cerá o acesso fácil à diversidade e com-

plexidade das frentes de trabalho do ob-

servatório. “O site fará convergir e tecer 

pontes com muitos outros espaços virtu-

ais congêneres, juntamente com o Portal 

Jesuítas Brasil, e poderá constituir-se em 

um instrumento de trabalho altamente 

promissor, pois uma das finalidades do 

OLMA é a de ser fonte de sinergia de todo 

o empenho na Promoção da Justiça So-

cioambiental da Companhia de Jesus no 

Brasil”, afirma o jesuíta.
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Em 26 de março, aconteceu a pri-

meira edição da Copa dos Re-

fugiados, em Porto Alegre (RS), 

que teve como uma das organizadoras 

a Companhia de Jesus, por meio de 

sua mantenedora ASAV (Associação 

Antônio Vieira). A Arena do Grêmio 

foi o palco desse show de solidarieda-

de, que reuniu centenas de pessoas. 

No campo, a ‘disputa’ ficou por conta 

de 110 participantes, migrantes e refu-

giados vindos do Haiti, Colômbia, Ve-

nezuela, Peru, Senegal e Angola. Divi-

didos entre oito equipes, eles jogaram 

com muito entusiasmo e alegria.  

Nas arquibancadas, os aplausos e 

gritos de incentivo, juntamente com o 

som dos tambores trazidos pelas torci-

das, ajudaram a ditar o ritmo dos jogos 

e trouxeram animação ao evento, que 

integrou o calendário de comemora-

ções dos 245 anos da capital gaúcha.

Na cerimônia de abertura, estavam 

presentes representantes da ASAV, do 

Alto Comissariado das Nações Uni-

das para os Refugiados (ACNUR), da 

agência Ponto e do Grêmio Foot-Ball 

Porto Alegrense, além de outros orga-

nizadores e apoiadores do evento. A 

coordenadora do Programa Brasileiro 

de Reassentamento Solidário de Refu-

giados, Karin Wapechowski, destacou 

o trabalho desenvolvido em rede com 

demais instituições para acolher aque-

les que escolheram o Brasil como sua 

nova casa. “Lutamos por um mundo 

sem fronteiras, sem muros. E a Copa 

dos Refugiados faz com que enxer-

guemos assim. A grande vitória desse 

torneio é a confraternização entre os 

povos. A Companhia de Jesus se uniu 

a essa causa por acreditar nisso”, disse 

ela durante o discurso de abertura. O 

idealizador da primeira Copa dos Refu-

giados, realizada em 2014, na cidade de 

São Paulo (SP), o congolês Jean Katum-

ba, também esteve presente.

Instituições que apoiaram o 

evento promoveram diversas ini-

ciativas simultâneas ao torneio de 

futebol, ações envolvendo inclusão 

social, digital, cidadã e trabalhista, 

como o apoio das entidades pre-

sentes para o compartilhamento de 

currículos. Foram feitas doações de 

centenas de brinquedos em prol das 

crianças, assim como houve arreca-

dação de alimentos, encaminhados 

para o Centro Ítalo Brasileiro de As-

sistência e Instrução às Imigrações 

(CIBAI Imigrações), dedicado a aco-

lher migrantes e refugiados que che-

gam à cidade de Porto Alegre.

Dentro de campo, um total de sete 

partidas foram disputadas. Ao final da 

competição, ficaram frente a frente os 

representantes das equipes do Sene-

gal e da Colômbia. Após uma partida 

muito disputada, a decisão do título 

foi para os pênaltis. Com a vitória nas 

cobranças de tiros livres diretos, a taça 

foi erguida pelo senegalês Pape Assa-

ne Sarr, da equipe Coletivo Senegal, de 

Caxias do Sul (RS). Mas vale lembrar 

que, independentemente dos resulta-

dos, a Copa dos Refugiados levantou 

apenas uma bandeira: a da paz.

a grande vitória desse tOrneiO é a 
cOnfraternizaçãO entre Os pOvOs. 
a cOmpanhia de jesus se uniu a essa 
causa pOr acreditar nissO”.

Karin Wapechowski, coordenadora do programa Brasileiro de 
Reassentamento solidário de Refugiados

A ALegRIA dA cOPA dOs RefugIAdOs

A equipe formada por senegaleses que vivem em Caxias do sul (Rs) venceu o torneio
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CoMpANHiA de jesus   †   dIáLOgO cuLtuRAL e ReLIgIOsO

20 ANos do CeNtRo loyolA de BH

Em 27 de fevereiro de 1997, o Cen-

tro Loyola abria suas portas, 

em Belo Horizonte (MG), com 

o objetivo de oferecer possibilidades 

de leituras da cultura contemporânea 

à luz do humanismo cristão. Passados 

20 anos, o espaço vem cumprindo essa 

missão, tendo tornado-se referência 

na formação teológica de leigos pela 

qualidade, metodologia, linguagem 

e por priorizar conteúdos que trazem 

sentido à existência humana e à vivên-

cia da fé cristã. Para dar dimensão da 

importância do trabalho realizado, em 

2016, mais de 4.700 pessoas frequenta-

ram o centro em algum tipo de ativida-

de ou curso.

“Os Centros Loyola, a meu ver, são 

formas essenciais de evangelização no 

espírito inaciano. O próprio Inácio de 

Loyola começou como pregador leigo 

e se deu ao trabalho com os leigos, em 

diversos níveis, inclusive de oferecer 

os Exercícios Espirituais”, diz padre 

Johan Konings, professor do Departa-

mento de Teologia da FAJE (Faculdade 

Jesuíta de Filosofia e Teologia), ao ex-

plicar a importância desses centros de 

espiritualidade, fé e cultura para a mis-

são da Companhia de Jesus no Brasil. 

E acrescenta: “seria anti-jesuíta pensar 

que ‘ajudar as almas’ seria uma missão 

só para os membros de uma institui-

ção religiosa. Naturalmente, os Cen-

tros Loyola assumem, nessa missão, 

um aspecto bem peculiar, o diálogo de 

fé e cultura. E o CL de Belo Horizonte 

acrescenta a espiritualidade”.

Um dos responsáveis pela funda-

ção do Centro Loyola de Belo Horizon-

te, o padre Francisco Ivern Simó conta 

que a finalidade foi criar espaços de 

formação para leigos, para o diálogo 

com o mundo contemporâneo e para o 

intercâmbio sobre temas relacionados 

com a fé e a cultura nas suas diversas 

dimensões. “Desejo que o Centro Loyo-

la de BH continue desenvolvendo a sua 

missão e seja um centro de formação 

e diálogo de leigos e para leigos, não 

apensas inacianos, mas também para 

leigos que, de algum modo, se relacio-

nam conosco”, afirma Pe. Ivern, vice-

-reitor da PUC-Rio (Pontifícia Univer-

sidade Católica do Rio de Janeiro).

Lucimara Trevizan, diretora execu-

tiva do CL de BH, conta que, ao longo 

desses 20 anos de existência, foram vi-

venciados muitos momentos marcan-

tes no centro. “A sensação que brota é de 

agradecimento a Deus, pela companhia 

amorosa e inspiradora, aos jesuítas que 

nos acompanharam e nos ajudaram e 

aos professores, assessores, voluntários 

e amigos. E também agradecimento à 

Companhia de Jesus, que investe nesse 

espaço de diálogo, fé e cultura, na for-

mação e no protagonismo dos leigos e 

leigas”, ressalta a diretora.

FReNte de AtuAção

Durante todo o ano, o Centro Loyola 

de BH oferece uma agenda diversificada 

de atividades. Suas principais frentes 

de atuação são:

••Formação Teológica, Catequética, 

Litúrgica e Mística – atividades com 

maior duração.

••Cursos Filosóficos / Existenciais – 

além de cursos, são promovidos deba-

tes, ciclos de palestras, rodas de conver-

sa e outras modalidades, com conteúdo 

de Filosofia, Literatura, Psicologia e Ci-

nema, além de temas contemporâneos.

••Espiritualidade – são oferecidas for-

mações sobre mística e espiritualidade 

cristã, tardes de Espiritualidade e Exercí-

cios Espirituais na Vida Cotidiana.

••Grupos de Reflexão – esses grupos re-

únem-se com inspiração na literatura, na 

poesia, na espiritualidade ou na teologia. 

Com o intuito de ampliar os espaços 

de diálogo e formação, o Centro Loyola 

de BH tem investido também em moder-

nas ferramentas de comunicação. Além 

do site (centroloyola.org.br), a institui-

ção mantém um canal no Youtube, no 

qual disponibiliza seus cursos gravados. 

Para a realização da missão, atual-

mente, o Centro Loyola conta com vários 

parceiros. Entre eles, estão: FAJE; PUC 

Minas; Arquidiocese de Belo Horizonte; 

CNBB-Leste 2 (Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil); Centro Winnicott de 

BH; e o Colégio Loyola.

espAço pRiVilegiAdo

“Já perdi a contagem do tempo que 

frequento o Centro Loyola de BH, mas, 

certamente, desde os primeiros anos 

de sua fundação”, afirma a jornalista e 

professora universitária Graziela Cruz. 

Além de frequentar as atividades do 
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espaço, atualmente, Graziela coordena 

o Ciclo de Cinema e ajuda a promo-

ver algumas palestras e cursos do CL. 

“Acredito que o Centro Loyola é um es-

paço de formação, encontro e reflexão 

extremamente privilegiado por fugir 

das molduras tradicionais existentes 

em outros locais”, explica a jornalis-

ta. E acrescenta: “o CL vem responder 

à necessidade de pessoas que buscam 

aprofundar a fé e a experiência de ser 

cristã, mas em um espaço mais sinto-

nizado com o nosso tempo, que é um 

tempo que exige leveza, acolhimento, 

calor humano, menos formalismos e 

mais experiência de vida”.

O médico Magnus Lentz Montei-

ro Boson também é frequentador de 

longa data do Centro Loyola de BH. Há 

cerca de 15 anos, ele participa de cur-

sos, rodas de discussão e momentos 

de espiritualidade. Nesse período, cur-

sou também duas pós-graduações lato 

sensu: a Especialização em Teologia e 

a Atualização Litúrgico-Sacramental. 

“Minha história com o Centro Loyola 

começou junto com o meu desejo de 

aprofundar minha vida em Cristo”, re-

lembra o médico. Ele conta que, certo 

dia, começou a refletir sobre sua vida 

e percebeu que, apesar de ela ser boa, 

havia um sentimento interno de que 

faltava algo que o preenchesse, o fizes-

se pleno. Foi, então, que ele procurou o 

Centro Loyola para fazer pequenos cur-

sos na intenção de aproximar-se mais 

de Deus. “Hoje, posso dizer que, com 

a importante ajuda do Centro Loyola, 

venho dando os primeiros passos na 

construção de uma fé verdadeiramente 

madura. Agora, com muita humildade, 

liberdade (de mim mesmo) e amor, vi-

vendo minha vida em oração, buscan-

do ver Deus em tudo e tudo em Deus”, 

diz Magnus.

Além de ser professor nas áreas de 

Filosofia e Literatura do Centro Loyola 

de BH, Ricardo Finati também partici-

pa das atividades oferecidas pelo espa-

ço. “O CL tem sido uma oportunidade 

de discutir as relações entre a tradição 

cristã e os problemas postos pela cul-

tura contemporânea”, afirma Ricardo, 

ressaltando que a atualidade vem sen-

do marcada pela escassez de espaços 

públicos capazes de propiciar e enco-

rajar o debate, reconhecendo o direito 

a opiniões diferentes. “Na esfera limi-

tada em que atua, tudo isso faz do Cen-

tro Loyola um lugar de humanização 

da vida urbana”, conclui o professor.

CeNtRo loyolA dA puC-Rio:
23 ANos de HistÓRiA 

Em 11 de março de 2017, acon-

teceram as comemorações 

pelos 23 anos de existência do 

Centro Loyola de Fé e Cultura PUC-

-Rio. O momento foi marcado por 

uma missa em ação de graças, cele-

brada pelo cardeal arcebispo do Rio 

de Janeiro, dom Orani Tempesta, O. 

Cist, que destacou a importância da 

casa para a promoção do diálogo en-

tre fé e cultura na cidade.

“Nesse dia, agradecemos a Deus 

pelos 23 anos do Centro Loyola, des-

se diálogo com a cultura, com a cidade 

e com as pessoas nas mais diferentes 

situações. Agradecemos por ter essa 

presença nessa grande cidade, plural 

como é”, ressaltou dom Orani.

A missa foi concelebrada pelo rei-

tor da PUC-Rio (Pontifícia Universida-

de Católica do Rio de Janeiro), padre 

Josafá Siqueira, SJ, que destacou, en-

tre outros pontos, a ligação do Centro 

Loyola com a Universidade e o quanto 

as atividades cresceram nos últimos 

anos. Além do reitor, também partici-

param da celebração os padres jesuítas 

José Fernandes, atual diretor do Cen-

tro Loyola, e Paul Schweitzer.

Fonte: Centro Loyola de Fé e Cultura 

PUC-Rio (Rio de Janeiro/RJ)
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CoMpANHiA de jesus   †  educAçãO

Colégio MediANeiRA 
CeleBRA 60 ANos
Uma das coisas mais impor-

tantes que aprendi dentro do 

Colégio Medianeira foi ter um 

posicionamento, não ficar esperando, e 

saber que temos de fazer com as próprias 

mãos”, conta a antiga aluna da institui-

ção jesuíta, Marcelle Borges. Outro anti-

go aluno do Medianeira, Carlos Alberto 

Faraco revela que levou os aprendizados 

da instituição para toda a vida. “Quando 

estive, pelas circunstâncias, exercendo 

cargos de direção, me foram muito úteis 

as vivências que tive no colégio, em espe-

cial, o chamado para a ação responsável e 

socialmente comprometida”, afirma. 

Assim como Borges e Faraco, que 

guardam boas lembranças do Colégio Me-

dianeira, outros milhares de alunos têm 

o mesmo sentimento de gratidão pelas 

experiências e aprendizados que viven-

ciaram na instituição, que completou 60 

anos no dia 24 de fevereiro.   

Faraco, que é linguista, professor e 

escritor, acompanhou por muitos anos 

os jovens que se formaram na institui-

ção jesuíta. Ele foi professor na Univer-

sidade Federal do Paraná (UFPR) e conta 

que os antigos alunos do Medianeira 

destacavam-se nos cursos universitários 

pela criticidade e pela disciplina com os 

estudos. “São alunos que sabem estudar, 

são críticos e participativos”, assinala o 

educador, que também lecionou no Co-

légio. Segundo ele, isso é fruto da preo-

cupação da instituição com a formação 

de homens e mulheres para a vida.

Formada em Arquitetura, Borges é di-

retora operativa da ONG Teto, responsável 

pela defesa do direito de moradores de 

áreas com vulnerabilidade social. Ela con-

ta que o desejo de mudar surgiu da vonta-

de de usar o que aprendeu na escola e na 

faculdade em favor do bem-estar dos de-

mais. Ela acrescenta ainda que os conhe-

cimentos adquiridos e as aprendizagens 

vivenciadas em seus anos de Medianeira 

foram fundamentais para o despertar de 

um raciocínio crítico e de preocupação 

com o outro. 

pedAgogiA iNACiANA

Nessas seis décadas de dedicação à ex-

celência humana e acadêmica, a institui-

ção formou mais de 60 mil alunos. Ao lon-

go dos anos, muitas foram as propostas 

educativas, entretanto, todas formulavam 

uma só resposta: a formação ampla, crí-

tica e humana. Na visão do padre Carlos 

Alberto Jahn, diretor geral da instituição, 

o sentimento que simboliza esse momen-

to é o de gratidão. “É hora de agradecer às 

famílias e ao povo curitibano por acredita-

rem na educação da Companhia de Jesus e 

do Medianeira”, reflete.

Para o diretor acadêmico do colégio, 

Fernando Guidini, o Projeto Político-Pe-

dagógico (PPP) da Companhia de Jesus – 

pautado na tradição, mas com um impor-

tante olhar investigativo para o futuro – é 

responsável por dar identidade e proprie-

dade à instituição. “O PPP está situado no 

chão da cultura, em um contexto específi-

co, composto por pessoas com vida, von-

tades, com aquilo que é próprio da exis-

tência humana”, comenta o educador, que 

completa relembrando que o Medianeira 

é um projeto de vanguarda “por responder 

às várias dimensões do formar integral.”

Em toda a sua história, o Medianeira 

sempre prezou pela formação humana, 

social e política, pelo ensino crítico, cria-

tivo e reflexivo, possibilizando que alunos 

lessem e interpretassem as diferentes rea-

lidades segundo o contexto em que esta-

vam inseridos. Segundo Gilberto Vieira, 

diretor Administrativo, uma instituição 

de ensino é instigada a formar homens e 

mulheres atentos aos demais, envolvidos 

com a casa comum e com a consciência 

de seu papel de protagonista, por acreditar 

que outro mundo é possível.

“
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esse resultadO é O espelhO de um 
prOcessO de planejamentO cOntínuO 
e execuçãO qualificada na busca pela 
excelência acadêmica.”

pe. Carlos Alberto jahn, diretor geral 
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cuRsOs de uNIVeRsIdAdes 
jesuítAs sãO Bem AVALIAdOs 

Em março, o MEC (Ministério da Educação) divulgou 

os dados de alguns indicadores que têm como uma 

de suas bases as provas do Enade (Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes) de 2015, além de outros dados 

coletados pelo governo federal. Um dos indicadores é o ICG 

(Índice Geral de Cursos), que considera, em conjunto, o de-

sempenho da pós-graduação e da graduação.

A FAJE (Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia) está no 

topo da lista das melhores instituições de Ensino Superior do 

Brasil. Entre as 280 instituições em Minas Gerais, apenas quatro 

alcançaram a nota 5 no ICG, entre elas está a FAJE, que aparece 

como única faculdade privada a receber a nota máxima. Para o 

reitor da instituição, padre Álvaro Pimentel, o sucesso e o reco-

nhecimento podem ser vistos como fruto da convergência de 

uma série de fatores – excelência do corpo docente, profissiona-

lismo e compromisso dos funcionários, além da dedicação e do 

ótimo desempenho dos estudantes. 

A Unisinos conquistou a posição de melhor graduação 

privada do Brasil, além de outras colocações, como a de 

melhor universidade entre as particulares da Região Sul e 

a terceira melhor no ranking brasileiro. No ICG, a universi-

dade conquistou a nota 3,52. “Esse resultado é o espelho de 

um processo de planejamento contínuo e execução qualifi-

cada na busca pela excelência acadêmica”, destaca o diretor 

da Unidade Acadêmica de Graduação, Gustavo Borba. Com 

relação à conquista da melhor graduação, Borba acredita 

que o resultado deve-se a uma entrega qualificada que pro-

fessores e funcionários fazem para os alunos na constru-

ção de cursos inovadores. 

No Centro Universitário FEI, o curso de Administração 

está entre os melhores do Brasil e conquistou a nota 4 no 

ICG. Além desse, o curso de Engenharia de Automação e 

Controle recebeu 5, a nota máxima. Outros cursos de En-

genharia, Ciência da Computação e Administração da FEI 

também foram ranqueados entre as melhores do país na 

avaliação da Folha RUF (Ranking das Universidades do Bra-

sil) 2016, que leva em consideração, principalmente, a opi-

nião da indústria e dos gestores de RH (Recursos Humanos).

Na PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro), os campos de conhecimento Artes & Design e Filo-

sofia estão, respectivamente, entre os 100 e os 150 melhores 

do mundo   e são o segundo e o terceiro melhores do Brasil, de 

acordo com o ranking britânico QS World Rankings by Sub-

ject 2017, que avaliou mais de 4 mil universidades. Ainda em 

relação ao cenário brasileiro, Finanças ocupa a segunda posi-

ção e Economia e Econometria, a terceira, estando este último 

campo entre os 250 melhores do mundo. Em todos os quatro 

campos, a PUC-Rio mantém sua tradição como melhor insti-

tuição privada do País.
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Entre os dias 11 e 12 de março, 

jesuítas e jovens colaborado-

res, que atuam com a juventu-

de, participaram do Encontro MAGIS, 

realizado no Centro Magis Inaciano 

da Juventude (CIJ), em Fortaleza (CE). 

O encontro teve como objetivos: pos-

sibilitar uma escuta atenta aos jovens 

sobre como eles sentem e percebem a 

realização do Programa MAGIS Brasil 

em sua realidade; pensar na constru-

ção de estratégias coletivas que pos-

sibilitem a concretização de forma 

viva e transformadora do Programa na 

região Nordeste do país; e celebrar a 

vida da juventude e a missão da Com-

panhia de Jesus. O momento também 

foi de preparação para o III Fórum MA-

GIS Brasil, que acontecerá em Brasília 

(DF), de 28 de abril a 1º de maio.

CoMpANHiA de jesus   †   juVeNtude e VOcAçÕes

eNCoNtRo MAgis ReÚNe 
jesuÍtAs e joVeNs 
ColABoRAdoRes do NoRdeste

Para o padre Agnaldo Duarte, dire-

tor do CIJ, “o encontro foi muito con-

solador e demonstrou a necessidade 

de uma presença mais organizada e 

qualificada da Companhia de Jesus e 

de seus colaboradores junto às juven-

tudes do Nordeste”. A jovem Márcia 

Rocha, de Teresina (PI), partilhou que 

esse foi um momento de reconhecer e 

celebrar que o Programa MAGIS Brasil 

acontece a partir dos jovens. “O pro-

grama somos nós, acontece onde atua-

mos, quando nos articulamos e difun-

dimos o ‘ser mais para os demais’ com 

nossa vida”.

Dentre os desafios apresentados no 

encontro, o fortalecimento do trabalho 

em rede foi indicado como o que mais 

necessita de atenção, assim como a co-

municação interna e a comunicação 

para sensibilização acerca do Programa 

MAGIS. O estudante jesuíta Isaías Gomes 

afirmou que “para o avanço do trabalho 

em rede, é necessária a descentralização 

do olhar e da forma como as metodolo-

gias e atividades são construídas, para 

que todas as obras, projetos e colabora-

dores sintam-se participantes e constru-

tores da missão, que é de todos”. 

O Provincial dos Jesuítas do Brasil 

– BRA, padre João Renato Eidt, esteve 

presente em um momento do encontro 

e falou aos participantes para “continu-

arem firmes a caminhada, com ânimo 

e coragem”. Padre Agnaldo avaliou de 

forma positiva o encontro. “Dentro des-

te espírito, partilhamos, celebramos e 

avançamos, pois ninguém duvida que 

a juventude, antes de ser futuro, já é o 

presente do MAGIS Brasil”.
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plANo de CANdidAtos 2017 

O Plano de Candidatos da Compa-

nhia de Jesus teve início com os 

Exercícios Espirituais de Carna-

val, realizados na Casa de Retiros Vila Kos-

tka, em Itaici (Indaiatuba/SP), em feverei-

ro. Após a experiência, o grupo de jovens 

seguiu para Santa Rita do Sapucaí (MG), 

onde participou, até o dia 23 de março, da 

convivência Loyola, uma das três etapas 

para ingresso na Ordem religiosa.

O coordenador do Plano de Candida-

tos ao Noviciado da Província dos Jesuítas 

do Brasil (BRA) e diretor do Centro Magis 

Burnier (Brasília/DF), irmão Ubiratan de 

Oliveira Costa, conhecido como Bira, ex-

plica que o processo de ingresso na Com-

panhia de Jesus contempla três modali-

dades com convivências comuns: Loyola, 

Montserrat e Manresa. “Cada uma delas 

faz alusão a um momento da vida de San-

to Inácio que mais marcou o seu itinerário 

de seguimento a Cristo”, afirma.

Após a convivência Loyola, os jovens 

foram destinados a algumas residências 

jesuíticas pelo Brasil para dar continui-

dade ao discernimento vocacional. “Na 

residência, o assistente é o responsável 

pelo candidato, podendo contar com ou-

tro jesuíta que seja o acompanhante espi-

ritual e vocacional, sob a coordenação e 

sintonia com o coordenador do Plano de 

Candidatos”, ressalta Ir. Bira.  

os VoCACioNAdos

Em 2017, o grupo de vocacionados 

é bem diverso, pois os jovens vêm de 

várias partes do Brasil. Segundo Ir. 

Bira, “eles são maduros e participati-

vos, animados e bem criativos, todos 

esses elementos são pontos que con-

tribuem para o bom relacionamen-

jesuítAs seRãO ORdeNAdOs 
dIácONOs em ABRIL

No dia 18 de abril, Bruno 

William Recio Franguelli e 

Bruno Nascimento de Mace-

do Torres serão ordenados diáconos, 

to e convivência”. O jesuíta ressalta 

também que os candidatos vieram de 

ricas experiências pastorais e de vida 

eclesial enraizada, além de ampla for-

mação. “É uma turma participativa e 

de muita reflexão, curiosa e de ótimas 

colocações nas formações. A maior 

parte do grupo tem graduação e expe-

riências no mundo acadêmico, jovem 

com mestrado em Ciências da Religião 

e outros com o técnico”, compartilha. 

Para Ir. Bira, são jovens de boa convi-

vência, partilha e companheirismo. 

“Eles estão abertos ao novo e desejo-

sos de mergulhar no mais íntimo para 

responder com mais clareza ao cha-

mado do Cristo amigo”.

conheça as etapas do Plano de 
candidatos da companhia de 

jesus em : http://bit.ly/2npNvvj

ir. Bira (camiseta amarela) com os jovens que estão participando do plano de Candidatos 2017

na Igreja del Gesù, em Roma (Itália), 

por imposição das mãos de dom Luis 

F. Ladaria Ferrer. 

No dia 22, André Luís de Araújo 

será ordenado na Igreja de Saint-Ig-

nace, em Paris (França). Monseigneur 

Olivier Leborgne, bispo da Diocese de 

Amiens, presidirá a cerimônia. 
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Em 1998, fez o CURFOPAL, no Ce-

crei, São Leopoldo (RS), junto a outros 

jesuítas, retomando estudos relativos 

à vida religiosa na Companhia de Jesus 

e da espiritualidade inaciana. 

Em 2013, quando o irmão Ivaldo 

completou 50 anos de vida consagrada 

na Companhia de Jesus, o Padre Geral, 

Adolfo Nicolás, escreveu uma carta de 

felicitações. Ele agradeceu por seu ju-

bileu de ouro de vida religiosa, na qual 

manifestou gratidão pelos anos em 

que o jesuíta residiu na Cúria Geral, de 

1985 a 1990, em Roma (Itália), colabo-

rando, com seus serviços, para o go-

verno da Companhia Universal.

A partir de 1999, irmão Ivaldo tra-

balhou, novamente no Colégio Catari-

nense, até o dia de seu falecimento, em 

atividades relacionadas aos esportes 

com alunos do colégio. Tinha cuidado 

especial com a Casa da Juventude Pi-

nheiral, onde passava boa parte do tem-

po. Acompanhava encontros de profes-

sores e alunos com os seus serviços. No 

dia 11 de março, depois da confraterni-

zação, conhecida como “linguiçada”, 

todos foram para seus quartos. Irmão 

Ivaldo foi para o carro escutar, por um 

breve tempo, o noticiário. É aí que foi 

encontrado, de manhã, já sem vida, ví-

tima de infarto intestinal, aterosclero-

se, hipertrofia do ventrículo esquerdo, 

conforme atestado de óbito.

NA pAZ do seNHoR
IR. IVALdO ALOYsIO schuh
Por Pe. Carlos henrique müller

Irmão Ivaldo Schuh nasceu no dia pri-

meiro de fevereiro de 1945, em uma 

vila chamada Walachai, pertencente, 

na época, ao município de São Leopoldo 

(RS). O pai, Adolfo João Schuh, e a mãe, 

Maria Mathilde Schuh, trabalhavam na 

agricultura. Foi nesse ambiente que Ival-

do foi educado na vida e na fé.

Ingressou na Companhia de Jesus 

como irmão, em Pareci Novo (RS), no dia 

31 de julho de 1963. Foi aí que emitiu os 

primeiros votos, como irmão jesuíta, no 

dia primeiro de agosto de 1965. Os últi-

mos votos foram emitidos na Igreja Santa 

Catarina de Alexandria, no Colégio Cata-

rinense, no dia 15 de agosto de 1984.

Ir. Ivaldo realizou a missão que lhe 

foi confiada pela Companhia de Jesus em 

diversos tipos de atividade, quase sempre 

relacionados com os nossos colégios: no 

Colégio Anchieta, trabalhou em ativida-

des esportivas, junto aos alunos e como 

subministro; no Colégio Catarinense, 

trabalhou na área esportiva e direção dos 

esportes no Ginásio do Colégio. No pe-

ríodo de 1972 a 1984, no mesmo colégio 

Catarinense, auxiliou o diretor da Cruza-

da Eucarística. Trabalhou no Noviciado 

Paulo Apóstolo, em Cascavel (PR), no pe-

ríodo de 1991 e 1992, como ministro, ecô-

nomo e consultor da casa. De 1993 a 1998, 

trabalhou em Sede Capela, no município 

de Itapiranga (SC), onde foi ministro no 

Colégio Agrícola São José.

ir. ivaldO realizOu a missãO que lhe fOi 
cOnfiada pela cOmpanhia de jesus em 
diversOs tipOs de atividade, quase sempre 
relaciOnadOs cOm Os nOssOs cOlégiOs [...]
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AgeNdA

centro magis Inaciano da juventude – cIj
local | fortaleza (ce) 
site |  www.casainacianadajuventude.com

mosteiro dos jesuítas
local | Baturité (ce)
orientador | Pe. josé Acrízio Vale sales, SJ
site | mosteirodosjesuitas.com.br

centro de eventos cristo Rei  (cecReI)
Os dias de Oração consistem em um dia de oração, 
meditação e encontro com deus, em clima de silêncio
local | são Leopoldo (Rs)
orientador | Pe. jean fábio santana, SJ
site | www.cecrei.org.br

casa de Retiros Vila Kostka – Itaici 
tema | Arte sacra: “cristo na arte”
local | Indaiatuba (sP)
orientador | mons. Rafael capelatto
site | www.itaici.org.br

espaço mAgIs capixaba
local | Anchieta (es)
Facebook | @espacomagiscapixabasite

casa mAgIs manresa 
local | cascavel (PR)
site | casamanresa.wixsite.com/site 

centro Loyola de fé e cultura Puc-Rio
local | Rio de janeiro (Rj)
professor | Regina montedonio (Puc-Rio)
site | www.centroloyola.puc-rio.br

Anchietanum 
local | são Paulo (sP)
site | www.anchietanum.com.br

maIo

6

20 e 21

27 e 28

28

29

30 de mAIO A 29 de juNhO

7

12 A 14

13

20

centro jesuíta de cidadania e Ação social 
(cjcIAs) – cePAt 
tema | A crise da representação política e os dilemas 
da esquerda brasileira  
local | curitiba (PR)
Assessor | Rodrigo guimarães Nunes (Puc-Rio)
inscrições | cepat_cjciascuritiba@asav.org.br
tel.:  (41) 3349-5343

casa de Retiros Padre Anchieta – cARPA
local | Rio de janeiro (Rj)
orientador | Pe. carlos Palácio, SJ 
site | www.casaderetiros.org.br 

CIClo de deBates – BrasIl: ConJuntura, 
dIlemas e PossIBIlIdades

retIro de Professores 

manhã de oração - momento marIano

WorkshoP Mindfulness e a arte da leItura

tarde de formação Para gruPo de Jovens

esCola de formação Para Jovens

retIro Com arte

dIas de oração

Curso

retIro de 30 dIas

O portal da Companhia de Jesus do Brasil
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