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Para a Maior 
Glória de Deus



Queridos Irmãos no Senhor!

Pax Christi!

A promulgação dos decretos da CG 36 é um passo impor-
tante no processo de discernimento de nossa vida e missão como 
companheiros de Jesus, processo iniciado já ao ser convocada 
a CG 36. Cada um de nós, as comunidades da Companhia e as 
obras apostólicas se dispuseram a ouvir o chamado que o Senhor 
hoje nos faz diante do clamor dos povos da terra por uma vida 
mais humana. As Congregações Provinciais foram um momen-
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A toda Companhia,
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to em que se escutou, com abertura de mente e espírito, esse 
chamado. Suas contribuições, juntamente com os numerosos 
postulados recebidos, permitiram continuar a reflexão para 
preparar o discernimento comum da Companhia de Jesus reu-
nida em Congregação Geral.

Vivemos uma experiência de discernimento alimentada pela 
preparação prévia, o diálogo fraterno com o Santo Padre Francisco, a 
oração e reflexão pessoal de cada um dos congregados, a oração co-
munitária, a eucaristia e o trabalho de toda a assembleia. A convicção 
da estreita relação entre nossa vida e missão inspirou as deliberações 
durante as seis semanas da CG 36. Só assim poderemos encarnar com 
veracidade a promoção da justiça como exigência de nossa fé, através 
da busca da reconciliação em todas as suas dimensões. Os decretos re-
fletem este espírito e as consequências que dele derivam para nossas 
estruturas de governo.

Mediante esta carta, cumprindo a decisão tomada pela CG 
36 em sua sessão final, no dia 12 de novembro de 2016, e de 
acordo com o nº 142 da Fórmula, tenho o prazer de promulgar 
seus decretos que entram em vigor nesta mesma data.

Começa assim a fase mais comprometedora do proces-
so de discernimento do corpo da Companhia de Jesus e das 
pessoas com quem compartilhamos a missão. Os decretos da 
CG 36 são um convite a entrar na fase da eleição de nossa vida 
como jesuítas e de nosso modo de proceder na missão. São 
um convite a escolher este caminho e pôr-nos, incondicional-
mente, à inteira disposição dAquele que nos chama. O êxito da 
Congregação está nos frutos que se produzam em nossa con-
versão pessoal, nas mudanças necessárias no estilo de nossa 
vida comunitária e na disponibilidade a ser enviados às peri-
ferias ou fronteiras da humanidade atual para compartilhar a 
alegria do Evangelho.

Só se confirmarmos que pusemos toda a nossa espe-
rança no Senhor, teremos capacidade para buscar e achar sua 
vontade e pô-la em prática, como testemunhas do amor de 
Deus para com todos os seres humanos. Maria, nossa Mãe, e 
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Arturo Sosa, SJ
Superior Geral

Roma, 6 de janeiro de 2017
Festa da Epifania do Senhor

seu esposo José mostraram aos simples de coração a maravi-
lhosa revelação de Deus em Jesus, o recém-nascido por obra 
do Espírito Santo. A eles peçamos que nos mostrem seu Filho 
e abramos nosso coração a esta maravilhosa revelação para 
pôr-nos inteiramente a seu serviço.



PROÊMIO HISTÓRICO
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Em sua carta do dia 20 de maio de 2014 (2014/08), o Padre 
Geral Adolfo Nicolás informou a toda a Companhia de sua inten-
ção de convocar, neste mesmo ano, uma Congregação Geral. Co-
municou que, depois de ter recebido a opinião favorável dos As-
sistentes ad providentiam para realizar uma consulta formal sobre 
a convocação de uma Congregação Geral, havia informado o Papa 
Francisco de seu propósito. O Padre Nicolás explicou que havia 
consultado os Provinciais e os Assistentes ad providentiam confor-
me o procedimento previsto na Norma Complementar 362. Tendo 
estes manifestado sua aprovação para convocar a CG, anunciava 
o cancelamento da reunião de Provinciais anteriormente prevista 
para janeiro de 2015 em Yogyakarta.

Na solenidade da Imaculada Conceição, 8 de dezembro de 
2014, o Padre Nicolás convocou formalmente a CG 36. Em sua car-
ta à Companhia universal, determinou que as Congregações Pro-
vinciais deveriam ter completado suas tarefas antes do dia 31 de 
julho de 2015, de modo que a primeira sessão plenária da Congre-

1. A FAse PréviA dA CongregAção gerAl 36
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gação pudesse começar em Roma, no dia 3 de outubro de 2016, 
festa de São Francisco de Borja. Além de animar as Congregações 
Provinciais a ocuparem-se com todos os postulados que viessem a 
ser propostos, o Padre Nicolás convidou seus membros a refletirem 
sobre os três apelos mais importantes que o Rei eterno dirige hoje 
à Companhia universal. Igualmente urgia todos os jesuítas e comu-
nidades a rezarem pelo processo de preparação que culminaria na 
CG.

Já antes da convocação oficial da Congregação, o Padre 
Geral estabeleceu sete grupos de trabalho no seio da Cúria Geral, 
para facilitar os preparativos da Congregação. Uma Comissão de 
Postulados, integrada por Robert Althann (ZIM), Joaquín Barrero 
(ESP) e Rigobert Kyungu Musenge (ACE) e presidida por Antoine 
Kerhuel (GAL), com a missão de organizar os materiais enviados 
pelas Congregações Provinciais antes da reunião do Cœtus prævius. 
Antoine Kerhuel (GAL), Lisbert D’Souza (BOM) e Daniel Huang 
(PHI) foram incumbidos de organizar e preparar o trabalho do 
Cœtus prævius oficial antes da chegada deste a Roma. Patrick 
Mulemi (ZAM) trabalharia com James Grummer (WIS) e Gabriel 
Ignacio Rodríguez (COL) para tratarem dos assuntos concernentes 
à comunicação. O responsável pela Comissão de Logística, Arturo 
Sosa (VEN), convocou a vários membros da comunidade da Cúria, 
Lauro Eidt (BRA), Robert Danieluk (PMA), Jesús Rodríguez (UCS) e 
Gian Giacomo Rotelli (ITA), para organizar os pormenores relativos 
à manutenção, alojamento e integração dos eleitores e membros que 
participariam da Congregação. Ignacio Echarte (ESP) encarregou-
se da Comissão de Secretaria, com Miguel Cruzado (PER) e 
Tomasz Kot (PME), para planejar e supervisionar a infraestrutura 
tecnológica e de secretaria para a Congregação. Severin Leitner 
(ASR) coordenou a Comissão de Liturgia. Com José Magadia (PHI) 
e Fratern Masawe (AOR), sua tarefa era encomendar alvas, estolas e 
paramentos para os congregados e organizar as liturgias eucarísticas 
plenárias e diárias. Clemens Blattert (GER) se encarregou da direção 
das orações matutinas de cada dia. Depois do trágico falecimento 
do Padre Leitner, James Grummer (WIS) assumiu a direção do 
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2. A FAse PrePAr AtóriA

De acordo com a Fórmula nº 13 e depois de ter consultado 
os Presidentes das Conferências e o Conselho Geral, o Padre Geral 
nomeou os membros do Cœtus prævius e os convocou para uma 
reunião no dia 31 de agosto de 2015 com a finalidade de completar 
os preparativos imediatos para a Congregação Geral. Os membros 
do Cœtus prævius eram: o Padre Nicolás (ex officio); como 
moderador, Douglas Marcouiller, (UCS, Conselheiro Geral); Paul 
Béré (AOC, Professor do Institut de Théologie de la Compagnie de 
Jésus, Abidjã), Jorge Cela (ANT, Presidente da CPAL), John Dardis 
(HIB, Presidente da CEP), Stefan Dartmann (GER, Reitor do 
Collegio Germanico e Ungarico, Roma), David Fernández (MEX, 

grupo. Daniel Huang (PHI) e Douglas Marcouiller (UCS), dirigidos 
por Thomas McClain (CDT), estabeleceram os procedimentos e 
orçamentos para organizar os aspectos financeiros da Congregação. 
O Padre Grummer ajudou as comissões, coordenando suas tarefas 
para evitar sobreposições em suas responsabilidades.

Em resposta ao apelo da CG 35 em favor da “presença de 
um número adequado de Irmãos como eleitores”, os Superiores 
Maiores e os membros eleitos de cada Conferência escolheram, 
por sua vez, um Irmão dentre os propostos pelas Congregações 
Provinciais. Tornaram-se eleitores os irmãos Ian Cribb (ASL) 
por CAP-Ásia Pacífico, Stephen Power (BRI) por EUR-Euro-
pa, Thomas Vaz (BOM) por JCS-Ásia Meridional, Guy J. Con-
solmagno (MAR) por JCU-Canadá e EE.UU., James Edema 
(AOR) por JES- África e Madagascar e Eudson Ramos (BRA) 
por PAL-América Latina.
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Reitor da Universidad Iberoamericana, México), Thomas Greene 
(UCS, Reitor da Bellarmine House of Studies, St. Louis), Timothy 
Kesicki (CDT, Presidente da JCU), Michael Lewis (SAF, Presidente 
da JESAM), Antonio Moreno (PHI, Provincial), George Pattery 
(CCU, Presidente da JCSA), Francis Xavier Periyanayagam (MDU, 
Diretor do Loyola College of Engineering, Chennai), e Mark Raper 
(ASL, Presidente da JCAP).

O Cœtus prævius se reuniu de 31 de agosto a 12 de setembro 
de 2015 para organizar, classificar, avaliar e selecionar os temas e 
postulados que deviam ser direcionados à Congregação Geral ou 
ao Padre Geral (FCG 13 §13). Depois de estudar cuidadosamente 
os 146 postulados, 242 apelos e 20 temas recebidos, o Cœtus præ-
vius identificou a ênfase em integração que provinha das Congre-
gações Provinciais do mundo inteiro. Em cada região, os jesuítas 
propugnavam uma maior integração da resposta da Companhia 
aos desafios apostólicos do momento: atenção ao meio ambiente 
humano, social e natural; solidariedade com os migrantes e outras 
pessoas vulneráveis, e a construção de uma nova cultura do diá-
logo e da reconciliação. Ao mesmo tempo as Congregações Pro-
vinciais pediam à Companhia que integrasse mais profundamente 
sua experiência espiritual com sua vida comunitária como amigos 
no Senhor e com seu serviço apostólico. Esta ênfase na integração 
levou o Cœtus prævius a criar duas comissões: uma que se centrou 
no apelo a renovar a vida e missão da Companhia, e outra no de-
safio de buscar um governo renovado para uma missão renovada.

O Padre Nicolás, informando a Companhia universal do tra-
balho do Cœtus prævius (3 de outubro de 2015), apresentou um su-
mário das respostas que as Províncias e as Regiões tinham dado à 
pergunta: “Meditando sobre o apelo do Rei Eterno, quais discerni-
mos serem os três apelos mais importantes que o Senhor dirige hoje 
a toda a Companhia?”. Particularmente, pediu a todas as comunida-
des e obras da Companhia que refletissem na oração sobre o resumo 
que lhes enviava, para participarem espiritualmente no processo de 
discernimento da Congregação Geral. Anunciou também que, por 
deferência para com a opinião do Santo Padre, o Cœtus prævius ti-
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3. A FAse iniCiAl

A Fórmula da Congregação Geral, segundo decisão da CG 
35, estabelece que os trabalhos da Congregação Geral come-
çam quando o Presidente de cada Conferência convoca todos os 
Congregados de sua Conferência (FCG 14 §1). Reunindo-se au-
tonomamente e em diferentes momentos, todas as Conferências 
começaram a fase inicial da CG 36 no decurso dos meses de ou-
tubro e novembro de 2015. Os membros das Conferências da Ásia 
Meridional e da África-Madagascar se reuniram também uma 
segunda vez. Tal como requeria a Fórmula, nas reuniões de sua 
Conferência os membros discutiram o material enviado pelo Cœ-
tus prævius, debateram o estado da Companhia e outros assuntos 
pertinentes, e trocaram informações sobre quem poderia ser elei-
to Geral. Escolheram ainda um membro da Conferência para fa-
zer parte das seguintes comissões: (1) a Comissão Coordenadora 
da Congregação Geral; (2) a Deputação De Statu Societatis; (3) a 
Comissão encarregada do tema “Renovação da Vida e Missão da 
Companhia”; e (4) a Comissão para estudar o concernente a “Um 
Governo Renovado para uma Missão renovada” (FCG 14 §§ 2-6).

O Padre Geral, como membro ex officio da Comissão Coorde-
nadora, presidiu suas sessões. Os seis membros eleitos nas reuniões por 
Conferências completavam a comissão: Paul Béré (AOC), Jorge Cela 
(ANT), Stefan Dartmann (GER), Timothy Kesicki (CDT), Antonio 
Moreno (PHI), e George Pattery (CCU). Imediatamente depois da elei-

nha decidido confiar ao estudo do Superior Geral o pequeno número 
de postulados que pediam a reconsideração da questão dos graus na 
emissão dos últimos votos.

A FAse iniCiAl
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ção dos membros da Comissão Coordenadora, o Padre Nicolás convo-
cou-a para uma primeira reunião, que se realizou durante a primeira 
quinzena de dezembro de 2015, em Roma. Depois que os grupos de 
trabalho constituídos pelo Padre Geral enviaram as informações neces-
sárias para o trabalho da Comissão Coordenadora, esta, no exercício 
de suas responsabilidades, começou a tomar decisões sobre os porme-
nores da Congregação.

A Comissão Coordenadora nomeou vários moderadores: da 
Deputação sobre o estado da Companhia Agbonkhianmeghe Oro-
bator (AOR); da Comissão para a “Renovação da Vida e Missão 
da Companhia” Francis Gonsalves (GUJ); e da Comissão sobre um 
“Governo Renovado a Serviço de uma Missão Renovada” Miguel 
Cruzado (PER). Em previsão das reuniões que as comissões teriam 
no mês de janeiro de 2016, a Comissão Coordenadora estabeleceu 
diretrizes que ajudassem os vários grupos a cumprir sua tarefa. Su-
blinhou a importância de que se trabalhasse desde uma perspectiva 
de Companhia universal, mais do que de uma Região ou Província; 
que se estudassem e debatessem a fundo os postulados e os temas, 
e acentuou a importância de buscar a integração proposta pelo Cœ-
tus prævius. A Comissão Coordenadora também advertiu que as 
comissões consultassem peritos no caso de necessitarem ulterior 
informação sobre um tema. Cada comissão era livre para preparar 
o texto de um possível decreto, se assim achasse necessário.

A Comissão Coordenadora constituiu uma Comissão 
de Postulados, moderada por Douglas Marcouiller (UCS) que 
contava com Rigobert Kyungu Musenge (ACE), Bienvenido F. 
Nebres (PHI), Alfonso Carlos Palacio Larrauri (BRA), Francis 
Parmar (GUJ) e Nicolas Standaert (CHN). Este grupo prestou 
um serviço inestimável estudando os 29 postulados pessoais en-
viados por jesuítas individualmente ou por grupos de jesuítas 
depois da primeira sessão do Cœtus prævius e os nove postula-
dos enviados por membros da Congregação antes que este con-
cluísse seus trabalhos.

 A Comissão Coordenadora constituiu também uma Comis-
são Jurídica conforme disposto na Fórmula (FCG 15 §2, 7°): Robert 



16 A FAse iniCiAl

Geisinger (CDT), Thomas Greene (UCS), Francis Kurien (HAZ), 
Michael Lewis (SAF), Benoît Malvaux (BML, moderador) e Luis 
Javier Sarralde Delgado (COL). Este grupo explicou as modifica-
ções introduzidas na Fórmula desde a última Congregação Geral, 
propôs alguns pontos para a decisão da Congregação, oferecendo 
seu conselho jurídico, em diferentes ocasiões.

Aproveitando reuniões anteriormente previstas, a Comis-
são Coordenadora pôde encontrar-se no fim de fevereiro, mea-
dos de agosto e fim de setembro para continuar seu planejamen-
to e a coordenação da Congregação Geral.

A Deputação De Statu Societatis incluía os quatro As-
sistentes ad providentiam, Lisbert D’Souza (BOM), James E. 
Grummer (WIS), Federico Lombardi (ITA) e Gabriel Ignacio 
Rodríguez (COL), e um membro eleito por cada Conferência: 
John Dardis (HIB), Agbonkhianmeghe Orobator (AOR), Ber-
nardinus Herry Priyono (IDO), Sebasti L. Raj (MDU), Mark 
Ravizza, (CFN) e Arturo Sosa (VEN).

Foram eleitos para a Comissão sobre a “Renovação da Vida 
e Missão da Companhia”: Stephen Curtin (ASL), José Ignacio Gar-
cia Jiménez (ESP), Francis Gonsalves (GUJ), Ludovic Lado (AOC), 
John McCarthy (CDA) e Luis Rafael Velasco (ARU). Foram eleitos 
para a Comissão sobre um Governo Renovado a Serviço de uma 
Missão Renovada: David Ciancimino (UNE), Miguel Cruzado 
(PER), Juan José Etxeberria (ESP), Joseph Marianus Kujur (RAN), 
Michael Lewis (SAF) e Mark Raper (ASL).

Pouco depois das reuniões por Conferências, as comissões 
foram convidadas para uma primeira reunião em Roma. Três gru-
pos tiveram ocasião de encontrar-se simultaneamente na Cúria 
Geral entre os dias 13 e 16 de janeiro de 2016: a Deputação De 
Statu Societatis, a Comissão Jurídica e a Comissão sobre Vida e 
Missão. A Comissão sobre “Governo e Missão” teve sua reunião 
entre os dias 27 e 30 de janeiro. Todas as comissões tiveram ocasião 
de encontrar-se com o Padre Geral para serem melhor instruídas so-
bre suas responsabilidades e conhecerem a perspectiva da Comissão 
Coordenadora. Os três grupos que coincidiram em suas reuniões ti-
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veram a oportunidade de rezar e estar juntos, intensificando a sensa-
ção de que a Congregação estava em andamento e que avançava, já 
antes da primeira sessão plenária.

Durante as reuniões iniciais, a Deputação e as comissões orga-
nizaram suas agendas de trabalho para os meses seguintes, entre ja-
neiro e setembro, de modo que lhes fosse possível estudar, fazer con-
sultas, discernir e redatar textos, antes do começo da fase plenária da 
Congregação. Todos os grupos prepararam minutas de documentos 
para submetê-las à consideração e receber comentários dos eleitores 
e membros da Congregação. O sistema eletrônico desenvolvido pela 
Cúria Geral facilitou muito este trabalho.

O Padre Nicolás deu seu apoio a um bom número de inicia-
tivas práticas que agilizaram o funcionamento da Congregação. 
Para conseguir que na Congregação se usasse a menor quantidade 
possível de papel, o Padre Ignacio Echarte (ESP) e o SenhorKen-
neth Yong (responsável pela tecnologia de informática na Cúria), 
aproveitando as últimas inovações tecnológicas, idealizaram um 
sistema de trabalho muito eficaz. Para alcançar a maior segurança 
possível na Aula, o senhor Fabrizio Salis (da equipe da Cúria) as-
sessorou o Padre Echarte e o Padre Sosa coordenando um enorme 
projeto de renovação que incluía a instalação de um novo sistema 
de calefação e ar condicionado, e conseguia o melhor rendimen-
to possível da tecnologia wireless, reorientando a disposição dos 
assentos na Aula. Apesar de problemas imprevistos e atrasos ines-
perados, tudo esteve pronto para sessões de treinamento antes da 
primeira assembleia plenária. Estas sessões capacitaram os con-
gregados a familiarizarem-se com o sistema de tradução simul-
tânea, com o acesso eletrônico à documentação, com o método 
de votação e de comunicação eletrônica. Durante o decurso da 
Congregação, Edward Fassett (CFN) obteve o apreço de todos por 
sua heroica paciência ajudando os não iniciados em tecnologia a 
superar as mais variadas dificuldades.

Na tarde de 2 de outubro, centenas de jesuítas e amigos da 
Companhia se uniram aos membros da Congregação para uma 
concelebração eucarística na igreja do Gesù, que Washington Pa-
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4. Primeir As sessões PlenáriAs

A primeira sessão plenária da Congregação Geral 36, com 
a presença de todos os eleitores, teve início na segunda-feira 3 de 
outubro com o hino Veni Creator Spiritus e a oração de abertura. 
O Padre Nicolás imediatamente passou a informar os eleitores ter 
nomeado o Padre James E. Grummer (WIS) como Vigário para 
presidir todo o processo até a eleição de um novo Geral. O Padre 
Grummer apresentou então os tradutores, os amanuenses e a equi-
pe de apoio técnico; em nome da Congregação, agradeceu anteci-
padamente a todos eles pela importante contribuição que dariam 
aos trabalhos da Congregação durante as semanas seguintes. A 
Congregação aprovou por unanimidade a presença da equipe de 
apoio e se declarou plena e legítima.

O Padre Grummer apresentou a agenda diária que a Con-
gregação deveria seguir normalmente até o final. Todos os dias 

ranhos (BRA) se encarregou de preparar e coordenar como mes-
tre de cerimônias. Um coral visitante, dirigido por Vlastmil Dufka 
(SVK), colaborou para criar o ambiente de oração e levar a assem-
bleia a uma participação plena e ativa. O Padre Bruno Cadoré, OP, 
Mestre Geral da Ordem dos Pregadores, presidiu e pregou com 
eloquência e simpatia. De forma inspiradora, convidou a todos a 
proceder “entre o dever de chamar constantemente a Companhia 
a ousar a audácia do ‘improvável’ e a vontade evangélica de fazê-lo 
com a humildade de quem sabe que, neste serviço onde o humano 
empenha toda sua energia, ‘tudo depende de Deus’”.
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as atividades teriam início às 9 horas da manhã com uma oração, 
preparada cuidadosamente por Clemens Blattert (GER). Este, jun-
tamente com Gabriel Côté (GLC, eleitor), José Yuraszeck (CHL, 
estudante na Gregoriana), e, algumas vezes, com estudantes de 
San Saba, em Roma, fizeram o acompanhamento musical. Dife-
rentes membros da Congregação dirigiam a oração em diversas 
línguas, que terminava sempre com a bênção na língua materna 
de quem havia presidido a oração. Duas sessões pela manhã e ou-
tras duas pela tarde, cada uma de uns 75 minutos, precediam a li-
turgia eucarística da tarde, celebrada em quatro lugares distintos, 
para possibilitar a escolha da língua preferida: espanhol, italiano, 
francês ou inglês.

O Vigário apontou para algumas boas novidades como a Fór-
mula, a Aula, a tecnologia. Esta permitiria relações com irmãos do 
mundo inteiro, o que poderia trazer consigo ocasião de tomar cons-
ciência de potenciais tensões provenientes da diversidade de pers-
pectivas e valores. O inimigo de nossa natureza humana trataria de 
explorar essas tensões como um meio de minar nossa consolação e 
paz. Sugeriu que poderia ajudar muito a todos, durante o prolongado 
período de discernimento em comum, a insistência de Inácio nos 
Exercícios Espirituais de ter grande ânimo e liberalidade [5], reve-
rência [3] e de evitar toda distração [20].

Mediante votação eletrônica secreta, os eleitores aprovaram 
a proposta de que Agnelo Mascarenhas (GOA) assumisse interina-
mente a secretaria da Congregação até a eleição do Secretário da 
Congregação. Os eleitores concordaram também em que Paul Béré 
(AOC) e Jorge Cela (ANT) desempenhassem a função de Escruti-
nadores na votação sobre a renúncia do Padre Geral, conforme o 
previsto na FCG 46 §2. A Congregação passou então a subsanar to-
das as deficiência que tivessem podido ocorrer nas Congregações 
Provinciais ou em qualquer outro momento.

À luz da FCG 31, §3, a Congregação confirmou por una-
nimidade que as normas sobre confidencialidade determinadas 
pelo Padre Geral para a equipe de comunicação seriam aplicadas 
a todos. Portanto, os nomes dos oradores, os resultados numé-
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ricos das votações e qualquer coisa ainda por resolver ou que 
ainda poderia mudar antes do final da Congregação Geral, devia 
permanecer confidencial. Timothy Kesicki (CDT) e John Dardis 
(HIB) receberam o encargo de trabalhar com a equipe de comu-
nicação organizada pelo Padre Patrick Mulemi (ZAM), para que 
fossem publicadas as informações que parecessem adequadas.

Depois de a Congregação ter concluído esses assuntos, o 
Padre Nicolás apresentou sua renúncia num relato simples e hu-
milde de seu estado de saúde, recalcando seu desejo de que a 
Companhia tivesse a liderança de que necessitava para servir à 
Igreja. Tendo ele abandonado a Aula, Gabriel Ignacio Rodríguez 
(COL) informou sobre o parecer dos Assistentes ad providen-
tiam no tocante à saúde do Padre Nicolás, e o Vigário convidou 
os eleitores a formularem as perguntas que julgassem oportunas. 
Não tendo ninguém levantado outros pontos sobre as razões pró 
ou contra que diziam respeito à renúncia apresentada, a Congre-
gação se concedeu um breve momento de oração antes de pro-
ceder à votação secreta realizada por escrito, por meio da qual a 
renúncia foi aceita. Quando o Padre Nicolás voltou à Aula, rece-
beu uma longa e sonora salva de palmas por parte dos presentes 
postos em pé, em sinal de gratidão pelo fiel serviço prestado à 
Companhia. A seguir, o Padre Federico Lombardi (ITA) agra-
deceu ao Padre Nicolás em nome de toda a Congregação e da 
Companhia, presenteando-o com um ícone da autoria de Marko 
Rupnik (SVN). O Padre Nicolás agradeceu à Congregação e a 
toda a Companhia o afeto e o apoio recebidos no decurso de seu 
mandato. Assim chegou ao fim esta histórica sessão que como-
veu profundamente todos os participantes.

Durante a primeira sessão da tarde, o Vigário informou à 
Congregação que o Santo Padre já havia enviado sua bênção para 
a Congregação e para a eleição de um novo Geral, e que o Papa 
Francisco pretendia encontrar-se com os membros da Congre-
gação no dia 24 de outubro. A Congregação aprovou a seguir a 
proposta do Vigário para que Lisbert D’Souza (BOM), Assistente 
Regional da Ásia Meridional e Assistente ad providentiam, pro-
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nunciasse a exortação no dia da eleição. O Vigário então dedicou 
alguns minutos para explicar que, nos próximos pouco dias, ao 
menos em dez diferentes ocasiões, debates preparariam os eleito-
res para o discernimento que constitui o coração da Congregação. 
Estes debates, em vinte grupos pequenos, permitiram familiari-
zar-se com os materiais já elaborados para a Congregação (espe-
cialmente o De Statu Societatis), preparar a eleição do Secretário 
da Congregação e de seus Assistentes, e conhecer-se mutuamente 
em maior profundidade. A conversa em grupos permitiria a apre-
sentação dos membros entre si, o conhecimento do movimento 
de espíritos suscitado pelos materiais em estudo, e a identificação 
de temas importantes para ulterior consideração.

Mais tarde, durante a mesma sessão, em nome da Deputação 
De Statu Societatis, Agbonkhianmeghe Orobator (AOR) apresentou 
e descreveu a preparação do informe, seus temas principais e suges-
tões para seu uso nos debates. Finalmente, depois de breve pausa, os 
membros da Congregação se dividiram em vinte grupos pequenos 
para revisar a Relatio Prævia e os Apelos.

 Ao longo dos três dias seguintes, embora se realizassem na 
Aula várias apresentações de importância, a Congregação tratou 
seus assuntos principalmente em pequenos grupos que debateram 
a situação atual do mundo, a situação presente da Igreja, a promo-
ção de vocações e a formação, a missão universal da Companhia 
numa sociedade globalizada, a situação da vida comunitária dos 
jesuítas, a liderança como serviço, a colaboração, e os desafios que 
terá que enfrentar a Companhia nos próximos dez anos. Numa 
sessão da tarde, o moderador da comissão sobre “Renovação da 
Vida e Missão da Companhia”, Francis Gonsalves (GUJ), expli-
cou o modo como a comissão tinha organizado e realizado seu 
trabalho e entregou a seguir a versão mais recente de um possí-
vel decreto. Na tarde seguinte, o moderador da comissão sobre o 
“Governo a Serviço de uma Missão Renovada”, Miguel Cruzado 
(PER), apresentou semelhantemente uma visão geral do docu-
mento a seu cargo.

Depois da oração da manhã do quarto dia da Congregação, 

Proêmio HistóriCo
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6 de outubro, o Vigário informou que alguns eleitores tinham 
solicitado que se pospusesse a data da eleição, proposta inicial-
mente para o dia 11 de outubro. Mencionou a importância de 
examinar as moções experimentadas ao considerarem-se as ra-
zões pró e contra postergá-la. Depois de um breve tempo de ora-
ção e depois de examinarem-se juntos as razões a favor e contra 
a proposta, os eleitores decidiram, por enorme maioria, come-
çar a murmuratio na segunda-feira 10 de outubro. Os eleitores 
passaram então a reunir-se em pequenos grupos para discutir o 
documento De Statu.

Na sessão plenária do início da tarde, os eleitores tiveram 
oportunidade de levantar questões sobre o informe De Statu. O 
Padre Orobator (AOR), moderador da Deputação, organizou 
as respostas. Durante a última sessão do dia, quatro redatores – 
Francis Xavier Periyanayagam (MDU), José Ignacio Garcia (ESP), 
Paulin Manwelo (ACE) e Thomas D. Stegman (WIS) – fizeram 
um resumo dos diálogos realizados nos grupos sobre os desafios 
que haveria de enfrentar a Companhia nos próximos dez anos. Os 
eleitores puderam fazer comentários e apresentar suas reflexões 
até a interrupção, quando se dirigiram aos locais de celebrar a eu-
caristia nos diversos idiomas.

No dia 7 de outubro, quinto dia da Congregação, os mem-
bros da Congregação atravessaram em peregrinação a Porta San-
ta do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, e concelebraram a 
eucaristia bem cedo pela manhã no Altar da Cátedra, na Basílica 
de São Pedro. Bienvenido Nebres (PHI), o membro com mais 
tempo de Companhia, presidiu e pregou numa tranquila ceri-
mônia, enquanto no exterior chovia torrencialmente. Depois da 
habitual oração da manhã na Aula, os congregados se reuniram 
em grupos por assistências para preparar duas ternas: uma para 
a eleição do Secretário da Congregação, e outra para a eleição de 
seus Assistentes.

Durante a primeira sessão da tarde, o Procurador Geral da 
Companhia, Benoît Malvaux (BML), explicou as mudanças mais 
importantes na Fórmula, introduzidas pela CG 35 em seu decreto 
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5, nos 2-4. Feitas algumas aclarações, os membros da Congrega-
ção confirmaram por unanimidade a revisão realizada na Fórmu-
la para a Congregação Geral. O Vigário explicou a seguir as razões 
pelas quais os Assistentes ad providentiam e a Comissão Coor-
denadora tinham considerado que não seria necessário debater 
antes da eleição do Geral as mudanças introduzidas na Norma 
Complementar 326. Ninguém fez representação contra esta deci-
são. Depois de breve debate, os eleitores aprovaram a composição 
da Comissão Coordenadora.

Na última sessão do dia, os eleitores se reuniram para a vota-
ção eletrônica secreta para a eleição do Secretario da Congregação e 
de seus Assistentes. Luis Orlando Torres (UCS) foi eleito Secretário 
da Congregação, Agnelo Mascarenhas (GOA), primeiro Assistente 
e Francisco Javier Álvarez de los Mozos (ESP), segundo Assistente. 
Depois de breve oração de ação de graças pelo fato de as Assistências 
terem proposto tantos e tão excelentes candidatos, independente de 
sua origem, a Congregação levantou sua sessão para celebrar a euca-
ristia em diversos idiomas.

Depois da oração de abertura do sexto dia da Congregação, 
o Padre Grummer anunciou que a Comissão Coordenadora tinha 
decidido como método para a aprovação das atas da Congregação 
(FCG 32), a designação de três eleitores com tal missão. Jean-Marc 
Biron (GLC), Nicolas Standaert (CHN) e Scott Santarosa (CFN) 
revisariam as atas de cada dia e as aprovariam em nome de to-
dos os congregados. O Vigário pediu a seguir a François-Xavier 
Dumortier (GAL), Francisco Javier Álvarez de los Mozos (ESP) e 
Devadoss Mudiappasamy (MDU) que contassem sua experiência 
pessoal no processo de recolher informações, antes da eleição do 
Padre Geral. Outros eleitores que também tinham participado de 
anteriores Congregações Gerais acrescentaram breves observações 
que ajudaram os presentes a entender melhor como proceder.

Depois de uma breve pausa, o Padre Grummer leu os 
nomes dos juízes de ambitu: o Vigário (ACU) e os eleitores 
com mais tempo de Companhia de cada Assistência: Paramasi-
vam Stanislaus Amalraj (JCS), Jorge Cela Carvajal (ALS), John 
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K. Guiney (EOC), Michael Lewis (AFR), Federico Lombardi 
(EMR), Anto Lozuk (ECO), Bienvenido F. Nebres (ASP) e Al-
fonso Carlos Palacio Larrauri (ALM). A seguir apresentou al-
guns pontos para a reflexão e a oração antes de dar começo à fase 
da eleição. Estes pontos permitiriam um exame da primeira se-
mana da Congregação para que os eleitores pudessem reconhe-
cer mais profundamente as graças recebidas. Depois de celebrar 
a Eucaristia nos grupos linguísticos, os eleitores gozaram de um 
dia e meio de descanso.

5. A FAse de eleição

Na segunda-feira 10 de outubro com uma exortação do 
Vigário começou o processo de eleição do Padre Geral. O Pa-
dre Grummer lembrou aos eleitores a densidade especial des-
tes quatro dias. Descreveu-os como um tempo de recolhimento 
reverente e de profundo respeito por cada pessoa e pelo modo 
como Deus trabalha, para que todos busquemos sua vontade 
com crescente confiança. Para criar e facilitar uma atmosfera de 
oração, o Santíssimo Sacramento ficou exposto durante todo o 
dia na Capela de São Francisco de Borja.

O dia da eleição, sexta-feira, 14 de outubro, começou 
com a celebração, de manhã cedo, da Missa do Espírito San-
to, presidida pelo Vigário que também pronunciou a homilia. 
Acompanhavam-no no altar Lisbert D’Souza (BOM) e Tomasz 
Kot (PMA), o mais antigo e o mais recente entre os Assistentes 
Regionais. Concluída a eucaristia, os eleitores se dirigiram em 
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6. A FAse Ad NegotiA

Na primeira sessão da fase ad negotia da Congregação Geral 36 
(tempo para abordar os diversos temas em pauta), os eleitores deram 
formalmente as boas vindas a três novos membros nomeados ain-
da pelo Padre Nicolás: Michael J. Garanzini (UCS, Secretário para a 
Educação Superior), José Alberto Mesa (COL, Secretário para a Edu-
cação) e Thomas W. Smolich (CFN, Diretor do Serviço Jesuíta aos 

procissão à Aula, onde entoaram o Veni Creator Spiritus. Du-
rante vinte minutos, Lisbert D’Souza pronunciou uma exortação 
recordando aos eleitores alguns textos chave das Escrituras e das 
Constituições. Conforme o número 75 da Fórmula, todos perma-
neceram em oração silenciosa durante o restante do tempo até 
completar uma hora.

Cumprido o prescrito na Fórmula, Arturo Marcelino Sosa 
Abascal (VEN), Delegado para as Casas Internacionais de Roma, 
foi eleito trigésimo primeiro Superior Geral da Companhia de 
Jesus. Logo depois, o Vigário leu o decreto que certificava a 
eleição, e Antonio Spadaro (ITA) informou o Santo Padre. Ato  
seguido entrou na Aula a equipe de comunicação para gravar 
a profissão de fé do novo Geral, a tradicional homenagem que 
lhe prestam todos os eleitores e as felicitações de todos os jesuí-
tas presentes na Cúria. A seguir, na Capela de São Francisco de 
Borja, em ação de graças se entoou o Te Deum. No dia seguinte, 
pela manhã o Padre Sosa presidiu a Eucaristia de ação de graças 
na igreja do Gesù. Ele convocou os presentes, não só à “audácia 
do improvável”, mencionada pelo Padre Cadoré, OP , na missa 
inaugural, mas também à “audácia do impossível”, porque, como 
o arcanjo Gabriel disse a Maria: “Para Deus nada é impossível”.
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Refugiados). O Secretário, Padre Torres, advertiu que a Conferência 
da América Latina precisava escolher um substituto para o Padre 
Sosa na Deputação De Statu Societatis.

O Padre Sosa apresentou algumas indicações iniciais so-
bre o governo e propôs algumas questões preliminares sobre 
as quais desejava que os membros da Congregação lhe dessem 
seu parecer. Anunciou também que, de acordo com FCG 88 
§7, o Padre Nicolás tinha decidido retirar-se da Congregação 
e passar algum tempo na Espanha antes de assumir um novo 
destino na Província das Filipinas.

A Congregação dedicou vinte e três dias para tratar de 
uma grande variedade de assuntos, usando modalidades muito 
diversas. Os debates em pequenos grupos ofereceram excelen-
te ocasião aos congregados para aprofundar sua compreensão 
e apreciação das vivências e formas de pensar de cada um, num 
amplo espectro de temas; as reuniões por conferências deram 
luz sobre pontos de vista regionais; as sessões plenárias brin-
daram o foro para alcançar um ponto de vista mais universal. 
Os redatores trabalharam assiduamente para oferecer valiosos 
e matizados resumos para que a Congregação pudesse levar 
adiante seu trabalho. Os autores e editores das minutas propos-
tas puseram nelas muitas horas de esforço para ajustá-las à exi-
gências da Congregação.

O Padre Geral frequentemente comunicava a nomeação de 
novos Provinciais, muitos dos quais se encontravam na Aula. Tam-
bém deu a conhecer sua intenção de nomear a Antoine Kerhuel 
(GAL) Secretário da Companhia. Agradecendo Ignacio Echarte 
(ESP) por seus anos de serviço em Roma como Secretário e, antes, 
como Delegado das Casas Internacionais de Roma, o Padre Sosa 
comunicou que a transmissão do cargo para o novo Secretário se 
realizaria no início de 2017.

A preparação das ternas para selecionar Assistentes Regio-
nais e para eleger os Assistentes ad providentiam e o Admonitor, 
requereu reflexão pessoal, diálogo, cuidadosa atenção e a parti-
cipação ativa de todos os membros da Congregação. Baseado na 
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7. A visitA do PAPA

Talvez o dia mais importante da fase ad negotia da Con-
gregação tenha sido o da visita do Papa Francisco: segunda-fei-
ra 24 de outubro. As recomendações do Papa para pedir com 
insistência consolação, para deixar-nos comover por Nosso Se-
nhor Crucificado em sua pessoa e em seu povo, e de agir com 
bom Espírito como homens de discernimento que sentem com 
a Igreja, ressoaram com força na mente e no coração de todos os 
presentes na Aula naquela manhã. Ao discurso preparado pelo 
Santo Padre se seguiu uma sessão de perguntas e respostas. Foi 
profundamente comovedor seu testemunho pessoal sobre a im-
portância da consolação, da compaixão e do discernimento no 

consulta aos membros de cada Assistência e aos Conselheiros 
Gerais, na segunda-feira 31 de outubro, o Padre Sosa nomeou os 
primeiros membros de sua equipe. Como Assistentes Regionais 
escolheu Victor Assouad (EOC), Joaquín Barrero Diaz (EMR), 
Vernon D’Cunha (ASM), Lisbert D’Souza (ASM), Daniel Padre 
Huang (ASP), Tomasz Kot (ECO), Douglas Marcouiller (CUS), 
Fratern Masawe (AFR), Claudio Paul (ALM) e Gabriel Ignacio 
Rodríguez (ALS). Nomeou também José Magadia (PHI) Conse-
lheiro Geral para a Formação e John Dardis (HIB) Conselheiro 
Geral para o Discernimento e Planejamento Apostólico.

Depois de quatro dias, em que se recolheram informações 
através de conversas pessoais, na sexta-feira 4 de novembro, a 
Congregação elegeu os Assistentes ad providentiam: John Dar-
dis, Vernon D’Cunha, Douglas Marcouiller e Fratern Masawe. 
A Congregação determinou também que Douglas Marcouiller 
fosse o Admonitor do Padre Geral.
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A Comissão sobre a “Vida e Missão da Companhia” ten-
tou analisar os processos, causas e consequências que vincu-
lam a vida comunitária da Companhia com as realidades apos-
tólicas da ecologia, das migrações, do fundamentalismo e do 
serviço entre os povos indígenas. Examinou pormenorizada-
mente mais de 75 postulados e 6 temas que as Províncias ha-
viam enviado. A Comissão e a Congregação tomaram a sério 
seu trabalho, estudando 6 esboços e 173 propostas de emenda 
antes de aprovar a versão final do decreto Companheiros numa 
missão de reconciliação e justiça.

Fazendo memória da experiência dos primeiros compa-
nheiros em Veneza, ao discernirem o que fazer, quando a situ-
ação política desbaratou seus planos de ir a Jerusalém, a Con-
gregação ressaltou que hoje as comunidades da Companhia 
devem ter as características que as tornem capazes de discerni-
mento apostólico em comum. Como membros de tais comuni-
dades, abrasados pela paixão de testemunhar o Evangelho, os 
jesuítas poderão participar da missão de Cristo Reconciliador, 
como expressa São Paulo em 2Cor 5,18. Deste modo todas as 
atividades apostólicas e todas as obras da Companhia terão um 
renovado fervor para servir à reconciliação com Deus, com a 
humanidade e com a criação.

8. ComPAnHeiros numA missão de reConCiliAção e 
JustiçA

serviço do Senhor e de sua Igreja. A mensagem fraterna e franca 
do Papa inspirou e encorajou a Congregação na continuação de 
seu trabalho.
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9. renovAção do governo PArA umA missão 
renovAdA

A Comissão para a “Renovação do Governo para uma Missão 
renovada”, ao iniciar suas tarefas, baseou-se nos 68 postulados e 5 te-
mas enviados pelas Congregações Provinciais e em outros postulados 
que chegaram antes do fim da Congregação Geral. A comissão pediu 
ajuda a vários grupos de trabalho e outras pessoas que deram impor-
tantes contribuições para sua deliberação. O documento resultante Um 
governo renovado para uma missão renovada sublinha a centralida-
de da missão da Companhia para qualquer estrutura, procedimento 
ou instância de governo. As três características essenciais do governo 
atual na Companhia são o discernimento, a colaboração e o trabalho 
em rede. Por isso é importante que sejam criados, em todos os níveis 
de organização da Companhia, as condições e os meios que ajudem 
a desenvolver estas três características. O decreto faz ao Padre Geral, 
e aos que trabalham com ele em Roma, seis recomendações. A estas 
se acrescentaram duas recomendações às Conferências de Superiores 
Maiores, três aos Superiores Maiores de Províncias e Regiões e duas aos 
Superiores Locais.

Além disso, a Congregação encarregou o Padre Geral de 
três assuntos importantes: a renovação da organização e estrutura 
das Casas Interprovinciais de Roma (Domus Interprovinciales Ro-
manæ); a promoção, dentro da Companhia e de seus ministérios, 
de uma consistente cultura de proteção e salvaguarda de menores; 
e, uma revisão das Fórmulas da Congregação Provincial, da Con-
gregação Geral, da Congregação de Procuradores e da Congrega-
ção para eleger um Vigário Geral.

Finalmente, a CG 36 modificou aas Normas Comple-
mentares 362 e 396 para obter maior precisão de linguagem e 
para clarear sua prática; acrescentou ainda notas explicativas 
aos números [701] e [704] das Constituições, para adequá-las 
ao Código de Direito Canônico vigente.
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11. enCerrAmento dA CongregAção gerAl 36

No dia 11 de novembro, os membros da Congregação decidi-
ram que seus trabalhos chegariam ao fim no dia seguinte. 

Deu-se início então, em clima de oração, a uma avaliação da 
Congregação em seu conjunto. Uma reflexão por assistências, em 
pequenos grupos e individual – habilmente organizada por Pablo 
José Alonso Vicente (ESP), Mark A. Ravizza (CFN) e Antonio F. 
Moreno (PHI) – ajudou a todos a agradecer pelas bênçãos rece-
bidas nos últimos dois anos e a formular sugestões sobre o que 
poderia melhorar em futuras Congregações.

Ainda que qualquer membro tivesse podido apresentar 
“intercessões” pedindo à Congregação que introduzisse mudan-
ças julgadas necessárias nos decretos, ninguém o fez. Em conse-
quência, depois do tempo da oração matinal, que foi mais pro-
longado que de costume, a Congregação estabeleceu que o Padre 
Geral e os Assistentes ad providentiam poderiam assinar as atas 
finais da Congregação. A Congregação também determinou que 

10.testemunHos de AmizAde e reConCiliAção

O último decreto aprovado pela Congregação Geral foi uma 
carta e uma oração pelos jesuítas que vivem em territórios assola-
dos por guerra e conflito. John Dardis (HIB), Jean-Baptiste Ganza 
Gasanana (RWB) e Dany Younès (PRO) constituíram uma comis-
são especial que trabalhou um texto que sintetizava muito bem os 
sentimentos e desejos da Congregação de expressar solidariedade 
para com todos os que dão testemunho do Príncipe da Paz em lu-
gares altamente conflituosos.
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o Padre Geral podia introduzir nos decretos as correções que 
julgasse necessárias “segundo a mente da Congregação” e “com 
o voto deliberativo dos padres da Cúria Geral que têm direi-
to a participar da Congregação por razão de ofício” (FCG 140 
§4, 2°). A seguir, o Padre Geral e o Padre Torres agradeceram 
aos membros da Congregação e a todos aqueles cujas orações e 
cujo trabalho tinham ajudado de diversos modos a seu bom de-
sempenho. Finalmente, os membros deram por terminado seu 
trabalho e votaram o encerramento definitivo da Congregação, 
antes de entoar o Te Deum de ação de graças por tantas bênçãos 
recebidas.

Os membros da Congregação, os jesuítas de Roma e nume-
rosos amigos da Companhia de Jesus se reuniram na igreja de San-
to Inácio às 16 horas para celebrar uma Eucaristia de ação de gra-
ças e cantar juntos o Te Deum. A homilia do Padre Geral enfatizou 
a necessidade do discernimento em solidariedade com os demais, 
especialmente com os pobres, enquanto a Companhia percorre o 
mundo para proclamar o Evangelho. Textos em latim, italiano, es-
panhol, inglês, polonês, português, romeno, japonês, francês, cin-
galês e árabe, como também rituais congoleses e indianos, fizeram 
visível a universalidade da Igreja. Seguiu-se uma recepção na Uni-
versidade Gregoriana.

Encerrou-se assim a Trigésima Sexta Congregação Ge-
ral da Companhia de Jesus, no dia 12 de novembro de 2016, 
depois de 35 dias de trabalho.
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Decreto 1

COMPANHEIROS NUMA MISSÃO DE 

RECONCILIAÇÃO E JUSTIÇA

Tudo vem de Deus, que, por Cristo, nos reconciliou consigo e 
nos confiou o ministério da reconciliação (2Cor 5,18)

1A Companhia de Jesus sempre procurou conhecer e seguir a vonta-
de de Deus sobre ela. Esta Congregação Geral retoma sobre si mais 

uma vez esta tarefa. Fazemo-lo desde o coração da Igreja, mas com os 
olhos postos no mundo, que, “até o presente, está gemendo como em 
dores de parto”1. Por uma parte, contemplamos a vibração da juventu-
de que anseia pelo melhor em suas vidas. Vemos o gozo de muitos ante 

1 Rm 8, 22.
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a beleza da criação. Vemos as múltiplas formas com que muitos põem 
suas qualidades a serviço dos demais. Contudo, também vemos que 
nosso mundo enfrenta hoje múltiplas carências, tantos desafios. Em 
nossas mentes permanecem as imagens de populações humilhadas, 
pressionadas pela violência, excluídas da sociedade e marginalizadas. 
A terra suporta o peso do dano que lhe causamos os humanos. Até nos-
sa esperança parece sob ameaça; em lugar de esperança, encontramos 
medo e ódio.

2O Papa Francisco nos recorda que “não há duas crises separa-
das, uma ambiental e outra social, senão uma só e complexa 

crise socioambiental”2. Esta crise única, que subjaz tanto à crise 
social como à ambiental, origina-se do modo como os seres hu-
manos usam – e abusam – das pessoas e das riquezas da terra. É 
uma crise com profundas raízes espirituais; solapa a esperança e 
o gozo que Deus proclama e oferece através do Evangelho, e afeta 
também a Igreja e a Companhia de Jesus.

3Mas se contemplamos a realidade com os olhos da fé, com a visão a 
que nos habituou a Contemplação para alcançar amor 3, damo-nos 

conta de que Deus atua no mundo. Reconhecemos os vestígios do 
trabalho de Deus, do grande ministério de reconciliação que Deus 
começou em Cristo, e que se realiza no Reino de justiça, paz e inte-
gridade da criação. A CG 35 se fez consciente desta missão4. A carta 
sobre a reconciliação do Padre Geral Adolfo Nicolás5 e o magistério 
do Papa Francisco6 deram a esta visão uma maior profundidade, co-
locando a fé, a justiça e a solidariedade para com os pobres e os ex-

2 Laudato si’, 139.
3 Exercícios Espirituais [236].
4 Cf. CG 35, D. 3, “Desafios para nossa missão hoje”. Com estas palavras a CG 35 ampliava 

a mensagem da CG 32, D. 4, nº 2. “A missão da Companhia de Jesus hoje é o serviço da 
fé, do qual a promoção da justiça constitui uma exigência absoluta, pois a reconciliação 
com Deus requer a reconciliação das pessoas entre si”.

5 Padre Adolfo Nicolas, “Resposta à cartas ex officio de 2014”. In: Acta Romana 
Societatis Iesu, 25 (2014) 1039-1045.

6 Cf. Evangelii Gaudium, 226-230, 239-258 e Misericordiæ Vultus.
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cluídos, como elementos centrais da missão de reconciliação. Mais 
que perguntar-nos o que devemos fazer, procuremos compreender 
como Deus nos convida – juntamente com muitas outras pessoas 
de boa vontade – a participar nesta grande empresa. Sozinhos, re-
conhecemo-nos pequenos, fracos e pecadores. Contudo, com o sal-
mista clamamos: “Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e dá-nos 
a tua salvação” 7. Mas experimentamos alegria ao reconhecer-nos 
pecadores que, pela misericórdia de Deus, somos chamados a ser 
companheiros de Jesus e “colaboradores de Deus”8.

4Não somos os primeiros a buscar luz para conhecer o chamado 
de Deus. O encontro dos primeiros companheiros em Veneza9 

é uma imagem poderosa, um passo importante na formação da 
Companhia. Naquela ocasião, os companheiros foram confronta-
dos com a frustração de seus planos de ir à Terra Santa. Isto os 
levou a um discernimento mais profundo do chamado do Senhor. 
Para onde os estava guiando o Espírito? Ao discernirem a nova 
orientação para sua vida, reafirmaram-se no que já tinham experi-
mentado como fonte de vida: compartilhar suas vidas juntos como 
amigos no Senhor; viver muito próximos à vida dos pobres; pregar 
com alegria o Evangelho.

5Eram sacerdotes ao mesmo tempo instruídos e pobres. 
Para os primeiros companheiros, vida e missão, radicadas 

numa comunidade de discernimento, estavam profundamente 
inter-relacionadas. Nós, jesuítas de hoje, estamos chamados 
a seguir o mesmo caminho, como sacerdotes, irmãos e for-
mandos. Quando, incendiados de amor a Cristo, refletimos e 
rezamos sobre cada um destes elementos, fazemo-lo reconhe-
cendo a íntima unidade entre missão, vida e comunidade de 
discernimento.

7 Sl 85,8.
8 1Cor 3,9
9 Autobiografia 93-95.
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6Esta Congregação Geral encontra consolação e gozo ao retor-
nar a estas raízes, a esta visão integral de quem somos, assim 

como no reconhecimento de que são muitos o que, como nós, são 
chamados a trabalhar com Cristo. Voltemos agora às nossas raízes: 
primeiro a uma comunidade de discernimento, então à nossa vida 
de fé e, por fim, à missão que brota de ambas. A vida em pobre-
za e a proximidade com os pobres dos Primeiros Companheiros 
em Veneza têm que marcar também nossas vidas10 , pobreza que 
gera criatividade e nos protege daquilo que limita nossa disponi-
bilidade para responder ao chamado de Deus, pobreza que nos 
move continuamente a refletir sobre como podemos viver mais 
simplesmente com menos. Em nossa oração também suplicamos 
entrar cada vez mais plenamente naquela grande tradição mística 
que nos legaram nossos Primeiros Padres, o que é sempre uma 
graça, sempre um desafio. Finalmente, pedimos com insistência a 
graça de saber como podemos tomar parte no grande ministério 
de reconciliação, sabendo que, como nos recorda o Papa Francis-
co, nossa resposta ficará sempre incompleta11.

Uma comunidade de discernimento com hor izontes aber tos

7Durante sua estadia em Veneza os companheiros não se 
mantiveram sempre juntos; dispersavam-se para atender a 

muitas tarefas. Não obstante, nesta etapa viveram a experiên-
cia de formar um único grupo unido no seguimento de Cristo 
em meio a atividades muito diversas. Também nós, jesuítas de 
hoje, nos engajamos numa grande variedade de apostolados, 
que com frequência exigem especialização e consomem muita 
energia. Entretanto, se esquecermos de que somos um corpo, 

10 NC, 143, 159-160. A pobreza é para nós mãe (Constituições, [287]) e muro 
(Constituições, [553]).

11 Entrevista com o Papa Francisco, Civiltà Cattolica 2013 III: 449-477.
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unido em e com Cristo12, perderemos nossa identidade de jesu-
ítas e nossa capacidade de dar testemunho do Evangelho. Mais 
que nossas competências e habilidades, o que dá com mais vi-
gor testemunho da Boa Notícia é a união entre nós em Cristo.

8Cada um de nós, então, deveria desejar constantemente que 
nosso próprio trabalho apostólico se desenvolva, seja estimu-

lado e ajudado a frutificar através do incentivo de nossos irmãos. 
A missão que recebemos sempre de Deus na Igreja, através de 
nossos Superiores Maiores e Superiores Locais, na prática da obe-
diência jesuítica, que inclui nosso discernimento pessoal13.Se, no 
entanto, a missão não recebe o apoio do corpo da Companhia, 
corre o perigo de definhar. Nestes nossos tempos de individualis-
mo e competitividade, devemos lembrar que a comunidade de-
sempenha um papel muito especial, ao ser lugar privilegiado de 
discernimento apostólico.

9A comunidade jesuítica é um espaço concreto em que vive-
mos como amigos no Senhor. Esta vida em comum está sem-

pre a serviço da missão, mas, dado que a união fraterna procla-
ma o Evangelho, é ela, em si mesma, uma missão14.

10Em nossa vida de comunidade jesuítica devemos criar es-
paços para o encontro e a partilha. Essa disposição ajuda 

a que a comunidade se converta num espaço de verdade, alegria, 
criatividade, perdão e busca da vontade de Deus. Deste modo, a 
comunidade se torna um lugar de discernimento.

11O discernimento comunitário requer que cada um de nós de-
senvolva algumas qualidades e atitudes básicas: disponibilida-

12 Constituições, [813].
13 CG 35, D. 4.
14 CG 35, D. 2, nº 19 e D. 3, nº 41 e Padre Peter-Hans Kolvenbach, “Sobre a vida 

de comunidade”, nos 2 e 10. In: Acta Romana Societatis Iesu 22 (1998) 279-280, 
288. Cf. NC, 314-330.
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de, mobilidade, humildade, liberdade, habilidade para acompanhar 
os demais, paciência e disposição para escutar respeitosamente, de 
forma que possamos dizer a verdade uns aos outros.

12Um instrumento essencial que pode animar o discernimento 
comunitário é o diálogo espiritual. O diálogo espiritual en-

volve um intercâmbio caracterizado pela escuta ativa e receptiva e 
por um desejo de expressar o que nos toca mais profundamente. Ele 
tenta tomar em consideração as moções do Espírito, individuais e 
comunitárias, com o objetivo de escolher o caminho da consolação 
que fortalece nossa fé, esperança e caridade. O diálogo espiritual 
cria uma atmosfera de confiança e de acolhida de nós mesmos e dos 
demais. Não devemos privar-nos de tal diálogo na comunidade, e 
em todas as outras situações em que se deve tomar uma decisão na 
Companhia.

13Em nosso mundo que conhece tanta divisão, pedimos a Deus 
que ajude nossas comunidades a ser verdadeiros “lares” para 

o Reino de Deus. Ouvimos o apelo a superar o que nos separa uns 
dos outros. Simplicidade de vida e abertura de coração fomentam o 
interesse mútuo. E mais: viver juntos como amigos no Senhor nu-
tre as vocações dos formandos e pode inspirar outros a entrar na 
Companhia.

14Naturalmente, a disposição de ouvir o Espírito em nossas re-
lações deve incluir aqueles com quem trabalhamos. Impor-

tantes discernimentos que dizem respeito à missão são com frequ-
ência enriquecidos por suas vozes e seu compromisso.

15É vital sublinhar a constante importância que os Primeiros 
Companheiros davam à proximidade real com os pobres. Os 

pobres nos desafiam a voltar constantemente ao que é essencial no 
Evangelho, ao que realmente dá vida, e a reconhecer o que é mera-
mente uma carga para nós. O Papa Francisco nos recorda que es-
tamos chamados a encontrar a Cristo nos pobres, a emprestar-lhes 
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nossa voz em suas causas, mas também a sermos seus amigos, a 
escutá-los, a compreendê-los e a acolher a misteriosa sabedoria que 
Deus quer comunicar-nos através deles15. Esta atitude vai contra a 
corrente do que é usual no mundo, no qual, como diz Qohelet, “a 
sabedoria do pobre é desprezada e suas palavras não são ouvidas”16. 
Com os pobres podemos aprender o que significam esperança e co-
ragem.

16Em nossas comunidades e apostolados escutamos o cha-
mado a redescobrir a hospitalidade para com os estran-

geiros, os jovens, os pobres e os que são perseguidos. O pró-
prio Cristo nos ensina essa hospitalidade.

Homens ardendo de paixão pelo Evangelho

17Nossos Primeiros Padres foram capazes de discernir juntos o cha-
mado que como grupo Deus lhes dirigia, porque tinham experi-

mentado a graça de Cristo que os fazia livres. O Papa Francisco nos urge 
a pedir com insistência a consolação que Cristo deseja dar-nos17. A re-
conciliação com Deus é, primeiro e sobretudo, um chamado à profunda 
conversão por parte de cada um e de todos nós.

18Uma pergunta que confronta hoje a Companhia é por que 
os Exercícios não nos mudam tão profundamente como es-

peraríamos. Que aspectos de nossa vida, trabalho ou estilo de vida 
impedem nossa disponibilidade a que a misericórdia gratuita de 
Deus nos transforme? Esta Congregação está seriamente conven-
cida de que Deus está chamando toda a Companhia a uma profun-
da renovação espiritual. Inácio nos lembra que cada jesuíta “pro-
cure ter sempre diante dos olhos enquanto viver, primeiramente a 

15 Cf. Evangelii Gaudium, nº 198.
16 Cf. Ecl (Qo) 9,16.
17 Alocução do Papa Francisco à CG 36, 24 de outubro de 2016.
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Deus”18. Por isso, os meios que nos unem diretamente com Deus 
hão de ser estimados e postos em prática mais do que nunca: os 
Exercícios Espirituais, a oração diária, a Eucaristia e o Sacramento 
da Reconciliação, a direção espiritual e o Exame19. Precisamos apro-
priar-nos sempre mais profundamente do dom dos Exercícios, que 
compartilhamos com tantas pessoas, especialmente com a família 
inaciana20, e das Constituições que dão vida a nossa Companhia. 
Num mundo que perde o sentido de Deus, devemos buscar estar 
mais profundamente unidos com Cristo nos mistérios de sua vida. 
Através dos Exercícios, adquirimos o estilo de Jesus, seus sentimen-
tos e suas opções.

19No coração da espiritualidade inaciana está o encontro 
transformador com a misericórdia de Deus em Cristo que 

nos move a uma resposta pessoal generosa. A experiência do 
olhar misericordioso de Deus sobre nossas fraquezas e nos-
sa pecaminosidade nos faz humildes e nos enche de gratidão, 
ajudando-nos a converter-nos em ministros compassivos para 
com todos21. Inflamados pela misericórdia de Cristo, podere-
mos comunicá-la aos que encontremos no caminho. Esta expe-
riência fundamental da misericórdia de Deus foi sempre fonte 
da audácia apostólica que caracterizou a Companhia e deve-
mos preservar.

20“Misericórdia”, recorda-nos o Papa Francisco, “não é uma 
abstração, mas um estilo de vida que consiste em gestos 

concretos mais que em meras palavras”22. Para nós jesuítas, a 
compaixão é ação, uma ação discernida em comum. Ainda mais: 
sabemos que não há autêntica familiaridade com Deus se não 
permitimos ser movidos por compaixão e pela ação nos levam 

18 Fórmula do Instituto (1550), [1].
19 Constituições, [813].
20 CG 35, D 5, nº 29.
21 Alocução do Papa Francisco à CG 36, 24 de outubro de 2016. 
22 Alocução do Papa Francisco à CG 36, 24 de outubro de 2016.
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ao encontro com o Cristo que se nos revela nos rostos sofridos 
e vulneráveis das pessoas e, certamente, no sofrimento da cria-
ção23.

Em missão com Cr isto, o Reconciliador

21Em preparação à Congregação Geral 36, o Padre Adol-
fo Nicolás convidou a Companhia a iniciar um processo 

de busca para escutar “o chamado do Rei Eterno e discernir os 
três apelos mais importantes que o Senhor dirige hoje a toda a 
Companhia”24. Nossas Províncias e Regiões responderam a este 
convite através de suas Congregações Provinciais e Regionais. 
O apelo a participar na obra divina de reconciliação em nos-
so mundo dividido emergiu muitas vezes e com vigor. O que a 
CG 35 tinha identificado como três dimensões do ministério de 
reconciliação25, a saber: reconciliação com Deus, reconciliação 
mútua e reconciliação com a criação, assumiu nova urgência. 
Esta reconciliação é sempre obra da justiça, uma justiça discer-
nida e aprovada nas comunidades e contextos locais. A cruz de 
Cristo e nossa participação nela estão no centro da obra divina 
da reconciliação. Esta missão pode conduzir a conflitos e mor-
te, como testemunhamos nas vidas de muitos de nossos irmãos. 
Embora falemos de três formas de reconciliação, todas as três 
são uma única ação de Deus, inter-relacionada e inseparável.

Pr imeiro apelo: a reconciliação com Deus

23 Cf. Mt 25, 31-46.
24 Padre Adolfo Nicolas, “Convocação da Congregação Geral 36”. In: Acta 

Romana Societatis Iesu 25 (2014) 1098.
25 CG 35, D. 3.
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22A reconciliação com Deus nos enraíza na gratidão e nos abre 
à alegria. O Papa Francisco escreve, “A alegria do Evangelho 

enche o coração e a vida de todos os que encontram Jesus. (…) Com 
Cristo continuamente nasce e renasce a alegria”26. Anunciar e com-
partilhar o Evangelho continua a ser para a Companhia a razão de 
sua existência e missão: que Jesus Cristo seja conhecido, que seja cor-
respondido em seu amor, e que o amor de Cristo seja fonte de vida 
para todos. Ele continua a ser a fonte de gozo e esperança que ofere-
cemos aos demais. Por isso, a Companhia deve responder de maneira 
mais decisiva ao chamado da Igreja a uma nova evangelização, pondo 
ênfase especial no apostolado em benefício dos jovens, com eles e 
suas famílias.

23Uma contribuição especial que os jesuítas e a família ina-
ciana oferecem à Igreja e sua missão de evangelização é a 

espiritualidade inaciana, que facilita a experiência de Deus e em 
consequência pode ajudar consideravelmente nos processos de 
conversão pessoal e comunitária. O Papa Francisco afirma cons-
tantemente que o discernimento deve desempenhar um papel 
muito especial na família, entre os jovens, na promoção vocacio-
nal e na formação do clero27. A vida cristã se torna cada vez mais 
personalizada através do discernimento.

24A proclamação do Evangelho se realiza em contextos 
muito diferentes: 

a. A secularização é um desafio de primeira ordem para 
muitas culturas; ela exige criatividade, especialmente para atrair e 
iniciar as gerações jovens na fé cristã.

b. Em um mundo cada vez mais pluralista, o diálogo inter-
-religioso, em todas as suas formas, continua a ser uma necessida-
de, nem sempre fácil e com o risco de ser mal-entendido. 

26 Evangelii Gaudium, 15. 
27 Cf. Amoris Lætitia, 296-306.
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c. Em muitas partes do mundo a Companhia é chamada a 
responder ao desafio de fiéis que abandonam a Igreja em busca de 
sentido e espiritualidade pessoal.

d. Os jesuítas devem seguir dando importância aos estu-
dos teológicos e bíblicos, com o que ajudam no aprofundamento 
da compreensão do Evangelho nos diferentes contextos cultu-
rais, com suas esperanças e seus desafios. Estes estudos devem 
incluir o acompanhamento das pessoas, a partir do mais pro-
fundo de suas tradições espirituais.

Segundo apelo: a reconciliação da humanidade

25Ao longo de nossa preparação para esta Congregação, como 
corpo universal com uma missão universal28 , escutamos re-

latos das escandalosas formas de sofrimento e injustiça que padecem 
milhões de irmãos e irmãs nossos. Ao refletir sobre tudo isso, escu-
tamos a Cristo que nos convoca de novo a realizar um apostolado de 
justiça e paz, servindo os pobres e excluídos e ajudando a construir a 
paz. Entre as diversas formas de sofrimento, três aparecem com maior 
insistência em muitas Províncias e Regiões.

26O deslocamento de pessoas (refugiados, migrantes dentro 
e fora do país). Ante as atitudes hostis para com estas pes-

soas, nossa fé convida a Companhia a promover onde quer que 
seja, uma mais generosa cultura da hospitalidade. A Congrega-
ção reconhece a necessidade de promover a articulação interna-
cional de nosso serviço aos migrantes e refugiados, encontrando 
formas de colaboração com o SJR.

27As injustiças e desigualdades que vivem as pessoas margi-
nalizadas: Junto com um enorme crescimento da riqueza e 

do poder no mundo, verifica-se um enorme e contínuo crescimen-

28 CG 35, D. 2, nº 20.
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to da desigualdade. Os atuais modelos dominantes de desenvolvi-
mento deixam milhões de pessoas, especialmente jovens e pessoas 
vulneráveis, sem oportunidades para integrar-se na sociedade. Os 
povos e as comunidades indígenas, como são os dalits e os tribais 
da Ásia Meridional, representam um caso paradigmático deste 
tipo de grupos. Em muitas partes do mundo são especialmente 
as mulheres que experimentam tal injustiça. Estamos chamados 
a apoiar estas comunidades em suas lutas, reconhecendo que te-
mos muito que aprender de seus valores e sua coragem. A defe-
sa e promoção dos direitos humanos e de uma ecologia integral 
constituem um horizonte ético que compartilhamos com muitas 
outras pessoas de boa vontade, que também buscam responder a 
este apelo.

28O fundamentalismo, a intolerância e os conflitos étnico-
-religioso-políticos, são fonte de violência: Em muitas so-

ciedades verificam-se, em nível crescente, conflitos e polarização, 
que frequentemente originam uma violência que é tanto mais 
chocante, quanto encontra motivação e justificação em convic-
ções religiosas deformadas. Em tais situações, os jesuítas, junto 
com todos os que buscam o bem comum, estão chamados a con-
tribuir, a partir de suas tradições religioso-espirituais, para a cons-
trução da paz em âmbito local e global.



45 

Terceiro apelo: a reconciliação com a cr iação

29O Papa Francisco sublinhou a conexão fundamental que 
existe entre a crise ambiental e a crise social que vivemos 

hoje29. Pobreza, exclusão social e marginalização têm relação 
com a degradação do meio ambiente. Não são crises indepen-
dentes, mas uma única crise que é sintoma de algo muito mais 
profundo: o modo equivocado como estão organizadas nossas 
sociedades e nossas economias. O atual sistema econômico, 
com seu enfoque depredador descarta tanto os recursos naturais 
como as pessoas30. Por esta razão, o Papa Francisco insiste em 
que a única solução adequada tem que ser uma solução radi-
cal. A orientação do desenvolvimento deve ser mudada para que 
este seja sustentável. Os jesuítas estão chamados a ajudar na cura 
deste mundo ferido31, promovendo uma nova forma de produ-
ção e consumo que coloque no centro a criação de Deus.

30O desafio polifacético de cuidar de nosso lar comum 
exige da Companhia uma resposta também polifacéti-

ca. Comecemos por mudar nosso estilo de vida pessoal e co-
munitário, adotando um comportamento coerente com nosso 
desejo de reconciliação com a criação. Temos que acompa-
nhar e permanecer próximos aos mais vulneráveis. Nossos 
teólogos, filósofos e outros intelectuais e especialistas devem 
contribuir a uma análise rigorosa das raízes e das soluções da 
crise. O engajamento jesuíta em regiões como a Amazônia e 
a Bacia do Congo, reservas ambientais essenciais para o fu-
turo da humanidade, deve ser apoiado. Temos que gerenciar 
nossos investimentos financeiros de modo responsável. E não 
podemos esquecer-nos de celebrar a criação, dando graças por 

29 Laudato si’, 139.
30 “Por uma economia global justa: construir sociedades sustentáveis e inclusivas”. 

Promotio Iustitiæ 121. 
31 “Curar um mundo ferido”. Promotio Iustitiæ 106.



46 

“tanto bem recebido”32.

Rumo a uma renovação de nossa v ida apostólica

31Todos os nossos ministérios buscarão construir pontes 
para promover a paz33. Para consegui-lo temos que alcançar 

uma compreensão mais profunda do mistério do mal no mundo 
e do poder transformador do olhar misericordioso de Deus que 
trabalha por criar uma humanidade una, reconciliada, como uma 
família pacificada. Com Cristo, estamos chamados à proximida-
de com toda a humanidade crucificada. Com os pobres podemos 
contribuir para criar uma família humana através da luta pela 
justiça. Quem tem satisfeitas todas as necessidades e vive longe 
da pobreza também necessita a mensagem de esperança e recon-
ciliação, que os liberta do medo aos migrantes e refugiados, aos 
excluídos e aos que são diferentes, e isto os abre à hospitalidade e 
à paz com os inimigos.

32A Congregação faz um apelo a toda a Companhia a re-
novar nossa vida apostólica tomando como base a es-

perança. Necessitamos, mais do que nunca, ser portadores de 
uma mensagem de esperança, nascida da consolação oriunda 
de nosso encontro com o Senhor Ressuscitado. Esta renovação 
centrada na esperança diz respeito a todos os nossos diversos 
apostolados.

33Não queremos propor uma esperança simplista ou su-
perficial. Pelo contrário, nossa contribuição, como in-

sistiu sempre o Padre Adolfo Nicolás, tem que caracterizar-
se pela profundidade: uma profundidade de interioridade e 

32 Exercícios Espirituais, [233].
33 Fórmula do Instituto (1550), [1]: “Foi também instituída para pacificar os desavindos”.
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“uma profundidade de reflexão que nos permita compreender 
a realidade mais a fundo e, portanto, servi-la mais eficazmen-
te”34. Com esta finalidade, os jesuítas em formação recebam 
uma preparação intelectual sólida para serem ajudados a cres-
cer em integração pessoal.

34Nossas obras educacionais em todos os níveis e nossos 
centros de comunicação e investigação social ajudarão a 

formar homens e mulheres comprometidos com a reconciliação, 
capazes de superar os obstáculos que a ela se opõem e propor so-
luções. O apostolado intelectual deve ser fortalecido para ajudar 
a transformar nossas culturas e sociedades.

35Dada a magnitude e a interconexão dos desafios que enfren-
tamos, é importante apoiar e impulsionar uma crescente cola-

boração entre os jesuítas e entre as obras da Companhia por meio de 
redes. As redes internacionais e intersetoriais são uma oportunidade 
para reforçar nossa identidade, pois nos fazem compartilhar nossas 
competências e nossos engajamentos no âmbito local, para assim ser-
virmos juntos a uma missão universal.

36A colaboração com outros é a única maneira que tem 
a Companhia de Jesus de realizar a missão que lhe foi 

confiada. Esta parceria na missão inclui aqueles que professam 
como nós a fé cristã, os que pertencem a diferentes religiões, e 
as mulheres e homens de boa vontade que, como nós, desejam 
colaborar na obra reconciliadora de Cristo. Nas palavras do 
Padre Geral Arturo Sosa, os jesuítas estão chamados “à missão 
de Cristo, que não nos pertence com exclusividade, mas que 
compartilhamos com muitos homens e mulheres consagrados 
ao serviço dos demais”35.

34 Padre Adolfo Nicolas, “Carta sobre a formação acadêmica dos nossos”. In: Acta 
Romana Societatis Iesu 25 (2014) 933.

35 Homilia do Padre Geral Arturo Sosa, 15 de outubro de 2016.
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37Em tudo que fazemos desejamos acatar o Papa Francis-
co, que nos urgiu a promover dinâmicas de transforma-

ção pessoal e social. “O que precisamos priorizar são as ações 
que geram processos novos na sociedade”36. O discernimento 
orante deveria ser nosso modo habitual de aproximar-nos da 
realidade, quando queremos transformá-la.

38Conscientes da urgência do momento presente e da 
necessidade de envolver a toda a Companhia e seus 

apostolados na resposta a estes apelos, a Congregação pede ao 
Padre Geral que, trabalhando em estreita união com as Con-
ferências e as Províncias, defina com clareza objetivos e dire-
trizes para nossa vida apostólica hoje.

Conclusão

39De Veneza, Inácio e seus companheiros dirigiram-se a 
Roma, para aí dar forma ao corpo apostólico da Com-

panhia e iniciar uma extraordinária atividade missionária. 
Fizeram-no sob o Romano Pontífice, que confirmou seu ca-
risma. Esta Congregação experimentou uma graça similar de 
confirmação, encorajamento e envio pelo Papa Francisco. O 
Santo Padre sublinhou que não podemos ficar satisfeitos com 
o statu quo de nossos ministérios. Impulsionou-nos de novo 
ao magis, a “esse mais” que levou “Inácio a iniciar processos, 
a acompanhá-los e a avaliar sua real incidência na vida das 
pessoas”37.

36 Evangelii Gaudium, 223.
37 Alocução do Papa Francisco à CG 36, 24 de outubro de 2016. Cf. Evangelii 

Gaudium 223: “Dar prioridade ao tempo é ocupar-se de iniciar processos mais 
que de possuir espaços”.
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40Na fé, sabemos que, em meio às dificuldades e desafios 
de nosso tempo, Deus não cessa de trabalhar pela salva-

ção de todas as pessoas e mesmo de toda a criação. Cremos que 
Deus continua sua obra de reconciliar o mundo consigo em 
Cristo38. Escutamos o urgente apelo a unirmo-nos ao Senhor 
na atenção aos mais necessitados e para estender a misericór-
dia de Deus até lá onde a injustiça, o sofrimento ou o deses-
pero parecem impedir o plano divino. Pedimos a coragem e a 
liberdade de “ousar a audácia do ‘improvável’”, ao responder ao 
chamado de Deus “com a humildade de quem sabe que, neste 
serviço onde o humano empenha toda sua energia, ‘tudo de-
pende de Deus’”39. “É agora o momento favorável, é agora o dia 
da salvação!”40.

38 Cf. 2Cor 5, 19.
39 Homilia do Padre Bruno Cadore, O.Padre, na Missa de abertura da CG 36.
40 2Cor 6, 2.
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Decreto 2

UM GOVERNO RENOVADO PARA UMA 

MISSÃO RENOVADA

introdução

1A missão apostólica reside no coração mesmo da Companhia. 
Desde seus primórdios, o discernimento guiou o desempenho 

do governo para melhor servir e apoiar a missão da Companhia, a 
Missio Dei. O governo, na Companhia, é pessoal, espiritual e apos-
tólico. Cada Congregação Geral é uma fonte de inspiração que guia 
o desempenho do governo em apoio à missão em circunstâncias 
mutáveis e, do modo mais apropriado aos tempos, o cuidado pelas 
pessoas engajadas nessa missão.
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2A CG 35 formulou recomendações úteis para orientar o gover-
no da Companhia, das quais muitas foram implementadas. Ao 

revisar os avanços realizados, a CG 36 assinala várias áreas que ne-
cessitam ulterior atenção e aclaração. Em primeiro lugar, a CG 36 
identifica hoje traços relevantes de nosso modo de proceder que 
deseja fomentar. Em segundo lugar, esta Congregação reconhece os 
caminhos em que já se empreendeu uma renovação no governo da 
Companhia, em diversos níveis, desde a CG 35. Em terceiro lugar, a 
CG 36 formula aclarações e recomendações para o discernimento-
planejamento apostólicos em curso.

modos de ProCeder AdequAdos Ao nosso temPo

3O discernimento, a colaboração e o trabalho em rede ofere-
cem três importantes perspectivas para nosso atual modo de 

proceder. Dado que a Companhia de Jesus é um “corpo interna-
cional e multicultural” num complexo “mundo fragmentado e di-
vidido”41, a atenção a estas perspectivas ajuda a agilizar o governo 
e fazê-lo mais flexível e apostolicamente eficaz.

4Discernimento: Discernimento, um dom precioso de Inácio, 
é parte integral de nossa vida apostólica tanto pessoal como 

de corpo. Começa com a contemplação de Deus que trabalha 
em nosso mundo e nos permite tirar mais fruto ao unir nossos 
esforços aos desígnios de Deus. O discernimento é “o que nos 
enraíza na Igreja, na qual o Espírito atua e reparte sua diversi-
dade de carismas para o bem comum”42. Segundo nosso modo 
de proceder, o discernimento é o fundamento para a tomada de 
decisões pela autoridade legítima. Na preparação desta Congre-
gação tivemos uma experiência de discernimento que começou 

41 CG 35, D. 3, nº 43.
42 Papa Francisco. Discurso à CG 36, 24 de outubro de 2016.
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nas Províncias e Regiões e nos ajudou a identificar os desafios 
mais importantes de nossa missão hoje, e nossas respostas à Boa 
Nova de Jesus43. Este processo de discernimento oferece a base 
espiritual que torna possível nosso planejamento apostólico.

5Dada a magnitude e complexidade dos desafios contemporâne-
os à nossa missão, e a diminuição dos números de nossa míni-

ma Companhia, o discernimento é mais crucial do que nunca para 
a eficácia apostólica44. Um discernimento consistente e participativo 
é nosso modo de assegurar que o planejamento apostólico em cur-
so – incluindo implementação, acompanhamento e avaliação – seja 
parte integrante de todo apostolado dos jesuítas. Dada a crise de 
autoridade na cultura contemporânea (família, educação, política, 
religião), a prática do discernimento é um dom que podemos ofe-
recer a outros. Se vivemos o discernimento poderemos transmitir 
sua prática aos demais. A participação no discernimento leva a uma 
perspectiva comum. Formar colaboradores para a missão significa, 
em primeiro lugar, que nós estamos formados para o discernimen-
to.

6Colaboração: A CG 35 declarou que “a colaboração na 
missão… exprime a nossa verdadeira identidade como 

membros da Igreja, a complementaridade dos nossos dife-
rentes chamados à santidade, a nossa mútua responsabilidade 
pela missão de Cristo e o nosso desejo de nos unir às pessoas 
de boa vontade, no serviço à família humana e a instauração 
do Reino de Deus”45. A CG 34 já tinha pedido que “todos os 
colaboradores na obra deveriam exercer a corresponsabilida-
de e comprometer-se no processo de discernimento, partici-

43 Cf. Padre Adolfo Nicolas. CG 36, o chamado do Rei Eterno: uma meditação 
(2015/15: 3 de outubro de 2015)

44 Cf. Padre Adolfo Nicolas. “CP70. De statu SJ”. In: Acta Romana Societatis Iesu 
25 (2012) 535.

45 CG 35, D. 6, nº 30.
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pando da tomada de decisões, quando fosse oportuno”46. A 
CG 36 reconhece o papel decisivo de nossos parceiros na vita-
lidade da missão atual da Companhia e expressa sua gratidão 
a todos que contribuem com o apostolado da Companhia e 
nele desempenham papéis significativos. A missão se torna 
mais profunda e nosso serviço se amplia graças à colaboração 
entre todas as pessoas com quem trabalhamos, especialmente 
aquelas inspiradas pela espiritualidade inaciana.

7Apesar de se observarem progressos notáveis na colaboração 
em toda a Companhia, continuam a existir obstáculos. Os de-

safios se encontram em nossa falta de imaginação e coragem; ou 
podem provir de inibições resultantes de nossos contextos sociais 
ou mesmo de práticas habituais de clericalismo localizadas. Uma 
dificuldade especial pode ser a falta de uma genuína colaboração 
entre jesuítas – indivíduos, instituições, comunidades, Províncias 
ou Conferências. Discernimento inclusivo e planejamento contí-
nuo e avaliação de nossos esforços para superar os obstáculos são 
requisitos para que se normalize a participação dos parceiros na 
missão, nos diversos níveis da atividade apostólica e no governo 
da Companhia. É também importante discernir a que projetos, 
iniciativas ou atividades, empreendidas por outros, poderíamos 
oferecer nosso apoio humano, técnico, intelectual ou financeiro.

8Trabalho em rede: A colaboração leva naturalmente à co-
operação em rede. As novas tecnologias da comunicação 

criam formas de organização que facilitam a cooperação. Tor-
nam possível que se mobilizem os recursos humanos e ma-
teriais em sustento da missão e ultrapassam as fronteiras na-
cionais e os limites de Províncias e Regiões. Frequentemente 
mencionado por nossas recentes Congregações Gerais, o tra-
balho em rede se constrói quando se comunga com uma visão 

46 CG 34, D. 14, nº 13
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compartilhada e requer uma cultura de generosidade, aber-
tura à colaboração com outros e desejo de celebrar os êxitos. 
As redes também dependem de pessoas capazes de contribuir 
com visão e liderança a uma missão em colaboração. Quando 
está bem concebido, o trabalho em rede estabelece um sadio 
equilíbrio entre autoridade e iniciativa local. Fortalece a capa-
cidade local e fomenta a subsidiariedade, garantindo um sen-
tido unitário da missão a partir de uma autoridade central. Os 
pontos de vista de cada lugar são mais pronta e rapidamente 
ouvidos.

9Os órgãos de governo da Companhia já estão favorecendo o 
estabelecimento de redes. Dependendo de seu alcance e esca-

la, Provinciais, Conferências e a Cúria Geral facilitam, fomentam, 
acompanham e avaliam as redes internacionais e intersetoriais. 
Nas redes da Companhia se verifica a intersecção entre criativi-
dade e iniciativa, próprias do trabalho em rede, e a autoridade 
que confia a missão. As redes unem as dimensões “horizontal” e 
“vertical” de nossas obras e governo. O trabalho em rede reflete 
também o atual movimento rumo a uma maior sinodalidade, tal 
como o Vaticano II promoveu.

AvAliAção dos PAssos dAdos desde A Cg 35

10O Decreto 5 da CG 35, “Um governo a serviço da mis-
são universal”, expressou o desejo de que o Padre Geral 

acompanhasse diligentemente alguns assuntos. Este desejo 
estava articulado em diretrizes, recomendações e sugestões. 
As diretrizes incluíam a ampla revisão das Fórmulas para as 
Congregações Geral, Provincial e de Procuradores, e a instru-
ção para efetuar uma revisão completa do governo central. As 
recomendações pediam o estabelecimento de instrumentos 
aptos para promover um bom governo por meio da avaliação 
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regular dos superiores e das instituições apostólicas; o desen-
volvimento de uma estratégia para melhorar a comunicação 
para dentro e para fora da Companhia; e uma reflexão sobre 
as estruturas provinciais e regionais em vista a adaptá-las à 
realidade atual. As sugestões que deviam seguir-se incluíam 
o pedido de buscar formas para que os recursos financeiros 
pudessem ser mais equitativamente aplicados para a solidarie-
dade no serviço a uma missão internacional. Outro pedido foi 
empreender na Companhia programas para a formação para 
liderança.

11Cada uma dessas solicitações recebeu a devida atenção; de-
dicaram-se tempo e recursos a estas questões e é patente um 

substancial progresso. A CG 36 expressa sua profunda gratidão 
ao Padre Adolfo Nicolás e a todos os que tomaram parte nesses 
esforços.

12Esta Congregação identifica três áreas que requerem ulte-
rior reflexão e intervenção:

a. Companhia deve continuar a melhorar seu processo de dis-
cernimento, tornando-o cada vez mais coerente, isto é, mais ca-
paz de identificar e responder aos desafios em âmbito global, num 
modo que integre os níveis de governo local, provincial, de confe-
rência e central. A Companhia deve seguir desenvolvendo cami-
nhos, em cada âmbito, para implementar, monitorar e avaliar os 
resultados das decisões tomadas.

b. A amplitude e profundidade de nossos processos de pla-
nejamento e avaliação (por exemplo, a avaliação do gover-
no central e das estruturas das Conferências) precisam de 
uma maior atenção e competência.

c. Algumas das solicitações do Decreto 5 da CG 35 (por exem-
plo, a comunicação, a partilha dos recursos financeiros, desen-
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volvimento da liderança) encontraram resposta, mas ainda são 
tarefas em curso que requerem atenção.

13Refletindo sobre estas realidades na perspectiva do dis-
cernimento, da colaboração e do trabalho em rede, a CG 

36 formula as seguintes recomendações:

reComendAções

Ao Padre Geral e ao governo central

14A CG 36 pede ao Padre Geral que revise o processo – iniciado 
pela CG 3447 e prosseguido pelo Padre Peter-Hans Kolvenba-

ch48 – de avaliar o progresso em nossas atuais preferências apostólicas 
e, se oportuno, propor novas preferências. O discernimento sobre tais 
preferências deveria contar com a mais amplia participação possível 
de toda a Companhia, assim como dos que estão envolvidos conosco 
em nossa missão. Com tal fim, como indicado pela CG 3549, o Padre 
Geral e o Conselho devem estabelecer procedimentos para avaliar os 
complexos e longos processos de planejamento apostólico da Compa-
nhia em todos os níveis e promover o uso de contínuo discernimento 
e planejamento.

15A CG 36 insta o Padre Geral a que leve a termo a avalia-
ção abrangente do governo central da Companhia, que ti-

nha sido pedida pela CG 3550 e iniciada pelo Padre Adolfo Nicolás. 
Em particular, esta avaliação deveria ajudar ulteriormente a situar 
vários elementos de governo em sua relação com o Padre Geral, 

47 CG 34, D. 21, nº 28.
48 Cf. Padre-H. Kolvenbach, SJ, “Souhaits de Noël et de Nouvel An : Nos 

préférences apostoliques” (1 de janeiro de 2003). In: Acta Romana Societatis 
Iesu 23 (2003) 31-36.

49 CG 35, D. 3, nº 40
50 CG 35, D. 5, nos 9-14
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seu Conselho, os Assistentes Regionais, os Secretários Setoriais, os 
Presidentes de Conferências, os Superiores Maiores e os Superiores 
locais, concretizando as competências de cada um, a complemen-
taridade de suas funções no serviço à missão da Companhia e em 
sua relação com a pessoa e o governo do Padre Geral. Dito proces-
so deve incluir a elaboração de uma estratégia de comunicação, tal 
como indicava o Decreto 551. Para esta avaliação, em consonância 
com o que propunha a CG 35, incentiva-se o Padre Geral a que 
“faça uso da melhor assessoria profissional disponível dentro e fora 
da Companhia52”.

16A CG 36 pede ao Padre Geral que estude o governo das redes 
da Companhia e outras formas de apostolado que ultrapassam 

a extensão de uma Província ou Conferência. Assim como se promo-
veu o trabalho em rede para potenciar a colaboração dentro e fora da 
Companhia53, é preciso refletir sobre como e em que nível de governo 
a Companhia pode exercer sua responsabilidade sobre as redes jesuí-
ticas. Do mesmo modo, a Companhia deveria desenvolver modelos 
de governo apropriados para apostolados que têm caráter global em 
sua missão e serviço.

17A CG 36 pede ao Padre Geral que analise e avalie a rees-
truturação de Províncias e Regiões que já se realizaram, 

de modo que possa aplicar o aprendido a outros processos de 
reconfiguração presentes e futuros.

18A CG 36 afirma que, tendo em conta nosso compromisso com a 
pobreza, diversas estratégias financeiras, oportunidades e impli-

cações devem tomar-se em consideração no planejamento apostólico e 
na tomada de decisões em todos os níveis de governo na Companhia. O 
Ecônomo e outras pessoas qualificadas e competentes devem assessorar 
esses processos. Neste contexto, a CG 36 pede ao Padre Geral que imple-
51 CG 35, D. 5, nº 13
52 CG 35, D. 5, nº 14.
53 CG 34, D. 21, nos 13-14 e CG 35, D. 6, nº 29.
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mente a análise dos Estatutos da pobreza religiosa na Companhia de Jesus 
e da Instrução sobre a administração de bens, com particular atenção ao 
uso dos instrumentos financeiros contemporâneos e às normas sobre as 
fontes e usos do Fundo Comum.

19A CG 36 solicita ao Padre Geral que continue os passos 
dados pelo Padre Nicolás para promover maior solida-

riedade de recursos humanos, institucionais e financeiros na 
Companhia, com o fim de alcançar maior eficácia apostólica. 
Especificamente, a Congregação pede que:

• Prossiga e leve a cabo o processo de Solidariedade na 
Formação.

• Avalie os objetivos e o funcionamento do FACSI para pro-
mover mais eficazmente a missão universal da Companhia 
a serviço dos que sofrem maior necessidade.

Às Conferências de Super iores Maiores

20A CG 36 pede que as seis Conferências, descritas pela CG 
35 como “uma iniciativa significativa na estrutura de go-

verno da Companhia”54, realizem um estudo sobre seu modo de 
proceder. Deverão ter presentes as diretrizes do Decreto 5 da CG 
3555 como base para uma autoavaliação; estas autoavaliações de-
verão ser analisadas pelo Padre Geral. Reconhecendo as diferen-
ças em sua história, contexto e estilos na tomada de decisões, tal 
revisão das Orientações deverá conseguir, pelo menos, os seguin-
tes quatro resultados:

• Maior coerência entre os estatutos das Conferências, es-

54 CG 35, D. 5, nº 17.
55 CG 35, D. 5, nos 17-23.
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pecialmente quanto a aspectos como a natureza vincu-
lante das decisões e a autoridade do Presidente na toma-
da de decisões em relação com a corresponsabilidade 
dos Superiores Maiores56.

• Um processo de implementação de discernimento e 
planejamento apostólicos continuo na Conferência, que 
inclua o Presidente no planejamento apostólico das Pro-
víncias e Regiões, e no favorecimento da preparação de 
jesuítas para apostolados internacionais.

• Uma aclaração sobre sua capacidade de dispor de recur-
sos para a formação e para finalidades apostólicas.

• Um esboço dos procedimentos para os Presidentes se 
engajarem com o Padre Geral no discernimento e ani-
mação da missão universal da Companhia, e na expan-
são dos horizontes das tomadas de decisões mais além 
dos limites das Províncias e Conferências.

21A CG 36 insta às Conferências a avaliar a implementação das 
Orientações para as relações entre o Superior e o Diretor de 

Obra57. Deverão ter em conta o crescente número de diretores lei-
gos nas obras da Companhia, e adaptar as Orientações conforme 
o exija a realidade de cada Conferência. Também devem verificar 
a implementação do Decreto 6 da CG 3558 no que diz respeito à 
colaboração com outros, e desenvolver e avaliar estratégias para 
promover esta colaboração na Conferência. O reduzido número de 
jesuítas, a proliferação de iniciativas apostólicas da Companhia, a 
participação cada vez mais ativa e bem-vinda de nossos parceiros e 
o crescente papel da participação laical na Igreja requerem ulterior 
reflexão e ação no que toca à colaboração. O Padre Geral deve ser 
informado sobre as estratégias e aprovar a atualização das Orienta-
ções.
56 CG 35, D. 5, nº 20 c.
57 Ata Romana Societatis Iesu. 22 (1998) 383-391.
58 CG 35, D. 6, nº 29.
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Ao governo provincial e regional

22A CG 36 pede aos Superiores Maiores para garantir que o dis-
cernimento e o planejamento apostólico em suas Províncias 

ou Regiões esteja em consonância com as preferências apostólicas 
universais da Companhia e com o discernimento e o planejamento 
apostólico da Conferência a que pertencem, de modo que as preferên-
cias de missão da Companhia universal se tenham em conta nas obras 
de suas Províncias e Regiões59. O discernimento e as decisões dos Su-
periores Maiores sobre as obras de suas Províncias ou Regiões devem 
ter em conta o influxo que exercem sobre a flexibilidade e disponibili-
dade para a missão universal da Companhia, especialmente dentro de 
suas Conferências. Este engajamento aumenta a capacidade do Geral 
para empreender a missão global e reforça a corresponsabilidade dos 
Superiores Maiores no serviço da missão universal da Companhia.

23A CG 36 apela aos Superiores Maiores para que pro-
movam entre os jesuítas a integração de vida e mis-

são no âmbito local, no contexto da diminuição do número 
de jesuítas no mundo inteiro e do envolvimento crescente de 
outras pessoas e do crescimento da vitalidade apostólica. Os 
Superiores Maiores devem insistir na formação de jesuítas que 
sejam capazes de ter êxito nesta realidade em contínuo mo-
vimento. Também se anima os Superiores Maiores a criar e 
apoiar dinâmicas que cimentem a união entre jesuítas, forta-
leçam a colaboração entre os jesuítas e seus colegas, fomentem 
a animação apostólica e promovam iniciativas de colaboração 
intersetorial. Estas iniciativas poderiam incluir reuniões de 
Superiores de uma mesma cidade ou área, redes ou platafor-
mas apostólicas, comissões de apostolados ou outras estrutu-

59 CG 35, D. 5, nº 20, c.3.
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ras de acompanhamento mútuo. Ao mesmo tempo, a CG 36 
faz um chamamento aos Superiores Maiores para apoiar os 
processos que geram liberdade para deixar apostolados que já 
não são sustentáveis ou essenciais para nossa missão, e para 
aclarar as relações jurídicas com apostolados que passaram a 
ser mais de caráter inaciano que jesuíta60.

24A CG 36 pede que os Superiores Maiores garantam que 
a primeira responsabilidade de um Superior local seja 

animar a comunidade jesuítica61. Para implementar apropriada-
mente a NC 35162 é básico proporcionar uma adequada forma-
ção para os Superiores locais e dar-lhes uma carga gerenciável de 
atividades apostólicas.

Ao governo local

25A CG 35 declarou que “a eficácia do Superior local é crucial para 
a vitalidade apostólica da comunidade jesuíta”63. A liderança 

apostólica do Superior local está condicionada hoje à importância da 
promoção do discernimento, da colaboração e do trabalho em rede. A 
CG 36 insta a que os Superiores locais exerçam seu serviço às comuni-
dades nessas três perspectivas, de modo que promovam a missão nos 
âmbitos local, de Província, de Conferência e universal.

26A CG 36 convida os Superiores e Diretores de obra, assim 
como a todos os jesuítas e colaboradores na missão, a promo-

verem hábitos profundos de oração e discernimento como prelúdio 
e acompanhamento do planejamento contínuo, como também a for-
talecerem as relações e a colaboração mútuas na implementação dos 

60 CG 35, D. 5, nº 20, c.3.
61 Cf. Norma complementar 351.
62 CG 35, D. 5, nº 38.
63 Cf. CG 35, D. 5, nº 33.
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planos. Significa fomentar um espírito de disponibilidade e confiança 
entre nós e com todos os que servem à Missio Dei.

Conclusão: re-imaginar e buscar o bem maior e mais universal

27Se nosso governo nos inspira a renovar nosso serviço à 
missão, com maior empenho e discernimento, colabo-

ração e trabalho em rede, a graça de Deus pode pôr-nos mais 
perto de sua consecução.

28O Papa Francisco nos recordou que nosso “modo de pro-
ceder” é um processo, uma caminhada. “Gosto muito deste 

modo de Inácio ver as situações em devir, no seu fazer-se, exceto 
o substancial”64. Tiramos proveito, indicava o Papa Francisco, de 
“unir tensões”65: contemplação e ação, fé e justiça, carisma e insti-
tuição, comunidade e missão. Somos peregrinos. Nosso caminho 
implica enfrentar as tensões criativas originadas da diversidade de 
pessoas e apostolados na Companhia. Para buscar o progresso no 
seguimento do Senhor, a Companhia deve constantemente re-ima-
ginar e discernir como nossas estruturas de governo podem servir 
melhor à missão a nós confiada.

64 Papa Francisco, Alocução à CG 36.
65 Ibíd.
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Este apêndice não abarca tudo; é simplesmente uma avaliação 
concisa das exigências feitas pela CG 35 ao governo ordinário. Mostra a 
importância da prestação de contas e da avaliação.

Fórmulas (nos 2-6): Realizou-se uma revisão integral das Fór-
mulas da Congregação Geral, da Congregação Provincial e da Congre-
gação de Procuradores. Deverá fazer-se uma ulterior revisão das Fór-
mulas no decurso de um ano a contar do final da CG 36.

Avaliação integral do governo central (nos 7-11): Esta avalia-
ção se levou a cabo com bastantes resultados concretos: descrições 
dos cargos dos membros da equipe da Cúria, uma estrutura de 
comissões para planejamento apostólico e consulta, assim como 
Secretariados para o Serviço da Fé e para a Colaboração. A falta 
de um processo de avaliação e a preocupação permanente com 
o discernimento apostólico no governo central sugerem aspectos 
que requerem uma atenção contínua.

Eficácia e equidade financeira (no12): Esses processos já estão 
em andamento e prometem resultados significativos.

Estratégia de comunicação (no13): Conseguiram-se considerá-
veis melhorias na comunicação interna do governo; num campo de 
constante mudança, é preciso contínuo discernimento para uma co-
municação mais eficaz com o mundo em geral.

Instrumentos de avaliação (no 15) : Atualizaram-se as Practi-
ca Quædam; desenvolveram-se novos instrumentos para avaliar a 
implementação e a prestação de contas; implementaram-se novas 
avaliações para os últimos votos.

APêndiCe: PrinCiPAis reComendAções e resultAdos do 
deCreto 5 dA Cg 35
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Conferências (nos 17-23): A CG 35 proporcionou uma vi-
são geral da estrutura, do papel do Presidente de Conferência e 
dos processos de tomada de decisão nesta dimensão do governo 
da Companhia, ainda em vias de desenvolvimento. O nº 18 c. 2 
pediu às Conferências adaptar seus Estatutos à luz da CG 35, tare-
fa cumprida. No entanto, as preocupações sobre as Conferências 
postas de manifesto na CG 36 sugerem a necessidade de continuar 
a reflexão sobre elas e sua avaliação.

Estruturas de Província (nos 24-28): No nº 26, a CG 35 deu a 
uma comissão o mandato de refletir sobre as Províncias e suas estru-
turas, com a finalidade de dar pautas para a criação, reconfiguração e 
supressão de Províncias e Regiões. O trabalho da comissão conseguiu 
um avanço significativo na mudança das estruturas das Províncias e 
Regiões em todo o mundo.

Obras apostólicas (nº 29): Desenvolveram-se instru-
mentos para avaliar as instituições apostólicas em função de 
sua contribuição à missão.

Formação para a liderança (nos 30-32): Deram-se passos 
notáveis mediante programas iniciados pelas Conferências para 
jesuítas e colaboradores leigos.

Superiores locais (nos 33-39): Estes parágrafos enunciam 
princípios, desafios e recomendações para a liderança local. 
As cartas ex officio e outras fontes sugerem que, devido a ou-
tras responsabilidades, muitos Superiores locais encontram 
dificuldades para fazer da animação da comunidade local sua 
responsabilidade primeira (38).
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Superiores e Diretores de obras (nos 40-42): A relação entre o 
Superior e o Diretor de obra(s) pode ser um ponto nevrálgico, espe-
cialmente ali onde ainda não é comum a liderança leiga nas obras da 
Companhia. O nº 40 ordenou a adaptação das Orientações para a re-
lação entre o Superior e o Diretor de obra ao contexto local em diálogo 
com o Superior Maior.
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MENSAGEM ORANTE PARA OS

 JESUÍTAS QUE TRABALHAM EM

 ÁREAS DE GUERRA E CONFLITO

Testemunhas de Amizade e 
Reconciliação

“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai 
das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele nos consola 
em todas as nossas aflições, para que, com a consolação que 
nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que se 
acham em toda e qualquer aflição… A nossa esperança a vosso 
respeito é firme, pois sabemos que, assim como participais dos 
nossos sofrimentos, participais também da nossa consolação” 
(2Cor 1,3-4.7)
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Desde a última Congregação Geral, temos observado confran-
gedoras situações de conflito em diversas partes do mundo. A triste 
ladainha inclui a Síria e o Sudão do Sul, a Colômbia e a Região dos 
Grandes Lagos na África, a República Centro-Africana, o Afeganis-
tão, a Ucrânia, Iraque e muitos outros lugares. Houve devastadora 
perda de vidas humanas e deslocamento massivo de pessoas. Esses 
conflitos têm alcance mundial. Os que se encontram atuando na 
linha de frente foram especialmente afetados. Em solidariedade e 
com profunda afeição, dirigimos esta mensagem a nossos compa-
nheiros jesuítas que vivem e trabalham em situações de violência e 
de guerra.

Queridos companheiros e amigos no Senhor,

Nós, jesuítas congregados na CG 36, enviamos-lhes nossa sau-
dação e apoio, companheiros jesuítas, que trabalham nas fronteiras 
da guerra e da violência, lado a lado com corajosos colaboradores. 
Vocês arriscam suas vidas diariamente para conquistar, com humil-
dade e persistência, algo que às vezes parece impossível: a paz e a 
reconciliação desejadas por Jesus Cristo. Agradecemos o amor e o 
apoio que recebem de suas famílias e somos gratos também pelos 
amigos que os sustentam e ajudam diariamente.

Através de vocês, saudamos também os homens e mulheres 
do Serviço Jesuíta para os Refugiados (SJR) e a todos os que par-
ticipam de nossa missão nessas Províncias e Regiões onde os con-
flitos são mais intensos e difíceis. Sem a contribuição deles, nossa 
missão seria consideravelmente mais pobre. Vivendo os mesmos 
perigos, ameaças e violências, vocês se unem por vínculos de ami-
zade, oração e solidariedade.

Por vezes, em tal missão, vocês podem sentir-se esquecidos 
por atuarem em diferentes partes do globo terrestre, longe dos 
holofotes dos meios de comunicação. Através desta mensagem es-
pecial, lembramos de vocês, rezamos por vocês e pedimos a toda 
a Companhia que faça outro tanto. Vocês estão firmes nas frontei-
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ras mais difíceis, reconhecendo, naqueles que sofrem, o rosto de 
Jesus, amigo e companheiro sempre fiel.

Agradecemos a Deus pelo testemunho de amizade e espe-
rança que vocês nos oferecem. Somos gratos pelas tantas bênçãos 
que vocês recebem das pessoas a cujo serviço vocês se encontram, 
bênçãos que enriquecem toda a Companhia. Vocês não estão so-
zinhos; formam parte de um corpo apostólico, cujo único consolo 
é estar postos com o Filho em seus sofrimentos e em sua glória. 
A “oferenda de maior valor”66 que vocês apresentam a Deus, con-
tribui para a força e a eficácia da Companhia em todo o mundo.

Recebam nosso agradecimento, queridos amigos nossos no 
Senhor, porque, através de sua consagração à missão de Cristo, 
vocês aceitam a pobreza com o Cristo pobre, e não poucas vezes 
a humilhação com o Cristo humilhado. Vocês podem fazer suas, 
merecidamente, as palavras de São Paulo:

Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, 
perseguição, fome, nudez, perigo, espada? … Mas, em tudo 
isso, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. 
(Rm 8,35.37).

A formação da Companhia lhes deu muitos dons, preparou-os 
para as lutas difíceis e os fez capazes de tirar proveito de cada situação. 
Vocês podem afrontar confiadamente dificuldades e perigos. Contu-
do, estamos conscientes de que essas mesmas dificuldades e perigos 
podem desgastá-los espiritual e afetivamente. Por isso, nessas frontei-
ras tão ameaçadas em que vocês trabalham, são de vital importância 
o discernimento, o cuidado mútuo e a solidariedade. E quando vocês 
experimentarem impotência diante de historias sem fim de dignidade 
ferida, ou quando a falta de sentido mine seu interior, lembrem-se de 
Jesus Cristo, que experimentou a mesma impotência e pôs sua espe-
rança no Pai. Ele será o sustento de vocês. Ele, que os chamou um dia, 
é fiel e trabalha para fazer novas todas as coisas.

66 Exercícios Espirituais [97].
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Irmãos, porque a Companhia de Jesus é uma Companhia de 
amor e uma comunhão de mentes e corações67, seus nomes estão 
gravados em nossos corações. Somos um corpo de amigos no Se-
nhor. Desejamos ter noticias de vocês, saber de suas esperanças e 
frustrações, discernir os melhores meios de solidarizar-nos com 
vocês. Queremos também fazer chegar a vocês noticias nossas, 
para que saibam de nossos triunfos e nossos fracassos e assim pos-
sam alegrar-se conosco, entristecer-se conosco e rezar conosco68.

Como vocês, também nós nos sentimos muitas vezes impo-
tentes ante as mil causas das guerras e da violência. Elas podem 
parecer estar totalmente fora de nosso controle – e, de fato, muitas 
vezes estão. Mas sejam quais forem as razões, como sempre, os 
que as padecem são sempre os mais pobres dos pobres. Com vo-
cês elevamos nosso clamor contra tal injustiça e protestamos pelo 
sofrimento de tantas pessoas inocentes.

Testemunho radical em todos os cont inentes

Aproveitamos esta ocasião para reconhecer o testemunho 
de serviço humilde de todos os que deram a vida em tais situa-
ções. A lista69 inclui Frans van der Lugt, padre jesuíta holandês 
que vivia na Síria e foi assassinado em Homs em 2014; os Jesuítas e 
suas duas colaboradoras martirizadas em El Salvador em 1989; e, 
mais recentemente, tantos outros em diferentes continentes. Tes-
temunham o poder do Evangelho, a bela mas dolorosa fragilidade 

67 “… e também por me parecer que Companhia de Jesus quer dizer Companhia de amor 
e conformidade de ânimos …” Francisco Xavier, carta a Inácio (12 de janeiro de 
1549) § 5 (MHSI, Carta 70, p. 8).

68 “Depois em Málaca me deram muitas cartas de Roma e de Portugal, com as quais 
recebi e recebo tanta consolação [todas as vezes que as leio,] e são tantas as vezes 
que as leio, que me parece que eu estou aí, ou vós, caríssimos Irmãos, aqui onde 
eu estou, e se não corporalmente, ao menos em espírito.” Francisco Xavier, carta 
a seus companheiros na Europa (10 de novembro de 1545) § 2 (MHSI MX I, 
Carta 52, p. 300)

69 Uma lista completa dos assassinados desde 1974 pode ser encontrada em 
Promotio Iustitiæ 117.
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da vida humana, o engajamento no ministério da amizade; a ne-
cessidade de testemunhar, inclusive com a morte; que o sofrimen-
to, o risco e o apelo à coragem formam parte de nossa vida como 
jesuítas e de nossa vocação cristã.

Recordamos a Paolo Dall’Oglio, padre jesuíta italiano se-
questrado n Síria em julho de 2013, cujo paradeiro é ainda desco-
nhecido. Pedimos a Deus que possa regressar para estar conosco e 
com sua família. Damos graças a Deus pela liberação, são e salvo, 
de Prem Kumar, padre jesuíta da Índia, sequestrado no Afeganis-
tão e detido por mais de oito meses.

Conversão de mentes e corações

Só pelo Espírito de Deus essas atitudes que geram e alimen-
tam o conflito podem ser realmente mudadas. Por isso a Congre-
gação convida os jesuítas de todo o mundo à oração pela conver-
são dos corações e das mentes, tanto na oração pessoal como na 
celebração da Eucaristia, e que convidem outros a também faze-
rem o mesmo. Estimulamos também a todas as Províncias que lu-
tem pela paz com os meios que estejam ao seu alcance, sejam eles 
redes sociais, centros sociais, instituições educacionais, paróquias 
ou publicações. Recordamos por último as palavras do Papa Paulo 
VI: “Se queremos a paz, trabalhemos pela justiça”70. Essas palavras 
nos recordam que quando trabalhamos pela justiça pelo mundo 
afora, tomamos parte na luta pela paz.

70 Paulo VI. Mensagem para a celebração do Dia da Paz, 1º de janeiro de 1972, In: 
AAS 63 (1971) 868.
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Uma missão no coração de nossa vocação de jesuítas

A luta pela justiça, pela paz e pela reconciliação nos remete 
a nossas raízes jesuíticas expressas na Fórmula do Instituto. Ela foi 
reiterada nas últimas Congregações Gerais e é relevante – e urgente 
– hoje como era quando nossos Primeiros Companheiros funda-
ram a Companhia de Jesus. Essa missão na fronteira da guerra e da 
paz é uma missão que nos toca a todos como jesuítas: noviços, es-
colásticos, irmãos, padres, os que estão em um ministério ativo e os 
já aposentados e que talvez se encontrem nas enfermarias das Pro-
víncias. Toca a todos nós, quer atuemos numa paróquia ou numa 
faculdade de teologia, num colégio, num centro de espiritualidade 
ou em qualquer outro ministério. Chama-nos a uma vida de co-
munidade mais intensa, como também a sanar nossas feridas e a 
buscar uma verdadeira conversão, conscientes de que, em última 
instância, a raiz dos conflitos reside num coração humano interior-
mente dividido.

O Senhor Ressuscitado traz esperança, cura e consolação

Nossos corações podem estar divididos, mas “Deus é maior 
que o nosso coração”71. O Espírito de Deus atua por todo este nos-
so mundo, este Espírito de Jesus Ressuscitado, que pode mudar 
mesmo situações que parecem desesperadoras e trazer vida nova 
e cura, onde a necessidade é maior. Sabemos que nossa fé pode 
superar qualquer obscuridade, que nossa esperança pode cons-
truir pontes e que nosso amor pode curar. Mas isso não quer dizer 
que as soluções sejam fáceis. A cruz da Sexta-feira Santa e o silên-
cio de expectativa do Sábado Santo estão muitas vezes fortemen-
te presentes entre nós. É precisamente aí que Jesus Ressuscitado 
vem ao nosso encontro como consolador e amigo. Nosso desejo 
é estender sua amizade a todos os afetados e brutalizados pelos 
conflitos, mesmo os que consideramos inimigos. Não temos mais 

71 1Jo 3,20.
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armas do que nossa amizade. Ela se opõe às dinâmicas de vio-
lência, reúne-nos como amigos no Senhor e nos chama a amar e 
servir em todas as coisas, juntamente com tantos outros amigos 
com os quais colaboramos, celebramos e estamos em comunhão. 
Diante de imensos desafios e mesmo de fracassos aparentes, ain-
da ousamos sonhar que com eles criaremos um mundo diferente, 
porque conhecemos Aquele “que tem o poder de realizar, por sua 
força agindo em nós, infinitamente mais que tudo que possamos 
pedir ou pensar”72. Por isso mantemo-nos firmes, “os pés calçados 
com o zelo em anunciar a Boa Nova da paz”73.

Corações inflamados – Pregar a Boa Nova onde é maior a necessidade

Trabalhando nas fronteiras, vocês arriscam suas vidas. Vocês 
representam algo que está no coração de nossa vocação de jesuítas: 
o desejo vivido tão criativamente e com tanta paixão por Francisco 
Xavier e os primeiros companheiros, de ir e pregar a Boa Nova ali 
onde os riscos e as necessidades fossem maiores.

Ao escrever-lhes esta mensagem, sentimo-nos unidos 
nas nascentes de nossa vocação. Nosso coração se inflama com 
o mesmo fogo que o Senhor veio trazer à terra74. E assim fica-
mos consolados. Com vocês, estamos movidos de uma com-
paixão, que se traduz no forte desejo de mudar as realidades 
dolorosas que vemos retratadas nas telas de nossas televisões 
e computadores. Com vocês queremos concretizar a reconci-
liação que Jesus Cristo deseja e de que nosso mundo necessi-
ta tão urgentemente. Com vocês, pomo-nos aos pés da Cruz, 
perguntando como melhor amar e servir, como atuar melhor 
para alcançar mudanças, como ser melhores instrumentos do 
Espírito de Deus para este mundo despedaçado. Com tais pr-
fundos e grandes desejos, agora, reconhecendo humildemente 
nossa limitação e conscientes de nossa pequenez nesta mínima 
72 Ef 3,20.
73 Ef 6,15.
74 Lc 12,49.20.
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Companhia, fazemos a seguinte oração:

Senhor, nosso Deus,
Vimos diante de vós para rezar por nossos irmãos 

que vos servem nas fronteiras da violência e da guerra.
Pomos sob vossa proteção nossos companheiros 

presentes na Síria e no Sudão do Sul, na Colômbia e na 
Região dos Grandes Lagos da África, na República Centro-
Africana, no Afeganistão, na Ucrânia, no Iraque e em muitos 
outros lugares. Junto com tantos colaboradores da missão, 
participam das consequências da guerra e da violência com 
milhões de mulheres, homens e crianças. Concedei-lhes vossa 
consolação. Sede para eles sua força.

Vós, que sois o Pai da Paz, trazei a vossa paz ao nosso 
mundo. Fazei-a crescer nos corações dos líderes mundiais. 
Permiti que ela se expanda a todos as partes do mundo e a 
todas as crenças. Fazei que vosso amor guie nosso mundo.

Por fim, recordamos os que foram lesionados ou mortos 
no serviço à vossa missão em áreas de guerra. Eles levam 
em seus corpos a paixão que anima a Companhia. Que 
os que estão vivos encontrem consolo no pão partido na 
eucaristia e que os que já partiram, desfrutem da luz de 
vosso rosto no Reino de vossa paz.

Nós vos pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amém.
Maria, Rainha da Paz e Mãe da Companhia de Jesus, 

rogai por nós.
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Assuntos Confiados ao 
Padre Geral

CASAS INTERPROVINCIAIS DE ROMA

PROTEÇÃO E SEGURANÇA DE MENORES

A CG 36 pede ao Padre Geral que, juntamente com os 
Superiores Maiores e as Conferências, continue a promover, 
dentro das comunidades e nos apostolados da Companhia, 
uma cultura coerente de proteção e segurança dos menores, 

A CG 36 recomenda que o Padre Geral estude os assuntos rela-
cionados com a renovação da organização e estrutura de governo da 
DIR (Domus Interprovinciales Romanæ), em diálogo com a Comissão 
Permanente Interprovincial e os membros da DIR
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REVISÃO DAS FÓRMULAS

A Congregação Geral encarrega e autoriza o Padre Geral 
a levar a cabo uma revisão das Fórmulas, aprovar sua revisão e 
comunicar à Companhia as Fórmulas revisadas, depois de con-
sultar os Superiores Maiores e receber a aprovação do Conselho 
Geral por voto deliberativo. Esta revisão deve ser concluída den-
tro de um ano a partir do término da CG 36.

em consonância com as sugestões da Congregação no que diz 
respeito à formação, vida comunitária, apostolados e governo.



Modificações das Constituições 701 e 
704

1. A Congregação Geral 36 modifica Const. [701] da 
seguinte maneira:

“Quando a eleição não se fizer assim, proceder-se-á do se-
guinte modo: primeiramente, cada um fará oração a sós e, sem 
falar com ninguém (C), tomará a decisão na presença de seu 
Criador e Senhor segundo as informações que possui. Escreva 
num papel o nome daquele que escolheu como Superior Geral, 
firmando-o com sua própria assinatura. Isto levará uma hora, 
quando muito. Depois juntar-se-ão todos, retomando os seus lu-
gares. O Vigário, com um secretário escolhido para isso entre os 
professos, e com um outro assistente (D), levantando-se, há de 
declarar que não quer aceitar nem excluir ninguém, contra seu 
dever, e dará a todos uma absolvição geral de qualquer censura 
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que impedisse a eleição de ser canônica (E)75. 1 Em seguida, 
depois de ter implorado a graça do Espírito Santo…”

2. A Congregação Geral 36 modifica Const. [704] da se-
guinte maneira:

“E. Absolverá somente das censuras incorridas por 
culpas que não afetam a presente eleição”76

75 Revogado pela CG XXXVI (porque as censuras, de acordo com o Código de 
Direito Canônico de 1983 e o Código de Cânones das Igrejas Orientais de 1990, já 
não afetam o direito de eleger).

76 Revogado pela CG XXXVI (porque as censuras, de acordo com o Código de 
Direito Canônico de 1983 e o Código de Cânones das Igrejas Orientais de 1990, já 
não afetam o direito de eleger).

outros doCumentos
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A CG 36 modifica a Norma Complementar 362 da seguinte 
maneira:

§1  Embora o Prepósito Geral seja eleito por toda a vida e 
não por um prazo determinado77, ele pode em consciência e por 
direito renunciar a seu cargo por uma causa justa e proporciona-
da78 que o torne permanentemente não apto para as atividades de 
sua função79.

77 Cf. P.IX c.1 [719].
78 Cf. CIC 187-189; Cf. CCEO 967-971.
79 Coll. D. 260 § 1 (CG. XXXI d. 41 n.2 §1).

Revisão da Norma Complementar 
362
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§2  Quando o Prepósito Geral julgar oportuno renunciar 
ao cargo, quer espontaneamente, depois de ouvir os Assistentes 
ad providentiam, quer por indicação deles, solicite o voto secreto 
dos Assistentes ad providentiam, dos outros Conselheiros Gerais, 
e dos Superiores Maiores de toda a Companhia sobre se as causas 
são justas e proporcionadas. Estes votos serão contados diante dos 
Assistentes ad providentiam e o Secretário da Companhia. Se a 
maioria julgar que deve ser convocada a Congregação Geral para 
providenciar acerca do governo supremo da Companhia, o Pre-
pósito Geral deverá convocá-la80.

§3  Mas se a maioria não julgar assim, é deixado inteira-
mente ao Prepósito Geral fazer o que em consciência lhe pareça 
melhor de acordo com nosso Instituto.

§4  Reunida a Congregação Geral para tratar de outros as-
suntos, o Prepósito Geral pode, depois de consultar os Assistentes 
ad providentiam, propor sua renúncia ao cargo, por causa justa e 
proporcionada81 que o torne permanentemente não apto para as 
tarefas próprias do cargo.

§5  A renúncia ao cargo feita pelo Prepósito Geral não terá 
efeito enquanto não tiver sido aceita pela Companhia numa Con-
gregação Geral82.

80 Coll. D. 260 § 4 (CG. XXXI d. 41 n.2 §4).
81 Cf. CIC 187-189; Cf. CCEO 967-971.
82 Coll. D. 260 § 5 (CG. XXXI d. 41 n.2 §5).

A renúncia 
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O Prepósito Geral convocará aproximadamente a cada seis 
anos, a partir da última Congregação Geral, uma reunião de to-
dos os Superiores Maiores para tratar sobre o estado, problemas e 
iniciativas da Companhia universal e sobre a colaboração interna-
cional e supraprovincial.
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Queridos irmãos e amigos no Senhor! [Bom dia]

Enquanto rezava, pensando no que vos diria, recordei-me 
com particular emoção das palavras finais que nos disse o Beato 
Paulo VI ao começar nossa Congregação Geral XXXII: “Così, cosí, 

Discurso de Sua Santidade, o Papa 
Francisco, à 36ª Congregação 
Geral da Companhia de Jesus

AULA DA CONGREGAÇÃO GERAL – CÚRIA 

GERAL DA COMPANHIA DE JESUS

Segunda-feira, 24 de outubro de 2016

Nota do editor: Oferece-se ao leitor o texto pronunciado pelo Santo Pa-
dre. Ao texto preparado acrescentaram-se em itálico e postos entre colche-
tes as palavras pronunciadas de improviso.
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fratelli e figli. Avanti in nomine Domini. Camminiamo insieme, liberi, 
obbedienti, uniti nell’amore di Cristo, per la maggior gloria di Dio”83.

Também São João Paulo II e Bento XVI nos animaram a 
“caminhar de maneira digna da vocação para a qual fomos cha-
mados” (cf. Ef 4,1)84 e a “prosseguir pelo caminho da missão, com 
plena fidelidade ao vosso carisma originário, no contexto eclesial 
e social característico deste início de milênio. Como muitas vezes 
vos disseram os meus Predecessores, a Igreja precisa de vós, conta 
convosco, e continua confiando em vós, de modo especial para 
chegar aos lugares físicos e espirituais a que outros não chegam ou 
se lhes faz difícil fazê-lo”.85 Caminhar juntos — livres e obedientes 
— caminhar indo às periferias aonde os outros não chegam, “sob 
o olhar de Jesus e fitando o horizonte, que é a Glória do Deus, 
sempre maior, que nos surpreende sempre”86. O jesuíta está cha-
mado a “ir de um lugar para outro – como afirma Santo Inácio – e 
viver em qualquer parte do mundo onde se espera maior serviço 
de Deus e maior ajuda das almas” (Const. [304]). É que “para a 
Companhia todo o mundo deve ser sua casa”, dizia Nadal87.

Inácio escrevia a Borja a propósito de uma crítica dos je-
suítas chamados «angélicos» (Oviedo e Onfroy), [uma história 
linda!], porque diziam que a Companhia não estava bem ins-
tituída e que era preciso instituí-la mais no espírito: O espírito 
que os guia — dizia Inácio — “ignora o estado das coisas da 
Companhia, que estão in fieri, exceto o necessário (e) subs-
tancial”. Gosto muito deste modo de Inácio ver as situações 

83 Paulo VI. Discorso in occasione della 32ª Congregazione Generale della 
Compagnia di Gesù, 3 de dezembro de 1974. [Assim, assim, irmãos e filhos. 
Em frente in Nomine Domini. Caminhemos juntos, livres, obedientes, unidos no 
amor de Cristo, para a maior glória de Deus]

84 João Paulo II, Discurso aos participantes da 33ª Congregação Geral da 
Companhia de Jesus, 2 de setembro de 1983.

85 Bento XVI, Discurso aos participantes da 35ª Congregação Geral da Companhia 
de Jesus, 21 de fevereiro de 2008.

86 Francisco, Homilia na Igreja do Gesù, 3 de janeiro de 2014.
87 MNadal v 364-365



85 disCurso de suA sAntidAde o PAPA Fr AnCisCo à Cg36

em devir, no seu fazer-se, exceto o substancial88. Porque poupa 
a Companhia de todas as paralisias e a livra de muitas velei-
dades.

A Fórmula do Instituto é o “necessário e substancial” que 
todos os dias devemos manter diante dos olhos, depois de diri-
girmos o olhar a Deus nosso Senhor: “A regra deste seu Institu-
to, que é um caminho determinado para ir até Ele” (Fórmula do 
Instituto, 1). Foi para os primeiros companheiros e previram que 
o seria também para “quem nos queira imitar neste caminho” 
(Fórmula do Instituto, 9). Deste modo, tanto a pobreza como a 
obediência ou o fato de não estar obrigados a determinadas coi-
sas como a oração em coro, não são exigências nem privilégios, 
mas ajudas que constituem a mobilidade da Companhia, o estar 
disponíveis “para correr nos caminhos de Cristo Nosso Senhor” 
(Const. [582]), tendo, graças ao voto de obediência ao Papa, uma 
“mais certa direção do Espírito Santo” (Fórmula do Instituto, 3). 
Na Fórmula está contida a intuição de Inácio, sua substanciali-
dade é o que permite que as Constituições insistam em conside-
rar sempre “os lugares, tempos e pessoas” e que todas as regras 
sejam ajudas –tanto quanto – para coisas concretas.

O caminhar, para Inácio, não é um mero ir e andar, mas se 
traduz em algo qualitativo: é aproveitamento e progresso, é ir em 
frente, é fazer algo a favor dos outros. Assim o expressam as duas 
Fórmulas do Instituto aprovadas por Paulo III (1540) e por Júlio 
III (1550), quando centram a ocupação da Companhia na fé – em 
sua defesa e propagação – e na vida e doutrina das pessoas. Aqui 
Inácio e os primeiros companheiros usam a palavra proveito (ad 

88 Inacio de Loyola. Carta 51, A Francisco de Borja, julho de 1549, 17 n. 9; cf. 
M. A. Fiorito e A. Swinnen, La Fórmula del Instituto de la Compañía de 
Jesús (introducción y versión castellana), Stromata, julho-dezembro de 1977 
— nos 3/4, 259-260..
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profectum89, cf. Fl 1,12.25), que é o que dá o critério prático de 
discernimento próprio da nossa espiritualidade [o que é de mais 
proveito].

O proveito não é individualista, é comum. “O fim da Com-
panhia não é somente ocupar-se, com a graça divina, da salvação 
e perfeição das almas próprias, mas, com a mesma graça, esforçar-
se intensamente por ajudar a salvação e perfeição das do próximo” 
(cf. Exame Geral [3]). E, se para algum lado se inclinava a balança 
no coração de Inácio, era na direção da ajuda ao próximo, e tanto 
é verdade que se zangava se lhe diziam que a razão porque alguém 
ficava na Companhia era “porque assim salvaria a sua alma. Inácio 
não queria pessoas que, sendo boas para vantagem própria, não se 
encontrava nelas aptidão para servir o próximo” (Aicardo 1 ponto 
10 pág. 41).

O proveito está em todas as coisas. A fórmula de Inácio 
exprime uma tensão: “não só... mas também...”; e este esquema 
mental de unir tensões – a salvação e perfeição próprias e a sal-
vação e perfeição do próximo – a partir do âmbito superior da 
Graça, é próprio da Companhia. [Esquema que se vai repetin-
do sempre: esquema mental de unir tensões]. A harmonização 
desta e de todas as tensões (contemplação e ação, fé e justiça, 
carisma e instituição, comunidade e missão...) não se dá me-
diante formulações abstratas, mas se alcança ao longo do tem-
po através do que Fabro chamava “nosso modo de proceder”90. 
Caminhando e “progredindo” no seguimento do Senhor, a 
Companhia vai harmonizando as tensões que a diversidade de 
pessoas que convoca, e as missões que recebe, inevitavelmente 
contêm e produzem.

89 “Ad profectum animarum in vita et doctrina Christiana” in Monumenta 
Ignatiana, Constitutiones T. I (MHSI), Roma, 1934, 26 e 376; cf. Constituições 
da Companhia de Jesus anotadas pela Congregação Geral XXXIV e Normas 
complementares aprovadas pela mesma Congregação, São Paulo: Loyola, 2004, 
29 (Fórmula do Instituto, 1).

90 Cf. MF. 50, 69, 111, 114 etc
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O proveito não é elitista. Na Fórmula, Inácio procede des-
crevendo meios para aproveitar mais universalmente, que são 
propriamente sacerdotais. Mas notemos que as obras de miseri-
córdia são dadas como óbvias. A Fórmula diz: “sem que isto seja 
obstáculo” à misericórdia!!! As obras de misericórdia – o cuidado 
dos doentes nos hospitais, a esmola mendigada e distribuída, o 
ensino às crianças, o suportar paciente dos incômodos... – eram 
o ambiente vital no qual Inácio e os primeiros companheiros se 
moviam e existiam, o seu pão de cada dia. Estavam atentos para 
que todo o resto não fosse um obstáculo!

Por fim, tal proveito é “o que mais aproveita”. Trata-se do “ma-
gis”, desse plus que leva Inácio a iniciar processos, a acompanhá-los e 
a avaliar a sua real incidência na vida das pessoas, seja em questões 
de fé, de justiça, ou de misericórdia e caridade. [Essa questão de iniciar 
processos seria o contrário de estar ocupando espaços. A Companhia ini-
cia processos e deixa espaços. É importante, porque outros religiosos ocu-
pam espaços, os mosteiros, mas a Companhia inicia processos]. O magis 
é o fogo, o fervor em ação, que sacode a sonolência. Os nossos santos 
sempre o encarnaram. Diziam de santo Alberto Hurtado que era “um 
dardo agudo que se crava na carne adormecida da Igreja”. Isto contra a 
tentação que Paulo VI chamava “spiritus vertiginis” e De Lubac, “mun-
danidade espiritual”. Tentação que não é, em primeiro lugar, moral, 
mas espiritual e que nos distrai do essencial: que é ser auxílio, deixar 
pegadas, incidir na história, especialmente na vida dos mais pequeni-
nos. “A Companhia é fervor”, afirmava Nadal91. Para reavivar o fervor 
na missão de ser de proveito às pessoas na sua vida e doutrina, desejo 
concretizar estas reflexões em três pontos que, já que a Companhia está 
nos lugares de missão em que tem que estar, farão muito bem ao nosso 
modo de proceder. Têm a ver com a alegria, com a Cruz e com a Igreja, 
nossa Mãe, e têm o objetivo de dar um passo em frente, eliminando os 
impedimentos que o inimigo de natureza humana nos põe quando, no 
serviço de Deus, progredimos de bem a melhor.

91 Cf. MNadal V, 310. 
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1. Pedir [intensamente] A ConsolAção

Sempre se pode dar um passo em frente no pedir insisten-
temente a consolação. Nas duas Exortações Apostólicas e na En-
cíclica Laudato si’ quis insistir na alegria. Inácio, nos Exercícios, 
nos faz contemplar aos seus amigos “o ofício de consolar” como 
própria de Cristo Ressuscitado (EE [224]). É tarefa própria da 
Companhia consolar o povo fiel e ajudar com o discernimento 
para que o inimigo da natureza humana não nos roube a alegria: 
a alegria de evangelizar, a alegria da família, a alegria da Igreja, a 
alegria da criação... Que não no-la roube nem pela desesperança 
diante da magnitude dos males do mundo e dos mal-entendidos 
entre os que querem fazer o bem, nem que no-la substitua pe-
las alegrias transitórias que estão sempre ao alcance da mão em 
qualquer loja.

Este “serviço da alegria e da consolação espiritual” está en-
raizado na oração. Consiste em animar-nos e animar a todos a 
“pedir insistentemente a consolação a Deus”. Inácio formula-o de 
modo negativo na 6ª regra da primeira semana, quando diz que 
“muito aproveita o mudar-se intensamente contra a mesma de-
solação” instando na oração (EE [319]). Ajuda porque na deso-
lação “somos pouca coisa” (cf. EE [324]). Praticar e ensinar esta 
oração para pedir e suplicar a consolação é o principal serviço 
à alegria. Se alguém não se considera digno (situação muito co-
mum na prática), pelo menos insista em pedir esta consolação por 
amor à mensagem, já que a alegria é constitutiva da mensagem 
evangélica, e peça-a também por amor aos demais, à sua famí-
lia e ao mundo. Não se pode dar uma boa notícia com o rosto 
triste. A alegria não é um “plus” decorativo, é claro indicador da 
graça: mostra que o amor está ativo, operante, presente. Portanto 
procurá-la não deve ser confundido com o procurar “um efeito 
especial”, que nossa época sabe produzir para consumo, senão que 
se busca em seu índice existencial que é a “durabilidade”: Inácio 
abre os olhos e desperta para o discernimento dos espíritos ao 
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descobrir a diferente valência entre alegrias duradouras e alegrias 
passageiras (Autobiografia 8). O tempo será o elemento que lhe 
oferece a chave para reconhecer a ação do Espírito. [Uma das ex-
pressões da alegria profunda é o sentido de humor. E creio que é 
uma graça de Deus que temos. Em minha opinião a atitude huma-
na mais próxima da graça divina é o sentido de humor].

Nos Exercícios, o “progresso” na vida espiritual dá-se na con-
solação: é “ir subindo de bom a melhor” (EE [315]) e também “todo 
aumento de fé, esperança e caridade, bem como toda alegria interior» 
(EE [316]). Este serviço da alegria foi o que levou os primeiros com-
panheiros à decisão de não desfazer o grupo que formavam, mas de 
constituir a companhia que se ofereciam e partilhavam espontanea-
mente e cuja característica era a alegria que lhes dava rezar juntos, sair 
em missão juntos e voltar a reunir-se, à imitação da vida que levavam 
o Senhor e seus Apóstolos. Esta alegria do anúncio explícito do Evan-
gelho – mediante a pregação da fé e a prática da justiça e da misericór-
dia – foi o que levou a Companhia a sair rumo a todas as periferias. O 
jesuíta é um servidor da alegria do Evangelho, tanto quando trabalha 
artesanalmente, conversando e dando os exercícios espirituais a uma 
só pessoa, ajudando-a a encontrar esse “lugar interior de onde lhe vem 
a força do Espírito que a guia, liberta e renova”92, como quando traba-
lha estruturalmente organizando obras de formação, de misericórdia, 
de reflexão, que são expansão institucional desse ponto de inflexão no 
qual se dá a superação da própria vontade e entra em ação o Espíri-
to. Assim afirmava Michel De Certeau: os Exercícios são “o método 
apostólico por excelência”, já que possibilitam o “retorno ao coração, 
princípio de uma docilidade ao Espírito, que desperta e impele o exer-
citante a uma fidelidade pessoal a Deus”93.

92 Favre Pierre. Memorial, Paris, Desclée, 1959; cfr. Introduction de M. DE CERTEAU, 
p. 74..

93 Ibid. 76
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2. deix Armo-nos Comover Pelo senHor   
PregAdo nA Cruz

Sempre se pode dar um passo a mais no deixar-nos como-
ver pelo Senhor pregado na Cruz, por Ele em pessoa e por Ele 
presente em tantos irmãos nossos que sofrem – a grande maioria 
da humanidade! O Padre Arrupe dizia que onde há dor, lá está a 
Companhia [ou pelo menos tem que estar].

O Jubileu da Misericórdia é um tempo propício para re-
fletir sobre os serviços da misericórdia. Digo no plural porque 
a misericórdia não é uma palavra abstrata, mas um estilo de 
vida que antepõe à palavra os gestos concretos que tocam a 
carne do próximo e se institucionalizam em obras de mise-
ricórdia. Para nós que fazemos os Exercícios, esta graça, me-
diante a qual Jesus nos manda assemelhar-nos ao Pai (cf. Lc 6, 
36), começa com aquele colóquio de misericórdia que é o pro-
longamento do colóquio com o Senhor crucificado por meus 
pecados. O segundo exercício inteiro é um colóquio repleto 
de sentimentos de vergonha, confusão, dor e lágrimas de gra-
tidão vendo quem sou eu – diminuindo-me – e quem é Deus – 
engrandecendo-o – “por me haver dado vida até agora”, quem 
é Jesus, pregado na cruz por mim (EE [61] e anteriores). O 
modo como Inácio vive e formula a sua experiência da mi-
sericórdia é de muito proveito pessoal e apostólico, e requer 
uma experiência de discernimento aguda e permanente. Dizia 
o nosso Padre a Borja: “Quanto a mim, estou persuadido de 
que antes como depois sou um total impedimento; e por isto 
sinto o maior contentamento e gozo espiritual em nosso Se-
nhor, por não poder atribuir a mim coisa alguma que pareça 
boa”94. Inácio vive, pois, da pura misericórdia de Deus até nas 
situações mais insignificantes da sua vida e da sua pessoa. E 
sentia que quanto mais impedimento punha, com tanto mais 

94 Inácio de Loyola, Carta 26 a Francisco de Borja, fim de 1545..
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bondade o tratava o Senhor: 
“Tanta era la misericordia del Signore, e tanta la copia della 

soavita e dolcezza della grazia sua con esso lui, che quante egli piu 
desiderava d’essere in questo modo gastigato, tanto piu benigno era 
Iddio e con abbondanza maggiore spargeva sopra di lui i tesori della 
su infinita liberalita. Laonde diceva, che egli credeva no vi essere nel 
mondo uomo, i cui queste due cose insieme, tanto come in lui, con-
corressero; la prima mancare tanto a Dio e l’altra il ricevere tante e 
cosi continue grazie dalla sua mano”95.

Inácio, ao formular a sua experiência da misericórdia nestes 
termos comparativos – quanto mais sentia que pecava contra o 
Senhor, mais Ele abundava em conceder-lhe sua graça – liberta 
a força vivificante da misericórdia que nós muitas vezes diluímos 
com formulações abstratas e condições legalistas. O Senhor, que 
olha para nós com misericórdia e nos escolhe, envia-nos para fa-
zer chegar, com toda sua eficácia, a mesma misericórdia aos mais 
pobres, aos pecadores, aos descartados e crucificados do mundo 
atual que sofrem a injustiça e a violência. Só se experimentarmos 
ao vivo essa força reparadora em nossas chagas [chagas com nome 
e sobrenome], como pessoas e como corpo, perderemos o medo 
de nos deixar comover pela imensidão do sofrimento dos nossos 
irmãos e nos lançaremos a caminhar pacientemente com nossos 
povos, aprendendo deles o melhor modo de ajudá-los e servi-los 
(cf. CG 32 d 4 n 50).

3.  Pr AtiCAr o Bem de Bom esPírito sentindo 

95 P. Ribadeneira, Vida de S. Inácio de Loyola, Roma, La Civiltà Cattolica, 1863, 
336. [“(...) era tanta a misericórdia do Senhor, e a multidão de sua suavidade e a 
doçura de sua graça para com ele que quanto mais ele faltava e mais desejava ser 
castigado dessa maneira, tanto mais benigno era o Senhor e com maior abundância 
derramava sobre ele os tesouros da sua liberalidade infinita. E assim dizia acreditar 
que não havia homem no mundo, no qual concorressem essas duas coisas juntas, 
tanto como nele. A primeira, o faltar tanto com Deus e a outra, o receber tantas e 
tão contínuas mercês da sua mão” . (P. Ribadeneira, Vida de San Ignacio de Loyola, 
fundador de la religión de la Compañía de Jesús, Barcelona, 1863, p. 532-533.) (Nota 
do editor)]
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Com A igreJA

Sempre se pode dar um passo à frente em fazer o bem de 
bom espírito, sentindo com a Igreja, como diz Inácio. É também 
próprio da Companhia o serviço do discernimento sobre o modo 
de fazermos as coisas. Fabro formulava-o pedindo a graça de que 
“todo o bem que pudesse realizar, pensar e organizar, se fizesse pelo 
bom espírito e não pelo mau”96. Esta graça de discernir que não bas-
ta pensar, fazer ou organizar o bem, senão que é preciso fazê-lo de 
bom espírito, é o que nos enraíza na Igreja, na qual o Espírito atua e 
reparte sua diversidade de carismas para o bem comum. Fabro di-
zia que, em muitas coisas, os que queriam reformar a Igreja tinham 
razão, mas Deus não queria corrigi-la com os seus métodos [que 
eles propunham].

É próprio da Companhia fazer as coisas sentindo com a 
Igreja. Fazê-lo sem perder a paz e com alegria, dados os pe-
cados que vemos, tanto em nós como pessoas, como nas es-
truturas que criamos, implica carregar a Cruz, experimentar 
a pobreza e as humilhações, âmbito no qual Inácio nos ani-
ma a escolher entre suportá-las pacientemente ou desejá-las97. 
Onde a contradição era mais flagrante, Inácio dava o exem-
plo de recolher-se em si mesmo, antes de falar ou agir, para 
agir de bom espírito. As regras para sentir com a Igreja não as 
lemos como instruções precisas sobre pontos controvertidos 
(algum poderia resultar extemporâneo), mas como exemplos 
nos quais Inácio convidava no seu tempo a “agir contra” o es-
pírito antieclesial, inclinando-se total e decididamente para o 
lado da nossa Mãe, a Igreja, não para justificar uma posição 
discutível, mas para abrir um espaço em que o Espírito atuasse 
a seu tempo.

O serviço do bom espírito e do discernimento faz-nos 

96 Pierre Favre, Memorial cit. n. 51.
97 Cf. Directorio Autógrafo 23 
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ser homens de Igreja – não clericais, mas eclesiais – homens 
“para os demais”, sem algo próprio que isole, mas pondo em 
comunhão e ao serviço tudo o que temos.Não caminhamos 
sozinhos nem instalados, caminhamos com “um coração que 
não se acomoda, não se fecha em si mesmo, mas bate ao ritmo 
de um caminho que se realiza junto com todo o povo fiel de 
Deus”98. Caminhamos fazendo-nos tudo para todos, desde que 
se possa ajudar a alguém.

Este despojamento faz com que a Companhia tenha e pos-
sa ter sempre o rosto, o sotaque e o modo de todos os povos, de 
cada cultura, inserindo-se em todos eles, no próprio coração de 
cada povo, para ali fazer Igreja com cada um, inculturando o 
Evangelho e evangelizando cada cultura.

Pedimos a Nossa Senhora da Estrada, num colóquio filial ou 
como o de um servo com a sua Senhora, que interceda por nós diante 
do “Pai das misericórdias e Deus de toda consolação” (2Cor 1,3), a 
fim de que nos ponha sempre com seu Filho, com Jesus, que carrega a 
cruz do mundo e nos convida a carregá-la com Ele. Confiemos a Ela 
nosso “modo de proceder”, para que seja eclesial, inculturado, pobre, 
serviçal, livre de toda ambição mundana. Peçamos à nossa Mãe que 
encaminhe e acompanhe cada jesuíta juntamente com a porção do 
povo fiel de Deus a que foi enviado, por estes caminhos da consolação, 
da compaixão e do discernimento.

98 Francisco, Homilia na festa do Santíssimo Nome de Jesus, Chiesa del Gesù, 3 de 
janeiro de 2014.
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“Ter coragem e audácia profética”

DIÁLOGO DO PAPA FRANCISCO

COM OS JESUÍTAS REUNIDOS NA

 CONGREGAÇÃO GERAL XXXVI

No dia 24 de outubro de 2016 o Papa Francisco teve um en-
contro com os jesuítas reunidos em sua Congregação Geral 36. Al-
guns minutos antes das 9 da manhã chegou a bordo de um carro 
simples. Depois de saudar o Padre Geral e os outros que o estavam 
esperando, dirigiu-se à Aula da Congregação, onde foi recebido 
com um longo aplauso. Ali pronunciou um discurso. Depois de 
uma pausa, abriu-se espaço para um diálogo franco e cordial com 
os membros da Congregação, que lhe fizeram diversas perguntas 
espontâneas. O Papa não quis que fossem selecionadas antes nem 
tampouco quis conhecê-las primeiro. Deu vida assim a um encon-
tro muito familiar que durou cerca de uma hora e meia. No final, 
Francisco quis saudar um por um a todos os presentes. A seguir 
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reproduzimos as perguntas e respostas. Na aula, por sentido prá-
tico, as perguntas se fizeram em grupos de três. O texto que segue 
reproduz integralmente as respostas do Pontífice e, para comodi-
dade da leitura, separa as perguntas, que foram reproduzidas no 
essencial. O texto mantém o tom e o significado da conversa oral.

***

Santo Padre, o senhor é um exemplo v ivo de audácia pro-
fét ica. Como faz para comunicá-la com tanta ef icácia? Como po-
demos fazê-lo também nós?

A coragem não é só fazer barulho, mas saber fazê-lo bem. 
Faz falta saber quando é preciso fazê-lo e como é preciso fazê-lo. E 
também antes de mais nada se deve discernir se se deve fazer ba-
rulho ou não. A coragem é constitutiva de toda ação apostólica. E 
hoje faz falta mais do que nunca ter coragem e audácia proféticas. 
É necessária uma parresia atualizada, a audácia profética de não 
ter medo . É notável que esta tenha sido a primeira coisa que disse 
São João Paulo II quando foi eleito papa: “Não tenham medo”99. 
Recordou todos os problemas dos países do Leste e a audácia le-
vou-o a enfrentá-los todos.

Qual é a audácia profética que se pede hoje de nós? So-
bre isso é preciso fazer um discernimento e perguntar-se para 
onde se deve canalizar essa audácia profética. É uma atitude 
que nasce do magis100. E o magis é parresia. O magis se fun-

99 Parresia é uma palavra grega frequente no texto grego do Novo Testamento. Indica 
a coragem e a sinceridade do testemunho. É uma palavra muito usada na tradição 
cristã, sobretudo no começo, inclusive como o contrário de hipocrisia.

100 O magis (o mais, o maior) na tradição inaciana vem da célebre máxima “ad maiorem Dei 
gloriam” (para a maior glória de Deus) e sintetiza um forte impulso espiritual. O agir do 
jesuíta se caracteriza por este magis, tensão viva que nos recorda como sempre é possível 
dar um passo adiante em relação ao onde chegamos, porque nosso caminhar está em 
consonância com uma manifestação sempre mais explícita da glória de Deus. Com o 
discernimento de espíritos aprendemos a reconhecer o bem que habita em cada situação 
e a escolher o que conduz ao bem maior.



96 

damenta no Deus sempre maior. E então, olhando esse Deus 
sempre maior, o discernimento se aprofunda e busca os lugares 
para onde canalizar a audácia. Creio que este é o trabalho de 
vocês nesta Congregação: discernir “para onde” devem canali-
zar o magis, a audácia profética, a parresia.

Às vezes, a audácia profética se une com a diplomacia, com 
um trabalho de convencimento e ao mesmo tempo com sinais 
fortes. Por exemplo, a audácia profética está chamada a comba-
ter uma corrupção muito difundida em alguns países, como é a 
de buscar a reforma da Constituição para permanecer no poder, 
quando terminam os períodos constitucionais de um mandato. 
Creio que a Companhia, em seu trabalho de ensino e de sensi-
bilização social, tem que fazer um bom trabalho de audácia para 
convencer a todos de que um País não pode crescer, se não se 
respeitam os fundamentos legais que o País mesmo se deu para 
a própria governabilidade futura.

Santo Padre, o modo como os colonizadores trataram os 
povos indígenas foi um problema sér io. A apropr iação da terra por 
par te dos colonizadores foi um feito grave cujas repercussões se 
sentem até hoje. Que pensa a respeito?

Em primeiro lugar, é necessário dizer que hoje temos mais 
consciência do que significa a riqueza dos povos indígenas, justa-
mente na época em que, tanto política como culturalmente, se quer 
anulá-los sempre mais, através da globalização concebida como uma 
“esfera”, uma globalização onde tudo se uniformiza. Então hoje, nossa 
profecia, nossa consciência, tem que ir pelo lado da inculturação. E 
nossa figura de globalização não tem que ser a esfera, mas o polie-
dro. Agrada-me a figura geométrica do poliedro porque é una, mas 
tem faces diferentes. Expressa como a unidade se faz conservando as 
identidades dos povos, das pessoas, das culturas. Essa é a riqueza que 
hoje teríamos que dar ao processo de globalização, porque, senão, é 
uniformizante e destrutivo.

No processo de globalização uniformizante e destrutora en-
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tra a destruição das culturas indígenas, que são, pelo contrário, o 
que é preciso recuperar. E é preciso recuperá-las com a hermenêu-
tica correta, que nos facilita esta tarefa. Uma hermenêutica que não 
é a mesma que havia na época da colônia. A hermenêutica daquela 
época era a de buscar a conversão dos povos, a de expandir a Igre-
ja…, e, portanto, anulavam-se as independências indígenas. Era 
uma hermenêutica de tipo centralista, onde o império que domi-
nava era o que de alguma maneira impunha sua fé e sua cultura. 
É compreensível que se pensasse assim naquela época, mas hoje é 
preciso uma hermenêutica radicalmente diferente. Temos que in-
terpretar as cosas de outra maneira: valorizando cada povo, sua cul-
tura, sua língua. Temos que ajudar o processo de inculturação, que 
foi adquirindo cada vez maior importância a partir do Vaticano II.

De qualquer modo, quero fazer referência a tentativas de incul-
turação que houve nos primeiros tempos das missões. Tentativas que 
nascem de uma experiência como a de Paulo com os “gentios”. O Es-
pírito Santo lhe inculcou muito claramente como devia inculturar o 
Evangelho nos povos gentios. A mesma coisa se repete na época da ex-
pansão missionária. Pensemos, por exemplo, na experiência de Mateo 
Ricci e de Roberto de Nobili101. Foram pioneiros, mas uma concepção 
hegemônica do centralismo romano freou essa experiência, deteve-a. 
Impediu um diálogo em que as culturas se respeitassem. E isto acon-
teceu porque se interpretavam com uma hermenêutica religiosa o 
que eram costumes sociais. O respeito aos mortos, por exemplo, se 
confundia com idolatria. Aqui, as hermenêuticas jogam um papel 
central. Neste momento creio que é importante, com esta maior 
consciência que temos a respeito dos povos indígenas, apoiar a 
expressão, a cultura de cada um deles… e a própria evangelização, 
que toca também a liturgia e chega até as expressões de culto. E a 
Congregação para o Culto Divino aceita isto.

101 Os jesuítas Matteo Ricci (1552-1610) e Roberto de Nobili (1577-1656) foram verdadeiros 
pioneiros. Missionários na China e na Índia, respectivamente, buscaram adequar o anúncio 
do Evangelho à cultura e aos cultos locais. Mas isto causou preocupação em alguns e na 
Igreja se levantaram vozes contrárias ao espírito destes comportamentos, como se fossem 
uma contaminação da mensagem cristã.
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Termino com um recordação que diz respeito à moral. 
Quando eu era estudante de teologia, encarregaram-me de ser 
bibliotecário. Compulsando um texto mexicano de 1700 mais 
o menos, sobre moral, feito de perguntas e respostas, encontrei 
que uma das perguntas era: “Se é pecado mortal a união sexual 
entre o espanhol e a indígena”. E a resposta do moralista me 
provocou riso: “A matéria é grave, portanto, é pecado grave se-
gundo a matéria, mas dado que a consequência disto traria um 
cristão a mais para aumentar o reino de Deus, não é tão grave 
como se fosse na Europa”.

Em seu discurso propôs-nos c laramente uma moral que 
se fundamenta no discernimento. Como nos sugere avançar no 
campo moral em torno a esta dinâmica de discernimento das si-
tuações morais? Parece-me que não é possível deter-se numa 
interpretação de aplicação da norma que se limita a ver as situa-
ções par t iculares como casos da norma geral.

O discernimento é o elemento chave: a capacidade de discerni-
mento. E estou notando precisamente a carência de discernimento na 
formação dos padres. Corremos o risco de habituar-nos ao “branco 
ou preto” e ao que é legal. Estamos bastante fechados, em geral, ao 
discernimento. Uma cosa é clara: hoje numa certa quantidade de se-
minários voltou a instaurar-se uma rigidez que não é próxima a um 
discernimento das situações. E isso é perigoso, porque nos pode levar 
a uma concepção da moral que tem um sentido casuístico. Com di-
ferentes formulações se estaria sempre nessa mesma linha. Eu tenho 
muito medo disso.

Isso eu já disse numa reunião com os jesuítas de Cracóvia, 
durante a Jornada Mundial da Juventude. Ali os jesuítas me per-
guntaram o que eu achava que a Companhia podia fazer e res-
pondi que uma tarefa importante da Companhia era a de formar 
os seminaristas e sacerdotes no discernimento.

Nossa geração, talvez os mais jovens não, mas minha gera-
ção – e alguma das seguintes também – fomos educados numa 
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escolástica decadente. Estudávamos com um manual a Teologia e 
também a Filosofia. Era uma escolástica decadente. Para explicar 
o “contínuo metafísico”, por exemplo, – cada vez que me lembro 
me dá vontade de rir – ensinavam-nos a teoria dos “puncta infla-
ta”102 . Quando a grande Escolástica começou a perder altitude, 
sobreveio essa escolástica decadente com a qual estudaram ao me-
nos minha geração e outras.

Foi essa escolástica decadente que provocou a atitude casuís-
tica. E, é curioso: a matéria “sacramento da penitência”, nas faculda-
des de Teologia, em geral – não em todas as partes – davam-na pro-
fessores de moral sacramental. Todo o âmbito moral se restringia a 
“pode-se”, “não se pode”, “até aqui sim e até aqui não”. Num exame 
de “ad audiendas”, um companheiro meu, a quem fizeram uma 
pergunta muito intrincada, com muita simplicidade disse: “Mas, 
Padre, por favor, isso não acontece na realidade!” E o examinador 
respondeu: “mas está nos livros”.

Era uma moral muito alheia ao discernimento. Naquela épo-
ca havia o “bicho-papão”, o fantasma da moral de situação… 
Creio que Bernard Häring 103 foi o primeiro que começou a 
buscar um novo caminho para fazer reflorescer a teologia mo-
ral. Obviamente em nossos dias a teologia moral fez muitos 
progressos em suas reflexões e em sua maturidade; já não é 
mais uma “casuística”.

No campo moral é preciso avançar sem cair no situa-
cionismo; mas por outro lado é preciso fazer surgir a grande 
riqueza contida na dimensão do discernimento, que é próprio 
da grande escolástica. Quando se lê Santo Tomás ou São Boa-
ventura, a gente se dá conta de que eles afirmam que o princí-
pio geral vale para todos, mas – dizem-no explicitamente –, à 
medida que se desce aos particulares a questão se diversifica e 

102 O Papa se refere a teorias e debates do inícios do séc. XVII em que estavam 
implicados também jesuítas como Rodrigo de Arriaga.

103 Bernard Häring (1922-1998), religioso redentorista, foi um teólogo moralista 
alemão e um dos fundadores da “Academia Alfonsiana”. Sua obra teve influência 
significativa na preparação e no desenrolar do Concilio Vaticano II.
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se dão muitos matizes sem que por isso se mude o princípio. 
Esse método escolástico tem sua validade. É o método moral 
que usou o “Catecismo da Igreja Católica”. E é o método que 
se utilizou na última exortação apostólica Amoris Lætitia, de-
pois do discernimento feito por toda a Igreja através dos dois 
Sínodos. A moral usada em Amoris Lætitia é tomista, mas do 
grande Santo Tomás, não do autor dos “puncta inflata”.

É evidente que no campo moral é preciso proceder com 
rigor científico, e com amor à Igreja e discernimento. Há certos 
pontos da moral sobre os quais só na oração se pode ter a luz 
suficiente para poder seguir refletindo teologicamente. E nisto – 
permito-me repeti-lo e o digo para toda a teologia – deve-se fa-
zer “teologia de joelhos”. Não se pode fazer teologia sem oração. 
Isto é um ponto-chave. E é preciso fazer assim.

Em torno à Companhia há muitas lendas: positivas, dos que 
nos querem bem, e uma lenda um pouco negra por par te de quem 
não nos quer bem. Ao senhor que nos quer e nos conhece bem, quero 
perguntar: a que teríamos que prestar atenção?

Para mim é um pouco difícil responder, porque é necessário 
ver de onde vêm as críticas. É um pouco difícil porque, em minha 
situação e no ambiente em que me movo, as críticas à Companhia 
têm prevalentemente um sabor de tipo restauracionista. Ou seja: 
são críticas que sonham uma restauração, a de uma Companhia 
que talvez entusiasmasse num tempo, porque esse era seu tempo, 
mas que já não entusiasma, porque não é este o tempo de Deus 
para a Companhia. Creio que este tipo de argumentação é o que 
está por trás. Mas a Companhia neste ponto o que tem que fazer é 
ser fiel ao que o Espírito lhe diz.

As críticas também dependem de quem as faz. Creio que às 
vezes, até o mais mal-intencionado, pode fazer uma crítica que 
me ajude. Creio que é preciso escutá-las todas e discerni-las. E 
não fechar a porta a nenhuma crítica, porque corremos o risco 
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de habituar-nos a fechar portas. E isso não é bom. Depois de um 
discernimento pode-se dizer: esta crítica não tem nenhum fun-
damento e descartá-la. Mas temos que submeter tudo o que va-
mos ouvindo de críticas a um discernimento, eu diria, cotidiano, 
caseiro, mas sempre com boa vontade, com abertura de coração 
e diante do Senhor.

Vivemos num mundo caracter izado pelas polar izações 
políticas e religiosas. O senhor, porém, viveu experiências de 
or ientações diversas em sua vida, como provincial e arcebispo de 
Buenos Aires. A par tir de sua experiência, que nos sugere para 
enfrentar estas situações de polar ização, especialmente quando 
nelas estão envolvidos irmãos nossos?

Creio que a política em geral, a grande política, tem-se 
degradado cada vez mais na pequena política. Não só na polí-
tica partidária dentro de cada país, mas nas políticas setoriais 
dentro de um mesmo continente. A este tema específico eu quis 
responder – porque me pediram – com os três discursos sobre 
a Europa, os dois de Estrasburgo e o do Prêmio “Carlomagno”. 
Os Bispos franceses acabam de emitir uma comunicação sobre a 
política que retoma ou segue uma de há uns quinze ou vinte anos 
atrás, “Réhabiliter la politique” que foi muito importante. Aquela 
declaração fez época: deu força à política, à política como tra-
balho artesanal para construir a unidade dos povos e a unidade 
de um povo em todas as diversidades que há dentro deles. Em 
geral, a opinião que escuto é que os políticos estão em baixa. 
Faltam aqueles grandes políticos que eram capazes de lançar-se 
seriamente por seus ideais e não tinham medo do diálogo nem 
da briga, senão que iam adiante, com inteligência e com o caris-
ma próprio da política. A política é uma das formas mais altas 
da caridade. A grande política. E nisso creio que as polarizações 
não ajudam. Pelo contrário, o que ajuda na política é o diálogo.

 Qual é sua exper iência com os irmãos na Companhia, 
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quanto a seu papel e quanto a como se podem atrair vocações 
de irmãos à Companhia?

Minha experiência com os irmãos foi sempre muito posi-
tiva. Os irmãos com quem me tocou conviver, em meu tempo de 
estudante, eram homens de muita sabedoria. Tinham uma sa-
bedoria distinta da dos escolásticos ou da dos padres. Inclusive 
agora, irmãos com muitos estudos e que tem postos de direção 
nas instituições, têm um “não sei quê” de distinto dos padres. 
E creio que isto é preciso conservá-lo. Essa sabedoria, esse algo 
sapiencial que dá o ser irmão.

É mais, impressionava-me nos irmãos mais velhos que co-
nheci, o olfato que tinham, quando diziam, por exemplo: “Obser-
ve muito aquele padre, parece-me que precisa especial ajuda…”. 
Os irmãos que conheci muitas vezes tinham uma discrição mui-
to grande. E ajudavam! O irmão se dava conta antes que outros 
companheiros de comunidade do que se passava. Não sei como 
expressá-lo, creio que há aqui uma graça específica e é preciso 
buscar qual é a vontade de Deus sobre o irmão neste momento e 
também buscar como expressar isto.

Gostar ia de ouvi-lo dizer quando se cumpr irá a profecia de 
Isaías: “De suas espadas há de construir-se arados…”. Em meu 
cont inente, Áfr ica, temos já meios suf ic ientes para matar dez ve-
zes a cada um de nós.

Trabalhar pela paz é urgente. Eu disse, há mais de ano e meio, 
que estamos numa terceira guerra mundial, aos pedaços. Agora os 
pedaços se estão juntando cada vez mais. Estamos em guerra. Não 
se pode ser ingênuos. O mundo está em guerra e as consequências 
pagam-nas alguns países. Pensemos no Médio Oriente, na África: ali 
se dá uma situação de continuas guerras. Guerras que derivam de toda 
uma historia de colonização e exploração. É certo que há países que 
tem sua independência, mas muitas vezes o país que lhes deu a in-
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dependência se reservou o subsolo para si. A África continua a ser 
um objetivo de exploração pelas riquezas que tem. Inclusive por parte 
de países que antes nem pensavam neste continente. Olha-se a África 
sempre sob a ótica da exploração. E claramente isto provoca guerras.

Além disso, em alguns países se acrescenta o problema 
da ideologização, que provoca fraturas maiores. Creio que tra-
balhar pela paz nesta conjuntura, além de ser uma das bem-
-aventuranças, é prioritário. Quando chegará a paz… Não sei 
se chegará antes da vinda do Filho do Homem, mas em troca 
sei, sim, que temos que trabalhar pela paz o mais possível, seja 
através da política, através da convivência e de tantas outras 
formas. Pode-se. Pode-se. Com as atitudes cristãs que o Senhor 
nos marca no Evangelho, pode-se fazer muito, e se faz muito 
e se vai adiante. Às vezes isso se paga a preços muito caros na 
própria vida. Mas se vai adiante de todas as maneiras. O mar-
tírio forma parte de nossa vocação.
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Podemos salvar-nos sozinhos? Que relação há entre salva-
ç ão comunitár ia e salvaç ão pessoal?

Ninguém se salva sozinho. Creio que este princípio é preciso 
mantê-lo com muita clareza: a salvação é para o povo de Deus. Nin-
guém se salva sozinho. Quem pretende salvar-se sozinho, através de 
um caminho próprio de cumprimento, termina nesse adjetivo que 
Jesus usa tantas vezes: hipócrita. Termina na hipocrisia. Salvar-se so-
zinho, pretender salvar-se sozinho, no sentido elitista da palavra, é 
uma hipocrisia. O Senhor veio salvar a todos.

Podemos salvar-nos sozinhos? Que relação há entre salva-
ç ão comunitár ia e salvaç ão pessoal?

Ninguém se salva sozinho. Creio que este principio é preciso 
mantê-lo com muita clareza: a salvação é para o povo de Deus. Nin-
guém se salva sozinho. Quem pretende salvar-se sozinho, através de 
um caminho próprio de cumprimento, termina nesse adjetivo que 
Jesus usa tantas vezes: hipócrita. Termina na hipocrisia. Salvar-se so-
zinho, pretender salvar-se sozinho, no sentido elitista da palavra, é 
uma hipocrisia. O Senhor veio salvar a todos.

É correto estudar teologia num contex to de v ida real?

Meu conselho é que tudo o que os jovens estudam e experi-
mentam em seu contato com diversos contextos, seja submetido 
também a um discernimento pessoal e comunitário e seja levado 
à oração. Deve haver estudo acadêmico, contato com realidades, 
não só periféricas mas também limítrofes na periferia, oração e 
discernimento pessoal e comunitário. Se uma comunidade de 
estudantes faz tudo isto, eu fico tranquilo. Quando falta alguma 
dessas coisas, começo a me preocupar. Se falta estudo, podem-se 
falar besteiras ou idealizar às vezes situações de modo simplista. 
Se falta contexto real e objetivo, acompanhado por quem conhe-
ce o ambiente, podem dar-se idealismos idiotas. Se falta oração e 
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discernimento, evidentemente podemos ser muito bons sociólo-
gos ou politólogos, mas não teremos a audácia evangélica e a cruz 
evangélica que devemos levar, como disse no princípio.

A Companhia, depois da CG 35, percorreu um caminho na 
compreensão dos desaf ios do meio ambiente. Recebemos com 
alegr ia “Laudato si’”. Sent imos que o Papa nos abr iu por tas para 
o diálogo com inst ituições. Que podemos fazer para cont inuar 
sent indo-nos implicados com este tema?

Laudato si’ é uma encíclica em que muitos trabalharam, e 
aos cientistas que trabalharam foi pedido que dissessem as coi-
sas bem fundamentadas e não simples hipóteses. Muita gente 
trabalhou na encíclica; meu trabalho, na realidade, foi dar as 
orientações, fazer uma que outra correção e depois elaborar a 
redação final, isto sim, com meu estilo e retomando algumas 
coisas. E creio que é preciso continuar trabalhando, através de 
movimentos, academicamente e também politicamente. De fato, 
é evidente que o mundo está sofrendo, não só por causa do aque-
cimento mas também por causa do mau uso das coisas e porque 
a natureza é maltratada.

É preciso ter em conta também, na interpretação de Lau-
dato si’, que não é uma “encíclica verde”. É uma encíclica social. 
Parte da realidade deste momento, que é ecológica, mas é uma 
encíclica social. É evidente que os que sofrem as consequências 
são os mais pobres, os que são descartados. É uma encíclica que 
confronta esta cultura do descarte das pessoas. É necessário tra-
balhar muito a parte social da encíclica, porque os teólogos que 
trabalharam nela se preocuparam muito em ver quanta reper-
cussão social tem os fatos ecológicos. Ajuda muito que ela seja 
vista como uma encíclica social.



106 

Deseja o Papa Francisco uma Companhia pobre para os pobres? 
Que conselho nos dá para caminhar nessa direção?

Creio que neste ponto da pobreza Santo Inácio nos superou 
grandemente. Quando lemos como concebia a pobreza e o voto que 
faz emitir de não mudar a pobreza a não ser para torná-la mais rigo-
rosa…, temos que refletir. O de Santo Inácio não é somente uma ati-
tude ascética, como seria a de beliscar-me para que doa mais, senão 
que é um amor à pobreza como estilo de vida, como caminho de sal-
vação, caminho eclesial, Porque para ele – e estas são duas palavras-
chave que usa – a pobreza é mãe e muro. A pobreza gera, é mãe, gera 
vida espiritual, vida de santidade, vida apostólica. E é muro, defende. 
Quantos desastres eclesiais começaram por falta de pobreza, inclusi-
ve fora da Companhia, refiro-me a toda a Igreja em geral. Quantos 
escândalos dos que lamentavelmente me tenho que informar, pelo lu-
gar em que me encontro, nascem do dinheiro. Creio que Santo Inácio 
teve uma intuição muito grande. Na visão inaciana da pobreza temos 
uma fonte de inspiração para ajudar-nos.

O clericalismo, que é um dos males mais sérios que tem a Igreja, 
afasta-se da pobreza. O clericalismo é rico. E se não é rico em dinheiro, 
é rico em soberba. Mas é rico: há nele um apego à posse. Não se dei-
xa gerar pela mãe pobreza, não se deixa defender pelo muro pobreza. 
O clericalismo é uma das formas de riqueza mais graves que se sofre 
hoje em dia na Igreja. Ao menos em alguns lugares da Igreja. Até nas 
experiências mais cotidianas. Uma Igreja pobre para os pobres é a do 
Evangelho, a do sermão da montanha do Evangelho de Mateus e a do 
sermão da planície do Evangelho de Lucas, como também do “proto-
colo” segundo o qual seremos julgados: Mateus 25. Creio que sobre 
isto o Evangelho é muito claro e é necessário caminhar nesta direção. 
Mas eu insistiria também sobre o fato de que seria lindo que a Com-
panhia pudesse ajudar a aprofundar a visão de Inácio sobre a pobreza, 
porque eu creio que é uma visão para toda a Igreja. Algo que nos pode 
ajudar a todos.

O senhor falou muito bem da impor tância que tem a 
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consolação. No f inal de cada dia, ao fazer seu exame de 
consciência, o que o consola; o que lhe t ira a consolação?

Estou falando em família, assim que posso dizê-lo: eu sou an-
tes pessimista, sempre! Não digo que seja depressivo, porque não é 
verdade. Mas sim que sempre tendo a olhar a parte que não funcio-
nou. Assim que para mim a consolação é o melhor antidepressivo 
que encontrei. Encontro-a quando me ponho diante do Senhor, e 
deixo que Ele manifeste o que Ele fez durante o dia. Quando no final 
do dia percebo que sou conduzido, quando percebo que, apesar de 
minhas resistências, houve uma condução aí, como uma onda que 
me levou adiante, isso me consola. É como sentir: “Ele está aqui”. No 
que diz respeito a meu pontificado, consola-me sentir interiormente: 
“Está bem. Não foi uma convergência de votos os que me puseram 
nesta dança, mas Ele está envolvido nisso”. Isto me consola muito. E 
quando noto às vezes em que venceram minhas resistências, isso me 
põe mal e me leva a pedir perdão. Isto é bastante frequente… E me 
faz bem. Dar-se conta de que, como diz Santo Inácio, a gente é “todo 
impedimento”, reconhecer que a gente tem suas resistências e que 
todos os dias as exercita e que às vezes as vence e às vezes não. Esta 
experiência nos mantém em seu lugar, quietinho. Isto ajuda. Esta é 
minha experiência pessoal, nos termos mais simples possíveis.

A exor tação “Evangelii gaudium” é muito inspiradora e nos 
anima a conversar mais sobre o tema da evangelização. Que 
quer dizer com as últ imas palavras, em que exor ta a cont inuar o 
debate?

Um dos perigos dos escritos do Papa é que criam um pouco de 
entusiasmo, mas depois chegam outros e os precedentes se arquivam. 
Por isso penso que é importante esse seguir trabalhando, essa indicação 
final em que se auspicia que se façam reuniões e se aprofunde a mensa-
gem de Evangelii Gaudium: porque nela se encontra todo um modo de 
encarar diversos problemas eclesiais e a evangelização mesma da vida 
cristã. Creio que te referes a uma exortação que está no final e que pro-
vém do documento de Aparecida. Nesta passagem quisemos recorrer 
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a Evangelii Nuntiandi, que continua a ter a maior atualidade, a mesma 
que tinha quando saiu, e que para mim continua a ser o documento 
pastoral mais importante escrito depois do Vaticano II. Contudo, não 
se menciona, não se cita. Pois bem, pode ocorrer o mesmo com Evan-
gelii Gaudium. Há uns dias lia que faria falta retomar de Evangelii Gau-
dium o ponto sobre a homilia, porque passou em silêncio. Ali se encon-
tra algo que a Igreja tem que corrigir em sua pregação e que, além disso, 
a despoja de um aspeto clericalista. Creio que a Evangelii Gaudium tem 
que ser aprofundada, deve ser trabalhada em grupos de leigos, de sa-
cerdotes, nos seminários, porque é o ar evangelizador que a Igreja quer 
ter hoje. Nisso é preciso seguir adiante. Não é algo terminado, como 
se disséssemos “passou, agora vem Laudato si’. E logo, passou, agora 
está Amoris Lætitia…”. De nenhuma maneira. Recomendo-lhes Evan-
gelii Gaudium, que é um marco. Não é original, nisto quero ser mui-
to claro. Põe juntas Evangelii Nuntiandi e o documento de Aparecida. 
Embora tenha vindo depois do Sínodo sobre a evangelização, a força 
de Evangelii Gaudium foi retomar esses dois documentos e refrescá-los 
para voltar a oferecê-los num prato novo. Evangelii Gaudium é o marco 
apostólico da Igreja de hoje.

A Igreja exper imenta uma queda no número de vocações, 
sobretudo em lugares em que se foi ret icente em promover as 
vocações locais

Passou-me em Buenos Aires, como bispo, que padres 
muito bons, mais de uma vez, falando comigo diziam: “Na pa-
róquia tenho um leigo que ‘vale ouro’”. E me descreviam como 
um leigo de primeira. E logo me diziam: “O que lhe parece se 
o fazemos diácono?” Este é o problema: ao leigo que vale, faze-
mo-lo diácono. Clericalizamos. Numa carta que recentemente 
enviei ao cardeal Ouellet, eu escrevia que, na América Latina, 
a única coisa que mais ou menos se salvou do clericalismo 
foi a piedade popular. Porque, como a piedade popular é uma 
dessas coisas “do povo” em que os padres não acreditavam, os 
leigos foram criativos. Talvez tenha sido necessário corrigir 
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algumas coisas, mas a piedade popular se salvou porque os 
padres não se meteram. O clericalismo não deixa crescer, não 
deixa crescer a força do batismo. A graça e a força evangelizadora 
da expressão missionária quem a tem é a graça do batismo. E o 
clericalismo disciplina mal esta graça e dá lugar a dependências, 
que têm às vezes a povos inteiros num estado de imaturidade mui-
to grande. Lembro-me das discussões que houve quando, sendo 
eu estudante de Teologia ou padre jovem, apareceram as comuni-
dades eclesiais de base. Por quê? Porque ali os leigos começaram 
a ter um protagonismo um pouco forte e os primeiros que se sen-
tiam inseguros eram alguns padres. Estou generalizando demais, 
mas faço de propósito: se caricaturizo o problema é porque o pro-
blema do clericalismo é muito sério.

A respeito das vocações locais digo que a diminuição vo-
cacional será tratada no próximo Sínodo. Creio que as vocações 
existem, simplesmente é preciso saber como se propõe a vocação 
e como se acompanha. Se o padre está sempre apressado, se está 
metido em mil coisas administrativas, se não nos convencemos 
de que a direção espiritual é um carisma não clerical mas laical 
(que também o pode desenvolver o padre) e se não metemos e 
convocamos os leigos no discernimento vocacional, é evidente 
que não vamos ter vocações.

Os jovens precisam ser escutados; e os jovens cansam. 
Vêm sempre com as mesmas coisas e é preciso escutá-los. E cla-
ro, para isso é preciso ter paciência, estar sentados e escutar. E 
também criatividade: para pô-los a trabalhar. Hoje, as “reuniões” 
de sempre já não têm muito sentido, não são fecundas. É preciso 
lançar os jovens em atividades de tipo missionário, catequético, 
ou de tipo social, isso faz muito bem.

Uma vez cheguei a uma paróquia da periferia, numa 
Villa Miseria. O padre tinha-me dito que estava construindo 
um salão de encontros. E como este padre também dava aulas 
na universidade estatal, como auxiliar de cátedra, tinha susci-
tado nos rapazes e moças entusiasmo e desejo de participar. 
Quando os vi, era um sábado e estavam trabalhando de pe-
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dreiro: o engenheiro que dirigia tudo era judeu, uma das mo-
ças era ateia e o outro não sei que coisa, mas estavam unidos 
num trabalho comum. Isso vai criando a pergunta: Posso eu 
fazer algo pelos demais e com os demais? Aos jovens é preciso 
pô-los a trabalhar e escutá-los. São as duas coisas que eu diria.

Não promover vocações locais é um suicídio, é direta-
mente esterilizar uma Igreja, a Igreja é mãe. Não promover as 
vocações é uma ligadura de trompas eclesial. É não deixar que 
essa mãe tenha filhos. E isso é grave.

A digitalização é o traço típico desta época moderna. Cria velo-
cidade, tensão, crise. Qual é seu impacto na sociedade de hoje? Como 
fazer para ter velocidade e profundidade?

Os holandeses, há trinta anos ou mais, inventaram uma 
palavra: “rapidação”. Significa: a progressão geométrica em 
termos de velocidade; e é esta “rapidação” a que transforma 
o mundo digital numa possível ameaça. Não falo aqui de seus 
aspectos positivos, porque todos os conhecemos. Destaco 
também o problema da liquidez, que pode anular o concreto. 
Contava-me alguém há algum tempo de um bispo europeu 
que foi ver um amigo empresário. Este lhe mostrou como em 
dez minutos fazia uma operação que dava certo lucro. Desde 
Los Ángeles vendeu gado a Hong Kong e em poucos minutos 
teve um lucro que lhe foi imediatamente creditado. A liqui-
dez da economia, a liquidez do trabalho: tudo isto provoca 
desocupação. É o mundo líquido. Sente-se uma reclamação, 
um grito de “voltar”, embora a palavra não me agrade porque 
é meio nostálgica. “Volver” (voltar) é o título de um tango ar-
gentino! Existe o desejo de recuperar a dimensão concreta do 
trabalho. Na Itália 40% dos jovens de 25 anos para baixo, estão 
desocupados; na Espanha 50%; na Croácia 47%. É um sinal de 
alarme que mostra esta liquidez que cria desocupação.

***
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O P. Arturo Sosa, SJ, Prepósito Geral da Companhia de Jesus, 
no final do diálogo saudou o Papa com estas palavras: 

Santo Padre, no fim destas duas sessões, em nome de todos os 
companheiros reunidos na 36ª Congregação Geral, quero agradecer-
lhe de coração sua fraterna presença entre nós e suas suculentas con-
tribuições... Graças a Deus por ter soltado a língua! Obrigado por sua 
contribuição ao nosso discernimento.

Agradecemos ter-nos confirmado o convite a viver a 
fundo nosso carisma, caminhando junto com a Igreja e com 
tantos homens e mulheres de boa vontade, movidos pela com-
paixão, empenhados em consolar, reconciliando, sensíveis a 
discernir os sinais dos tempos.

Caminhar sem ceder à tentação de ficarmos em alguma das 
muitos quebradas bonitas que encontramos pelo caminho. Caminhar 
movidos pela liberdade dos filhos de Deus que nos faz disponíveis a 
ser enviados a qualquer parte, ao encontro da humanidade sofredora, 
segundo a dinâmica da encarnação do Senhor Jesus, aliviando a tantos 
irmãos e irmãs, como Ele, postos na cruz.

Caminharemos juntos, segundo o modo nosso de proce-
der, sem dissimular as tensões entre fé e justiça, diálogo e re-
conciliação, contemplação e ação… Caminho que nos leva ao 
encontro profundo com a riqueza humana expressada na varie-
dade cultural. Seguiremos nossos esforços de inculturação para 
poder anunciar melhor o Evangelho e para que resplandeça o 
rosto intercultural de nosso Pai comum.

Seguiremos fielmente seu conselho de unir-nos a sua oração 
incessante para receber a consolação que faça de cada jesuíta e de 
todos os homens e mulheres, com quem compartilhamos a missão 
de Cristo, servidores da alegre notícia do Evangelho.

Com o coração agradecido queremos agora saudá-lo pesso-
almente.
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Palavras de Agradecimento 
Ao Padre Adolfo Nicolás, SJ

Querido Padre Adolfo,

Fui encarregado de lhe dirigir, em nome da Congregação Ge-
ral, e de certo modo de toda a Companhia de Jesus, umas palavras de 
agradecimento, por ocasião do final de seu serviço como Prepósito 
Geral, depois de ter sido aceita sua renúncia.

Trata-se de uma tarefa que a Companhia lhe confiou há 
mais de oito anos, no dia 19 de janeiro de 2008, nesta mesma 
Aula, com uma eleição de amplíssima maioria, que deixou satis-
feitos todos os participantes da Congregação Geral 35, conven-
cidos de que, ao pôr em suas mãos a direção de nossa Compa-
nhia, tinham feito uma eleição acertada.

Hoje, quando voltamos o olhar a esses anos transcorridos em 
que o senhor foi nosso Padre Geral, damos graças ao Senhor por tanto 
bem que neles brotou para nós, para a Companhia de Jesus espalhada 
pelo mundo, para a Igreja e para todas aquelas pessoas a que se dirige 
nosso serviço.
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Obrigado por seu estilo pessoal. Todos os que o conheceram 
e tiveram contato com o senhor falam de sua cordialidade, de sua 
espontaneidade e sua simplicidade no trato, de sua acessibilidade 
e sua relação amigável com todos, quer fossem pessoas humildes 
ou de alta posição social. Aqueles que conviveram ao longo des-
tes anos com o senhor na Cúria ficaram impressionados por seu 
olhar sempre sorridente, por seu bom humor; não recordam de 
ter visto jamais no senhor uma expressão distante, sombria, tensa 
ou, menos ainda, irritada.

Sua participação cordial nos encontros que pôde ter com 
as comunidades conquistaram o afeto e a familiaridade, a aber-
tura e a confiança de todos os companheiros jesuítas no mundo 
inteiro. Todos receberam incentivo para seu trabalho apostólico. 
O senhor foi um superior reconhecido pela simpatia e a quem se 
experimentou próximo e fraterno. Podemos dizer – por que não? 
– que foi um superior amado.

Obrigado por sua capacidade para dar inspiração à nossa vida 
religiosa e ao nosso compromisso com a missão.

O senhor recordou-nos continuamente o horizonte uni-
versal de nossa missão, para além dos estreitos limites regionais, 
nacionais ou de Províncias; e nos convidou a praticar uma es-
piritualidade profunda, a evitar os perigos da mediocridade e 
da superficialidade. “Universalidade” e “profundidade” são dois 
conceitos que lhe ouvimos pronunciar com frequência e que não 
esqueceremos. Exortou-nos a não ser jesuítas “distraídos”, mas a 
“sentir e saborear as coisas internamente”; a chegar até o centro 
dos problemas, dos desafios apostólicos de nosso tempo, fazen-
do uso da inteligência, do estudo e do coração e, assim, olhar o 
mundo com os olhos de Deus, sabendo compartilhar as alegrias 
e as angústias, as questões de nossos irmãos e irmãs, acompa-
nhando-os na busca e na descoberta dos sinais da presença e da 
vontade de Deus, ou dos movimentos do Espírito que se ocultam 
sob a casca da superfície, da aparência exterior deste mundo glo-
balizado e frenético, marcado pela cultura digital.

O senhor nos deu exemplo de uma sabedoria serena, ex-
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pressa em homilias cheias de imagens e de propostas para uma 
reflexão profunda, de convites a sermos coerentes em nossa vida 
religiosa e a fazer concreta nossa conversão cotidiana. Homilias 
que nasciam de sua rica experiência espiritual e de sua vida apos-
tólica, nas quais não raramente se escutava o eco de sua missão no 
imenso horizonte da Ásia.

Estas características pessoais e este seu modo de ser, de modo 
algum deixam em segundo plano seu grande compromisso com a 
ação de governo, conforme as expectativas que a Companhia ti-
nha manifestado durante a Congregação 35. Nestes anos, sob sua 
direção e com seu impulso, realizou-se um grande trabalho de re-
estruturação das Províncias em diversas partes do mundo; com 
insistência convidou os Superiores Maiores a ter visão de futuro e 
a discernir sobre o número, talvez demasiado elevado, de obras e 
ministérios existentes no território de sua competência; animou as 
Conferências de Provinciais e seus Presidentes a preocuparem-se 
por dar resposta àqueles desafios que vão além dos limites provin-
ciais ou regionais.

A Cúria Geral foi um banco de provas sumamente dinâmico 
e criativo onde se experimentaram novos modos de servir a Com-
panhia universal. No seu estilo de governo não foi individualista e 
centralizador, senão que teve a habilidade de saber deixar-se ajudar, 
de incluir seus colaboradores mais diretos num trabalho comum e 
corresponsável, em equipe. Recorreu de modo frequente e eficaz a 
grupos de trabalho e a comissões, quando era preciso encarar proble-
mas complexos, constituir, reorganizar ou promover os Secretariados 
e os grupos que trataram do ecumenismo e do diálogo inter-religioso 
ou da educação secundária e superior…

Reorganizaram-se também o Arquivo e o Instituto Histórico. A 
reestruturação dos espaços de trabalho fê-los mais acolhedores e fun-
cionais. Os edifícios da Cúria e da Via dei Penitenzieri foram subme-
tidos a completa renovação e a mesma Aula em que nos encontramos 
supõe um digno coroamento para todo este trabalho, levado a cabo 
por sua equipe de governo.

Teve por bem recordar-nos que o apostolado intelectual 
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deve continuar a ser uma das características do serviço da Com-
panhia à Igreja e ao mundo e impulsionou eficazmente o compro-
misso contraído por toda nossa Ordem de manter as instituições 
e as missões que a Santa Sé lhe confiou em Roma, para o bem da 
Igreja universal.

O senhor promoveu entre nós o que poderíamos chamar “cul-
tura da responsabilidade”. A língua inglesa aprecia muito a palavra 
“accountability”: prestar contas, responder às tarefas e à confiança que 
foram depositadas em cada um. Vale isto para toda responsabilidade, 
seja de apostolado ou de governo.

Em particular o senhor conseguiu que a Companhia tenha 
chegado a estar bem preparada para enfrentar os casos graves em 
que foi necessário intervir ou se viu que era necessário fazê-lo, 
como, por exemplo, no terreno dos abusos com menores, onde 
também nós, como toda a comunidade eclesial, tivemos que per-
correr um doloroso caminho de resposta aos crimes cometidos, 
caminho de conversão e de purificação. Fica ainda um trecho por 
percorrer, se havemos de estar na primeira linha no que toca a 
prevenção e proteção de menores, mas não cabe dúvida de que já 
se realizou um longo percurso.

Há também outros aspectos de sua atuação à frente da Com-
panhia que não podemos esquecer.

Foi grande o seu esforço e muitas as suas viagens, primeiro para 
conhecer a Companhia universal, em particular aqueles lugares de 
que tinha menos conhecimento antes de sua eleição; depois, para estar 
próximo e fazer-se presente, para animar, participar e conhecer tudo 
de modo mais profundo. Escreveu muitas cartas, pronunciou muitos 
discursos e estabeleceu muitos diálogos, manteve inúmeras entrevis-
tas em escuta disponível e atenta.

Nas inumeráveis províncias que visitou – quase todas – e nos 
encontros de que participou, foi sempre acolhido com alegria e gra-
tidão, como fonte de inspiração e conselho, tanto por jesuítas como 
por colaboradores e amigos nossos. Entregou-se sempre sem reservas 
ao serviço da Companhia universal, e fê-lo generosamente e com ale-
gria. Não se pertencia, pertencia ao Senhor e a sua Companhia: em 
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concreto – nos últimos oito anos – pertenceu a nós. Por isso todos lhe 
ficamos gratos.

Por ocasião da Congregação de Procuradores, que se realizou 
pela primeira vez na África, em Nairobi, no ano de 2012, esforçou-se, 
com sua ampla relação sobre o estado da Companhia, por oferecer-
nos uma leitura objetiva e profunda dos aspectos positivos, e também 
dos negativos, de nossa situação, e assim facilitar-nos um obrigató-
rio exame de consciência. Não esquecemos aquela aguda descrição 
de três tipos de jesuítas: os plenamente disponíveis para a missão, os 
que trabalham bem, mas não possuem a liberdade que pede o magis 
inaciano, e os que desgraçadamente vivem “uma grande carência de li-
berdade”. Aquela relação constitui ainda hoje um documento precioso 
e nos ajudou a preparar-nos para esta Congregação Geral que chega 
agora a sua fase decisiva.

Tampouco podemos esquecer a inteligência com que, no 
ano de 2014, soube aproveitar a celebração do segundo centenário 
da restauração da Companhia, para reavivar em nós o sentido de 
nossa extraordinária história e das responsabilidades que dela de-
rivam, a consciência e a autocompreensão comum de nossa iden-
tidade e de nossa missão.

Além disso, sua direção alentadora e inspiradora foi também 
muito apreciada para além dos limites da Companhia de Jesus. Foi por 
um tempo Vice-presidente e a seguir Presidente da União de Superio-
res Generais. A vida religiosa masculina, e também a feminina, soube-
ram apreciar e desfrutaram de seu serviço. Os Papas recordaram-nos 
mais de uma vez que nunca estaremos plenamente conscientes de que 
a Companhia jogou sempre um papel de responsabilidade para com 
a vida religiosa apostólica na Igreja. O senhor representou uma perso-
nificação desta responsabilidade. Não por acaso elegeram-no os Su-
periores Maiores como seu representante nos sínodos destes anos. Ali 
suas intervenções se fizeram notar por sua liberdade de espírito, por 
sua originalidade, sua coragem e amplidão de vistas, pois manifesta-
vam sua ampla experiência, seu conhecimento de culturas e situações 
da Igreja muito diversas, além da necessidade de uma renovação da 
Teologia da missão. Temos boas razões para pensar que o apoio, que 
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o Papa Francisco recebeu para renovar a metodologia do Sínodo, 
se deve em parte ao Sr.; não em vão, nos dois últimos Sínodos de-
dicados à família, foi chamado a formar parte da Comissão que 
trabalhou na redação da relação final, fazendo um grande esforço 
de síntese.

O Geral nos orienta, mas também nos representa nas re-
lações com as altas instâncias da Igreja e de seu governo univer-
sal. O Sr. pôs muito empenho, pessoalmente, em garantir uma 
relação boa e construtiva com os distintos Dicastérios da Cúria 
Romana, visitando seus mais altos representantes com regulari-
dade. Os jesuítas sentiram que estavam em boas mãos, quando 
o Sr. se encarregava de seus problemas, e sabem que o Sr. sou-
be pôr-se de seu lado, claramente e com decisão, assumindo sua 
defesa, quando era justo e necessário. Sentiram-se guiados com 
tranquila segurança por sua atitude de serviço não servil, no es-
pírito de um leal e adulto sentire cum Ecclesia, segundo o desejo 
de Santo Inácio e o estilo de nossa Companhia.

Finalmente, o senhor foi o primeiro Geral que se encontrou 
na situação – para a grande maioria de nós certamente inesperada 
e dificilmente imaginável – de assistir à eleição de um Papa jesuíta; 
um jesuíta que antes de ser bispo e cardeal havia sido provincial, 
e havia tomado parte, nesta mesma Aula, em duas Congregações 
Gerais, e que agora vimos assomar-se ao balcão de São Pedro vesti-
do de branco. Situação historicamente inédita e sobre cujas impli-
cações teremos ocasião de refletir no decurso desta Congregação. 
Mas agora se trata de agradecer-lhe. E o fazemos de coração, por-
que soube, por sua parte, estabelecer desde o princípio com o Papa 
Francisco uma comunicação direta e cordial, da qual a Companhia 
inteira logo começou a beneficiar-se. Fê-lo com sua característica e 
discreta simplicidade, que evitou à Companhia e a todos nós qual-
quer tipo de embaraço pela novidade da situação. A Companhia 
de Jesus continuou a pôr-se, como sempre, à disposição do Papa 
para ser enviada em missão, ao mesmo tempo em que sentia com 
ele, em tantos aspectos, essa sintonia espiritual que deriva natural-
mente de uma comum identidade e espiritualidade religiosa e que 
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gerava também, posteriormente, um maior afeto e o desejo de servir 
ao Vigário de Cristo para o bem da Igreja e da humanidade.

Viver a missão numa Igreja e com uma Igreja “em saída”, isto é, 
chamada a anunciar a Jesus e a servir nas fronteiras e periferias, sen-
tindo-se em caminho com o povo de Deus, em solidariedade com os 
pobres e com todos os que sofrem, buscando e reconhecendo a Deus 
presente e operante em todas as coisas até os confins do mundo e 
nas profundezas da história… Evangelii gaudium, o gozo de anun-
ciar o Evangelho; tal é a missão da Igreja e da Companhia na Igre-
ja e no mundo.

Querido Padre Adolfo, o senhor experimentou em sua 
vida esta alegria a que nos convida nosso irmão, o Vigário de 
Cristo. Dá prova disso sua serena sabedoria. Obrigado por ter-
nos guiado e acompanhado até este dia e neste espírito, como 
corpo da Companhia de Jesus.

Obrigado e bom caminho. Que o Senhor continue a acom-
panhá-lo sempre. Também o acompanhará nossa oração.

Roma, 3 de outubro de 2016

P. Federico Lombardi, SJ.
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HOMILIA

P. BRUNO CADORÉ, OP

Igreja do Gesù, Roma
2 de outubro de 2016

Leituras: Hab 1,2-3; 2,2-4; Sl 94; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10

Senhor, aumenta nossa fé!

Este insistente pedido ao Senhor é a mais bela oração que se 
possa imaginar para “abrir” a celebração de vossa Congregação Geral. 
E, no Evangelho que acaba de ser proclamado, Jesus sublinha duas 
razões pelas quais esta oração é tão apropriada. Esta fé é necessária 
– mesmo que seja tão modesta na aparência como um grão de mos-
tarda – porque se trata de ousar visar o improvável: “Poderíeis dizer a 
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esta amoreira: ‘Planta-te no mar’ e ela vos obedeceria”. Ela é necessária, 
além disso, porque se trata de compreender que, embora se vise o ina-
creditável, trata-se de ousar dizer: “Somos simples servidores: fizemos 
o que devíamos fazer”! Uma assembleia como a vossa, enraizada numa 
tradição de evangelização tão rica, e portadora de tantas experiências, 
se desenvolverá sem dúvida entre o dever de chamar constantemente 
a Companhia a ousar a audácia do “improvável” e a vontade evangéli-
ca de fazê-lo com a humildade de quem sabe que, neste serviço onde o 
humano empenha toda sua energia, “tudo depende de Deus”.

Mas é possível para nós termos essa audácia do improvável, esta 
audácia do Evangelho, audácia de vosso fundador Inácio que fundou 
sua Companhia, pequena como um grão de mostarda, num tempo 
de crise, de necessidade de fraternidade e em face de desafios imen-
sos? É – parece-me – a questão que atormenta o profeta Habacuc “Se-
nhor, até quando clamarei, sem me atenderes? Até quando devo gritar 
a ti: ‘Violência’, sem me socorreres?”. Numerosos entre vós poderiam 
enunciar as maldições do profeta que explicam a força com que ele 
interpela seu Deus. Hoje ainda o mundo está desfigurado por aqueles 
que acumulam o que não lhes pertence, que procuram primeiro seus 
próprios interesses, constroem um mundo sobre o sangue de uma 
multidão de esquecidos que se manipula, inventam constantemente 
novos ídolos. Violências, que desfiguram o rosto do humano nas pes-
soas, nas sociedades e nos povos. O mais improvável, neste contexto, 
não é talvez reverter, com nossas mãos humanas e no limite de nos-
sas inteligências e de nossas capacidades, essas violências para repor 
o mundo um pouco mais no caminho certo. Naturalmente, é preciso 
ousar buscar como remendar o que está rasgado. Mas a verdadeira 
audácia do improvável não é fazer ouvir, no coração desse trabalho de 
“remendo”, a voz dAquele que, apesar de tudo e contra tudo, conduz 
seu povo e lhe dá a força de viver por sua fidelidade? Que o Senhor 
vos conceda a graça, ao longo de vossas reflexões e discernimentos, 
de vos deixar guiar, gerar, nesta audácia de fazer ouvir através de vos-
sos engajamentos, vossas palavras, vossas solidariedades, a voz sempre 
inesperada dAquele que espera no mundo, vence a morte e restabelece 
a vida, Aquele a quem procurais dar a maior glória.
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Longe de ser ingênua, esta audácia é realista. O apóstolo Paulo, 
em sua segunda carta a Timóteo, nos ajuda a compreender por que. 
É uma audácia realista, primeiro, porque se apoia sobre um dom pri-
meiro: “Exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus”, convite que 
faz eco a outros formulados pelo Apóstolo: “Sede zelosos e diligen-
tes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor” (Rm 12,11). 
“Não apagueis o Espírito” (1Ts 5,19), “Não o entristeçais” (Ef 4,29). É 
provavelmente a tarefa principal de uma Congregação como a que 
inicia hoje para vós: haurir a audácia do improvável na fidelidade à 
obra do Espírito. Encontrar a força e a criatividade da fidelidade no 
sopro no qual o Espírito nos mantém, quando nos conduz ao encon-
tro e à escuta do outro, [sopro] que perfura no coração do homem o 
poço de compaixão, [sopro] que consolida a aliança indefectível com 
os que nos são confiados. Mas esta audácia do improvável é realista, 
também porque busca sem cessar pôr-se em uníssono com Aquele 
do qual Paulo, suportando seus sofrimentos, foi feito arauto, apóstolo 
e doutor, o Salvador Jesus Cristo que realizou o improvável quando 
destruiu a morte e fez brilhar a vida e a imortalidade pelo Evangelho 
(v. 9-12). A audácia da evangelização está orientada ao rosto desse 
Salvador, cuja voz ela procura levar a escutar e a captar seu mistério. 
O mistério desta voz é que tem como única pretensão afirmar que é 
no confronto humilde com o absurdo que a vida doada abrirá neste 
mundo o caminho de um novo nascimento à vida.

Aumenta nossa fé, pediam os apóstolos. Mas, como lhes ocorre 
este pedido? Como, em nosso tempo, responderemos à urgente neces-
sidade de viver como homens de fé, contemplativos na ação, homens 
cuja vida será verdadeiramente dada em favor dos outros? Vós vos re-
cordais que, no Evangelho de Lucas, à passagem que ouvimos hoje 
antecede um ensinamento de Jesus sobre a vida entre os irmãos. É ine-
vitável que haja escândalos, e é preciso estar atentos para não levar ao 
pecado um só desses pequeninos. Depois vem o ensinamento sobre o 
perdão contínuo dado ao irmão, uma vez, sete vezes… E aí vem o pe-
dido dos apóstolos! No fundo, é sempre a mesma coisa: como o Reino, 
o improvável não está jamais longe de ti. Sim, é claro, é a busca apaixo-
nada por abrir neste mundo caminhos para a sabedoria, caminhos em 
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que a palavra e os projetos humanos adquirirão sentido assumindo a 
tarefa de construir um mundo acolhedor para o homem. Mas o que 
pode dar um fogo interior a esta busca apaixonada, é a experiência 
concreta, às vezes tão banal e muitas vezes tão difícil, do perdão. Esta 
experiência de superar a ofensa para dar, de novo, sem condições, a 
vida em abundância. Essa experiência que faz descobrir que temos 
em nós mesmos uma vida tão mais forte, tão mais bela, que aquela 
que acreditávamos possuir, uma vida que encontra sua plena verdade 
quando se desprende de si mesma para se oferecer ao outro. Expe-
riência de vida fraterna, cujo testemunho é tão importante hoje em 
dia. Parece-me que não é sem razão que, no Evangelho de hoje, Jesus 
continua com a evocação desse simples servidor. De que ele é propria-
mente servidor? De uma mesa, mesa de pecadores, mesa de acolhida 
de todos, à qual são convidados cegos e coxos, fariseus e publicanos, 
adúlteros e homens de bem. Vosso fundador, Inácio, orava assim: “Se-
nhor Jesus, ensinai-nos a ser generosos, a vos amar como vós o me-
receis, a dar sem esperar recompensa, a combater sem preocupar-nos 
com os ferimentos, a trabalhar sem buscar descanso, a desgastar-nos 
sem esperar outra recompensa senão a de saber que fazemos vossa 
Santa Vontade”. Não é um convite, hoje ainda, a pôr-nos todos ao ser-
viço desta mesa?

Mesa de Emaús, onde o simples servidor aprende seu ofício 
deixando-se guiar por seu primeiro companheiro, o Salvador, Je-
sus Cristo.

Senhor, aumenta nossa fé !
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HOMILIA

P. JAMES E. GRUMMER, SJ

Igreja de Santo Spirito in Sassia, Roma 
14 de outubro de 2016

Leituras: 1Cor 12,3b-7.12-13; Jo 20,19-23

Santo Inácio não deixou quase nada escrito sobre o Espí-
rito Santo, exceto em seu Diário Espiritual durante a delibera-
ção sobre a pobreza. Talvez tenha sido por prudência, já que, 
em fim de contas, alguns de seus contemporâneos pensavam 
que seu modo de falar e de atuar se assemelhava ao dos alum-
brados. De nossas aulas de história no noviciado recordamos: 

missA do esPírito sAnto
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eles eram hereges iluminados que pretendiam possuir canais 
diretos de comunicação com o Espírito Santo e revelações di-
retas de sua parte. Julgado pelas aparências, vários inquisidores 
investigaram Santo Inácio em pelo menos oito processos, antes 
de 1545, quando informou o rei de Portugal ter passado 64 em 
diversas prisões, por suspeita de heresia.

Por serem tão escassas as referências ao Espírito Santo 
em seus escritos, as poucas citações que encontramos são tan-
to mais preciosas. Nos Exercícios Espirituais ele se refere di-
retamente ao Espírito Santo só seis vezes, cinco das quais são 
citações da Sagrada Escritura que ocorrem nos pontos que se 
acrescentam no final como ajuda para contemplar os mistérios 
da vida de Cristo nosso Senhor. Uma dessas passagens oferece 
pontos para rezar sobre a passagem do Evangelho que acaba-
mos de ouvir. Permitam-me citar-lhes esta manhã o número 
304, porque nos três pontos que propõe Santo Inácio podemos 
ter uma poderosa lente de aumento para contemplar o Espírito 
Santo, cuja ajuda imploramos nesta eucaristia.

1º: Os discípulos estavam reunidos ‘por medo dos judeus’...
2º: Apareceu-lhes Jesus, estando fechadas as portas. Estando 

entre eles disse: ‘A paz esteja convosco!’.
3º:  Dá-lhes o Espírito Santo, dizendo: ‘Recebei o Espírito San-

to! Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoa-
dos’. 

Podemos ver que o movimento que propõe Inácio nestes 
três pontos é bastante simples: um itinerário que vai do medo 
à alegria, do dom à missão, um itinerário a ser percorrido por 
cada jesuíta e cada Congregação Geral.

Pode-se dizer que há algum temor envolvendo o que fare-
mos hoje e nos próximos dias. Talvez temamos passar o resto de 
nossas vidas reunidos em pequenos grupos de discussão ou sen-
tados na Aula com nossos fones de ouvido! Falando sério: o infor-
me De Statu apresentou desafios inquietantes que podem ter-nos 

“ 

”
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enchido de temor: problemas do coração humano, da Companhia 
de Jesus, da Igreja e do mundo de hoje, podem assustar-nos. Tal-
vez temamos pedir a um de nós que assuma sobre si o cargo de 
Geral em representação dos demais, ou talvez nos atemorize o que 
o novo Geral possa dizer-nos sobre nossa nova destinação.

Contudo, os medos são tão numerosos como inúteis. Mais 
importante é a alegria que acompanha toda experiência do Se-
nhor Ressuscitado, que dissipa qualquer medo que possamos 
sentir. Quantas vezes, na vida e no apostolado, experimentamos 
o Senhor Ressuscitado, com suas mãos feridas e seu lado aberto, 
no último de nossos irmãos e irmãs ou no espírito abatido de 
nossos companheiros e amigos no Senhor. Na semana passada 
tivemos a gozosa experiência do Senhor Crucificado e Ressusci-
tado, ao nos comunicarmos uns com os outros, ao refletir e rezar 
juntos, ao encontrarmos antigos amigos e ao fazer amigos novos 
no Senhor. Apesar de nossos medos – ou talvez precisamente 
por causa deles – Jesus enche-nos de alegria.

O gozo é só um dos dons que recebemos do Senhor Res-
suscitado. Na semana passada recebemos o dom de reconhecer a 
ação do Espírito na Companhia, na Igreja e no mundo, em cada 
coração humano. Aprofundamos nosso apreço pelo dom da per-
tença a um grupo dedicado a lutar sob o estandarte da Cruz. A 
Contemplação para alcançar amor nos pede que pensemos em 
todos os bens que recebemos, para logo pô-los livremente a ser-
viço do Doador que deseja curar e abençoar este mundo decaí-
do. Tantos dons, como o fluxo incessante de uma queda d’água 
ou das fontes da Praça de São Pedro!

Como se não fossem suficientes os dons da criação, da 
redenção e da santificação, o Evangelho nos falava do grande 
dom do Espírito Santo e do dom da reconciliação que tem es-
pecial significação para uma ordem religiosa presbiteral como 
a nossa. Sejamos ou não ordenados, pelo batismo e a profis-
são religiosa somos agentes do Deus da Misericórdia, prontos 
“para pacificar os desavindos”, segundo lemos na Fórmula do 
Instituto. Neste Ano da Misericórdia, o Evangelho de hoje ad-
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quire especial relevância ao recordar-nos o dever de colaborar 
com o Deus que sai em busca da ovelha perdida; que varre cada 
canto da casa para encontrar a moeda perdida; que não cessa 
jamais de pôr sandálias em nossos pés, roupa em nossas costas 
e anéis em nossos dedos.

Nossa missão esta manhã é eleger um Geral. Fechar-nos-e-
mos na sala superior, não por medo, mas para escutar atentamente 
o rumor do Espírito. Não temos medo, porque cremos com con-
vicção que o Espírito guia a votação e, por isso, segundo o nº 84 
da Fórmula, “o escolhido não pode recusar a eleição”. Nossa mis-
são consiste em escutar cuidadosamente, mas também em confiar 
em que, mesmo no caso de que eu precisasse baterias para ajuda 
de meu fone de ouvido espiritual, posso confiar que, através deste 
grupo de irmãos, o Espírito identificará a pessoa que Ele escolheu. 
Podemos confiar em que Jesus nos dará seu Espírito, por mais blo-
queados que possamos sentir-nos.

Na realidade, duvido que tenha sido a prudência cautelosa que 
impediu Inácio de referir-se ao Espírito Santo, porque a Inquisição nun-
ca o intimidou – ele se sentia feliz no que chamaríamos de momentos 
de Terceira Semana. Escrevendo ao rei de Portugal sobre os processos 
da Inquisição, dizia: “Nem por todo poder e riquezas temporais que há 
debaixo do céu, eu desejaria que isso não tivesse sucedido comigo; na 
verdade, desejaria que muito mais me sucedesse, para maior glória de sua 
divina Majestade”. Creio que Inácio falou tão pouco do Espírito Santo, 
porque não queria que suas palavras distraíssem das obras do Espírito e 
da experiência do gozo e da missão que provêm do Espírito Santo os que 
estavam em dúvidas e os inquisidores. O silêncio de Inácio deixa mais 
espaço para que cada um contemple e experimente a ação do Espírito 
Santo numa via pessoal e singular.

Que ao celebrar esta manhã a eucaristia neste altar, o Espí-
rito encha nosso silêncio com o gozo e todos os outros dons ne-
cessários para desempenhar-nos de nossa missão específica deste 
dia: eleger a quem o Senhor escolheu.
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HOMILIA

P. ARTURO SOSA, SJ

missA de Ação de gr AçAs

Igreja do Gesù, Roma 
15 de outubro de 2016

Leituras: Eclo 39,6-10 (gr); Rm 15,2-7;16,17-18.25-27; Mc 13,33-37

Há poucos dias, nesta mesma igreja do Gesù, onde re-
pousam os restos de Santo Inácio e de Pedro Arrupe, o P. Bru-
no Cadoré nos convidou a ter a audácia do improvável como 
atitude própria das pessoas que buscam testemunhar sua fé 
no complexo contexto atual da humanidade. Incitava-nos a 
deixar atrás o medo e a remar mar adentro como atitude ne-
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cessária para ser ao mesmo tempo criativos e fiéis durante a 
Congregação Geral.

Certamente, a audácia de que necessitamos para ser ser-
vidores da missão de Cristo Jesus só pode brotar da fé. Por isso 
nosso olhar se dirige em primeiro lugar a Deus, porque só um é 
vosso Pai, o do céu, como nos recorda o texto do Evangelho que 
acabamos de ouvir. E como nos recorda a Fórmula do Instituto, 
no nº 1: “Procure (o jesuíta) ter diante dos olhos, enquanto viver, 
primeiramente a Deus, e depois a regra deste seu Instituto”. Mais 
ainda, queremos pôr todo nosso coração em sintonia com o Pai 
Misericordioso, com o Deus que é só Amor, nosso Princípio e 
Fundamento. O coração de cada um de nós e também o coração 
do corpo da Companhia.

Se nossa fé é como a de Maria, mãe de Jesus e mãe da 
Companhia de Jesus, nossa audácia pode ir ainda mais além e 
buscar não só o improvável, mas também o impossível, porque 
para Deus nada é impossível, como proclama o arcanjo Ga-
briel na cena da Anunciação (Lc 1,37). É a mesma fé da Santa 
de Ávila, Santa Teresa de Jesus, cuja memória celebramos hoje. 
Ela também, sem medo, confiou no Senhor para empreender o 
improvável e o impossível.

Peçamos, pois, ao Senhor esta fé, para que possamos fazer 
nossas, como Companhia de Jesus, as palavras de Maria ao res-
ponder ao extraordinário chamado recebido: “Eis aqui a serva 
do Senhor! Faça-se em mim segundo a tua palavra”. Como Iná-
cio e os primeiros companheiros, como tantos irmãos nossos 
que militaram e militam sob o estandarte da cruz, servindo só 
ao Senhor e a sua Igreja, queremos também nós contribuir com 
tudo aquilo que hoje parece impossível: uma humanidade re-
conciliada na justiça, que vive em paz numa casa comum bem 
cuidada, onde há lugar para todos, porque todos nos reconhe-
cemos irmãos e irmãs, filhos e filhas do mesmo e único Pai.

Por isso nos reafirmamos na convicção que tinha Santo 
Inácio ao escrever as Constituições: Porque “a Companhia, que 
não foi instituída por meios humanos, também por eles não se 
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pode manter nem desenvolver, mas só pela mão onipotente de 
Cristo, Deus e Senhor Nosso”, é mister n’Ele só pôr a esperança 
(Const. [812]).

Com a esperança posta em Deus e só n’Ele, a Congre-
gação Geral continuará com suas deliberações e contribuirá à 
responsabilidade do bom governo e conservação e aumento de 
todo o corpo da Companhia (Const. [719]).

Conservar e desenvolver o corpo da Companhia está es-
treitamente relacionado com a profundidade da vida espiritual de 
cada um de seus membros e das comunidades nas quais compar-
tilhamos a vida e a missão com os companheiros. Ao mesmo tem-
po é necessária uma extraordinária profundidade intelectual para 
pensar criativamente os diversos modos pelos quais nosso serviço 
à missão de Cristo Jesus pode ser más eficaz, conforme a tensão 
criativa do magis inaciano. Pensar para entender em profundida-
de o momento da história humana que vivemos e para contribuir 
na busca de alternativas que procurem superar a pobreza, a desi-
gualdade, a opressão. Pensar para não deixar de propor as pergun-
tas pertinentes à teologia e para aprofundar a compreensão da fé, 
que pedimos ao Senhor que aumente em nós.

Não estamos sós. Como companheiros de Jesus queremos 
também nós seguir o caminho da encarnação, fazendo-nos se-
melhantes aos seres humanos que sofrem as consequências da 
injustiça. A Companhia de Jesus poderá desenvolver-se em co-
laboração com outros, só se volta a ser a mínima Companhia 
colaboradora. Cuidado com as armadilhas da linguagem. Que-
remos aumentar a colaboração, não só buscar a outros para que 
colaborem conosco, com nossas obras, porque não queremos 
perder o prestígio da posição de quem tem a última palavra. 
Queremos colaborar generosamente com outros, dentro e fora 
da Igreja, com a consciência que surge da experiência de Deus, 
de estar chamados à missão de Cristo, que não nos pertence 
com exclusividade, mas que compartilhamos com muitos ho-
mens e mulheres consagrados ao serviço dos demais.

Em nosso caminho a uma maior colaboração, com a gra-
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ça de Deus, vamos encontrar sempre novos companheiros que 
façam crescer o número, sempre mínimo por grande que seja, 
de colaboradores, convidados com outros a formar parte deste 
corpo. Não há nenhuma dúvida sobre a necessidade de aumen-
tar nossa oração e nosso trabalho pelas vocações à Companhia 
e de continuar o complexo compromisso de oferecer-lhes uma 
formação que faça deles verdadeiros jesuítas, membros deste 
corpo multicultural chamado a testemunhar a riqueza da in-
terculturalidade como rosto da humanidade, criada à imagem 
e semelhança de Deus.

Apliquemo-nos, pois, no dia de hoje, as palavras do após-
tolo Paulo: “O Deus da constância e da consolação, vos dê tam-
bém perfeito entendimento, uns com os outros, como ensina 
o Cristo Jesus. Assim, tendo como que um só coração e a uma 
só voz, glorificareis o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo” 
(Rm 15,5-6).
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HOMILIA

P. ARTURO SOSA, SJ

missA de enCerr Amento dA 
CongregAção ger Al 36 

Igreja de Santo Inácio, Roma
12 de novembro de 2016

Leituras: 1Jo 4,7-16; Sl 144; Mc 16,15-20

Ao final de uma forte experiência de discernimento, costu-
ma aparecer em nós um sentimento de vertigem diante do que virá 
depois. Sentimos a dificuldade de dar vida à eleição realizada, de 
converter-nos ao modo de proceder que expresse a decisão que 
tomamos seguindo o sopro do Espírito Santo.
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Os Exercícios Espirituais de Santo Inácio apresentam como 
transição à vida cotidiana a Contemplação para alcançar amor. 
Uma contemplação em que ressoa com força a primeira carta 
do apóstolo São João que acabamos de ouvir. Deus quer dar-se 
a conhecer como Aquele que é Amor. Por isso se faz presente na 
humanidade enviando seu Filho, gesto de amor que nos dá vida, 
a única vida verdadeira a que aspiramos. Deus Pai põe em prá-
tica as duas observações que nos faz Santo Inácio no começo da 
contemplação: “O amor consiste mais em obras do que em pala-
vras” e “o amor é comunicação de ambas as partes”, em que cada 
um dá tudo que tem e é (EE 230-231). O Senhor se entregou 
totalmente, até a morte na cruz, e está conosco todos os dias até 
o fim do mundo, porque nos deu seu Espírito. Santo Inácio nos 
convida a pedir o reconhecimento de tanto bem recebido como 
motor para que também nós nos entreguemos inteiramente para 
em tudo amar e servir a sua divina Majestade.

Esta é a frase que guiou nossas sessões na Aula da Con-
gregação. Cristo na cruz esteve presente em nossas tarefas para 
levar nosso discernimento muito além de nossos raciocínios, 
de nossos gostos ou mal-estares, para chegar à consolação que 
provém de estar em sintonia com a vontade do Pai. Jesus, na 
véspera de sua paixão, aproximou-se do monte das Oliveiras 
e lutava em sua oração inclusive a ponto de suar como gotas 
espessas de sangue para aceitar as consequências de sua mis-
são, bastante distantes do que lhe agradava ou com as quais 
pudesse estar de acordo. Nós também ficamos impactados pe-
los testemunhos de nossos irmãos em situações de guerra e 
assim, nos sentimos impulsionados pelo amor para dizer jun-
tos: “Tomai, Senhor, e recebei, toda a minha liberdade, minha 
memória e meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo o 
que tenho ou possuo; Vós me destes. A Vós, Senhor, o restituo. 
Tudo é vosso. Disponde segundo a vossa vontade. Dai-me o 
vosso amor e a vossa graça, pois ela me basta” (EE 234).

Também nesta Congregação Geral vivemos de novo esta ex-
periência do amor de Deus que se faz presente de modos tão dis-
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tintos em nossa vida pessoal e em nosso corpo de companheiros de 
Jesus. Uma vez mais nos surpreendeu a abundância, a variedade 
e a profundidade de seus dons. Tudo o que experimentamos foi 
graça, dom gratuito e surpreendente.

O processo de discernimento da Companhia reunida em 
Congregação Geral nos põe ante o desafio de converter-nos em 
ministros da reconciliação num mundo que não se deteve du-
rante nossas deliberações. As feridas das guerras continuam a 
aprofundar-se, os fluxos de refugiados crescem, os sofrimentos 
dos migrantes nos golpeiam cada vez mais, o Mediterrâneo tra-
gou dezenas de pessoas nestas semanas que passamos juntos. As 
desigualdades entre os povos e dentro das nações são o sinal do 
mundo que despreza a humanidade. A política, essa “arte” de ne-
gociar para pôr o bem comum por cima dos interesses particula-
res continua enfraquecendo diante de nossos olhos. Os interesses 
particulares, de fato, mascarados sob a capa de nacionalismos, 
elegem governantes e tomam decisões que detêm os processos 
de integração e o atuar como cidadãos do mundo. A política não 
consegue converter-se no modo humano de tomar decisões razo-
áveis quando renuncia a invocar a imposição dos poderosos. O 
desejo profundo das mães e das crianças de todos os rincões do 
mundo de poder viver uma vida em paz, com relações fundadas 
na justiça, parece tornar-se mais longínquo em meio a conflitos 
e guerras por motivos opostos ao amor que nos pode fazer viver.

Nosso discernimento nos leva a ver este mundo com os 
olhos dos pobres e a colaborar com eles para fazer crescer a vida 
verdadeira. Convida-nos a ir às periferias e a tentar compreender 
como enfrentar globalmente a totalidade da crise que impede a 
maioria da humanidade de ter as condições mínimas de vida e 
põe em risco a vida sobre o planeta Terra, para abrir espaço à Boa 
Nova. Nosso apostolado é, portanto, necessariamente intelectual. 
Os olhos misericordiosos que adquirimos ao identificar-nos com 
Cristo na cruz nos permitem enfrentar a compreensão de tudo o 
que oprime os homens e mulheres de nosso mundo. Os sinais que 
acompanham nosso anúncio do Evangelho são os que correspon-
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dem a expulsar os demônios das falsas compreensões da realida-
de. Por isso aprendemos línguas novas para compreender a vida 
dos diversos povos e para compartilhar a Boa Nova da salvação 
para todos. Abriram-se nossos corações à ação do Espírito Santo 
e nossas mentes à verdade do amor de Deus, não beberemos o 
veneno das ideologias que justificam a opressão, a violência entre 
os seres humanos e a exploração irracional das reservas naturais. 
Nossa fé em Cristo morto e ressuscitado nos permitirá contribuir, 
com tantos outros homens e mulheres de boa vontade, para impor 
as mãos sobre este mundo enfermo e colaborar em sua cura.

Vamos, pois, pregar o Evangelho por todas as partes, con-
solados pela experiência do amor de Deus que nos pôs juntos 
como companheiros de Jesus. Como aos primeiros Padres, o Se-
nhor nos foi propício em Roma, e nos envia a todos os lugares do 
mundo e a todas as culturas humanas. Vamos confiados porque 
Ele trabalha ao nosso lado e confirma com sinais inéditos nossa 
vida e missão.
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