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E  m 2014, o Anchietanum propõe, com a sociedade e a Igreja, o cultivo 
da liberdade como um Dom e uma conquista. Quer, com isso, ajudar 
a transcender os interesses individuais, apoiando suas diferentes ex-

pressões: liberdade interior; liberdade civil; liberdade política...

Atentos à Campanha da Fraternidade, que nos instiga a perceber 
que É para a Liberdade que Cristo nos libertou, e à memória dos 50 
anos da Ditadura Militar no Brasil, num ano de Eleições e de Copa do 
Mundo, propomos atividades que ampliem os horizontes da juventude,  
rumo à liberdade.

Os Exercícios Espirituais em etapas para jovens, que no Carnaval 
reuniu mais de 190 jovens e 60 pessoas nas equipes, são o carro-chefe do 
Anchietanum na sua missão de acompanhar os jovens em seu processo 
de ampliar a liberdade para servir, para viver, para amar. Ao longo do 
ano, a programação de Exercícios na Casa oferece as etapas e outras  
modalidades de retiro.

Merecem destaque também as Tardes de Formação, os Cine Debates, 
os Comunicartes e os Cafés com Cultura, que têm abordado temas 
sempre candentes em nossa sociedade, como as manifestações, os 
rolezinhos, a participação, a violência e os direitos humanos. Em março, 
recebemos Frei Betto para um Colóquio no Cine Debate, relembrando 
os 50 anos do Golpe Militar e os desafios contemporâneos para a  
consolidação das liberdades. 

Ser livre para servir!  
Ser livre para viver!  
Ser livre para amar!
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Em 2014, as formações pastoral e humana 
seguem como eixos estruturantes da ação do 
Anchietanum: Espaço de Coordenadores de 
grupos, Espaço Projeto de Vida, Afetividade e 
Sexualidade e Escola de Liturgia, realizada em 
parceria com a Rede Celebra. Essas são atividades 
que seguem se atualizando para oferecer aos 
jovens uma formação qualificada e profética, 
que amplie suas capacidades no serviço à  
Igreja e à sociedade.

Na programação, destacamos também as 
iniciativas de formação dos colaboradores da ação 
com jovens, sejam os que atuam no Anchietanum, 
sejam os que atuam em outras obras da Companhia. 
Nesse sentido, foi idealizada mais uma edição do 
Seminário Aproximações com o Mundo Juvenil, que 
este ano recebe educadores de jovens de diferentes 
obras da Companhia no Brasil para debater o 
tema “sociabilidades juvenis: sexualidade, afetos e 
cultura”. Realizou-se, também, o PEFA, que teve a 
participação de colaboradores do Centro Inaciano 
e da Fundação Fé e Alegria para discutir o tema “Os 
afetos nos Exercícios Espirituais”, com a assessoria 
do Padre Adroaldo Palaoro. 

Fiquem atentos também à programação dos 
demais Centros e Casas da Juventude no Brasil. 
O Centro Inaciano, por exemplo, realiza uma 
interessante formação teológica, em parceria com 
o Anchietanum.



E m um mundo no qual as 85 pessoas mais 
ricas têm tanto dinheiro quanto os 3,5 
bilhões de mais pobres juntos (ou seja, 

a metade da população mundial), alguma coisa 
deve estar errada. Ainda mais quando sabemos 
que, dentre esses mais pobres, muitos seguem 
morrendo de fome, de falta de cuidados médicos 
básicos etc.  

Em face desse cenário, uma iniciativa de Vo-
luntariado faz todo o sentido. E que uma tal expe-
riência possa nos ajudar a transformar o mundo se 
explica por diversas razões:

1. Ao nos aproximarmos das situações de mar-
ginalização, percebemos que parcela significativa 
do sofrimento dos mais vulneráveis se deve a op-
ções que, como sociedade, assumimos explícita 
ou tacitamente. Desse modo, essa atividade pode 
nos ajudar a despertarmos do sonho enganador 
de que ‘precisamos levar a salvação ou a liberta-
ção ao outro’; somos nós que, como membros 
dessa sociedade que inflige sofrimento a tantos 
homens, mulheres e crianças, precisamos apren-
der a agir e a escolher de forma distinta.

2. Ao nos colocar em contato direto com o ou-
tro que sofre, o voluntariado nos ajuda a descons-
truir rótulos, discursos, ideologias. Diante do outro 
real que padece, somos desafiados a enxergá-lo 
em sua alteridade, e a aprendermos a escutá-lo 
em suas necessidades efetivas, para além daquilo 
que algum “iluminado” (religioso ou político), por 
mais bem-intencionado que seja, possa ter conce-
bido como um ideal utópico; ideal que, por isso 
mesmo, só pode ser desumanizador.

3. Também, o encontro real com o outro é 
oportunidade única para de fato nos compade-
cermos de sua situação e assumirmos o compro-
misso efetivo de lutar pela transformação dela. 
Se é difícil nos engajarmos na causa de desconhe-
cidos, bem menos o é quando se trata de pessoas 
ou grupos de pessoas que nos são em algum nível 
familiares, afetivamente caros.

4. Além disso, a própria experiência do vo-
luntariado já é concretização, em modestíssima 
escala, do ideal que buscamos: a conversão de 
nossas posturas, a escuta verdadeira do outro, 
o compromisso para com a transformação das  
realidades de menos vida em nossa sociedade.
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Voluntariado para quê? 
Por Cristiano Cordeiro Cruz
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5. Desse modo, na medida em que o proble-
ma da marginalização e exclusão tem forte com-
ponente social e está amplamente calcado em 
discursos imprecisos ou equivocados acerca dos 
outros, superá-lo só pode se dar no legítimo espa-
ço da política. É apenas lá que novos consensos, 
novos discursos poderão ser gestados e difundi-
dos; assim como é unicamente lá que decisões, 
compromissos e ações com lastro coletivo, demo-
crático, poderão ser encampadas.

Por tudo isso, a experiência do voluntariado 
pode ser não apenas importante, como proféti-
ca. Seus frutos mais verdadeiros, no entanto, são 
póstumos, vêm à luz principalmente depois de 
sua conclusão: o engajamento na construção – 
sempre política, porque coletiva e com pretensão 
normativa/orientadora do agir de todos – de uma 
sociedade mais justa e fraterna.

Cristiano é professor de Filosofia, doutorando na FFLCH-USP e 
faz parte da equipe do Voluntariado do Anchietanum.
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D  e todas as coisas que aprendi, eu sinto 
que a simplicidade daquele povo foi o 
que mais me marcou no Voluntariado. 

Sim, existe felicidade na simplicidade, existe sim-
plicidade na felicidade!

A experiência do Voluntariado Jovem em 
Campo Alegre, Tocantins, ocorreu de 11 a 20 de 
janeiro. E que campos alegres são os do vilare-
jo de mais ou menos setecentos habitantes que 
fica no meio do cerrado... O acesso é difícil, mas 
a natureza é linda com seus rios, riachos, cacho-
eiras, morros e serras. No entanto, nossos dese-
jos e olhares estavam na verdade voltados a “Em 
tudo Amar e Servir”. Os homens, trabalhando na 
construção de banheiros para as casas de alguns 
moradores, as mulheres, realizando oficina de  
bordado e de dança.

Acordávamos às 6 horas da manhã, muito 
cansados, no entanto, uma força interior nos des-
pertava para um novo dia, cheio de novas expe-

O outro que  
me revela

Por Higor Mamede

Simplicidade, 
felicidade
Por Ivo Rocha Palmeira

riências e encontros. Foi uma luta contra nossos 
medos e ao mesmo tempo uma entrega total à ex-
periência. Para a maioria, uma descoberta de nos-
sas limitações. Entre um serviço e outro, conversá-
vamos com os moradores, principalmente com os 
jovens e as crianças, que desde cedo precisavam 
trabalhar na roça para ajudar seus pais, com quem 
aprendem os saberes do campo.

A comunidade, em sua maioria descenden-
tes de escravos e conhecidos como “calungas”, 
acolheu-nos na sua simplicidade, de braços aber-
tos. A cada encontro com uma pessoa, ouvia-se 
dela uma saudação alegre. Senti, antes e após os 
agradecimentos da comunidade no último dia de 
nossa presença, que todo esforço, suor e cansaço 
tinham sido recompensados.

Ivo Rocha Palmeira é colaborador da Rede Inaciana de  
Juventude em Belo Horizonte/MG.
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D e 5 a 18 de janeiro aconteceu no Anchie-
tanum mais uma edição do Voluntaria-
do Jovem.  Para muitos, além de uma 

experiência social, é tempo de  conviver com as 
diferenças e quebrar preconceitos, aproximando-
-nos de outras realidades. Confira o relato do jo-
vem Higor Mamede, que participou da experiên-
cia trabalhando no Recifran (serviço que oferece 
às pessoas em situação de rua formação em cole-
ta seletiva e cooperativismo):

“Um aspecto que marcou bastante foi o cho-
que com a realidade daquela ‘sociedade secreta’ 
que vivia debaixo do viaduto no qual almoçáva-
mos com os catadores do Recifran. Passei diversas 
vezes por cima daquele viaduto e nunca imaginei 
que houvesse toda aquela comunidade, todos 
aqueles rostos e sorrisos. O que me chamou mais 
a atenção era que eles sabiam conviver com as 
diferenças e se respeitavam muito. Quase metade 
das pessoas que ali estavam eram gays e travestis, 

pessoas que em nossa sociedade são marginaliza-
das e sofrem preconceito, vivendo em situação de 
grande vulnerabilidade. Não me considerava uma 
pessoa preconceituosa, mas no contato com essas 
pessoas, vi que ainda tinha algumas resistências, 
que creio ter vencido com a maior convivência e 
diálogo ao conhecer de perto essa realidade. 

No Recifran, o trabalho coletivo, a valorização 
das relações com o outro e a importância da vida 
em comunidade fizeram-me lembrar das primei-
ras comunidades cristãs. Todo o produzido era 
repartido entre os catadores, no esquema de eco-
nomia solidária, que lá eles chamam de ‘rateio’.  

Todas as pessoas com quem convivi, tanto 
na obra, quanto no Anchietanum, trouxeram-me  
grandes aprendizados. Foi uma experiência muito 
provocativa e eu me senti muito questionado.”

O outro que  
me revela

Por Higor Mamede

Higor Mamede é membro da coordenação diocesana da Pasto-
ral da Juventude em Guarulhos/SP.



E ntre os dias 05 e 20 de janeiro estive em 
Gurupi, Tocantins. Fomos em 7 pesso-
as, não nos conhecíamos, e meu receio 

era de que voltássemos sem nos conhecer, pois 
muitas vezes, em nosso dia a dia, passamos lon-
gos momentos com pessoas e nem se quer nos 
aproximamos afetivamente delas. Ir ao encontro 
do que não conheço, do que está muitas vezes 
na fronteira do meu círculo cotidiano de vida. Foi 
assim que entrei nessa experiência, aberto para o 
que viesse a ser, disposto a conhecer outras reali-
dades, outras pessoas, outras experiências.

O fato de trabalhar com uma oficina de sanea-
mento básico e uso consciente da água atraiu um 
público mais adulto, com interesses diversos. Nas 
aulas práticas foi possível desenvolver uma ativi-
dade sobre o lixo da escola, separando o material 
orgânico, observando os níveis de desperdício 
e problemas que alguns poderiam enfrentar na 
tarefa de trabalharem com uma cooperativa de 
reciclagem. Além disso, foi feito sabão caseiro 
(ensinando a reutilização de óleo de cozinha), fil-
tros de areia e carvão para que pudessem ser ins-

talados em cisternas de aproveitamento de água 
de chuva, uma composteira caseira e uma horta  
experimental para a educação ambiental. 

A dinâmica da oficina trouxe uma troca de 
conhecimento que só tem a proporcionar ama-
durecimento, tanto na vida profissional, quanto 
na vida pessoal. Mas sem sombra de dúvidas, a 
convivência ao longo dos dias na escola, com 
outros que estavam ministrando as oficinas, 
com os funcionários e outros voluntários é o que 
mais marca a experiência, que traz consigo par-
tilhas de vida, de saudades, de dificuldades e de  
alegrias. Partilhas que aproximaram todos e 
proporcionaram-me um processo grande de  
autoconhecimento.
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Uma experiência  
que humaniza

Por Bruno Brentan

Igreja, olhar e  
protagonismo  
das mulheres

Por Ana Folha da Cruz

Bruno Brentan é pós-graduando em Recursos Hídricos,  
Energéticos e Ambientais na Unicamp (SP).



H  á seis anos acontece em Montes Claros 
o Curso de Verão. A atividade tem como 
objetivo formar e capacitar agentes de 

pastorais e membros da comunidade em temas 
importantes para a vida dos cristãos na igreja e na 
sociedade, contribuindo para uma atuação mais 
fecunda e encarnada. O nosso desafio, nesta edi-
ção, foi dialogar com e para as mulheres sobre sua 
atuação e protagonismo na igreja e na sociedade, 
partindo de suas realidades.

O grupo contou com a participação de deze-
nove mulheres. Ao longo do diálogo, percebemos 
o reconhecimento de todas no que se refere às 
conquistas obtidas pela luta feminina: o direito ao 
voto, o acesso à educação, o ingresso no mercado 
de trabalho, o direito de decidir sobre o momento 
de serem mães, dentre tantas outras.

Elas também trouxeram vários exemplos  
de situações que demonstram a necessidade 
de continuar lutando: jornadas duplas, triplas  
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Igreja, olhar e  
protagonismo  
das mulheres

Por Ana Folha da Cruz

de trabalho; remunerações inferiores no mer-
cado de trabalho; o machismo, que deixa 
inúmeras sequelas em seus corpos e memó-
rias; a violência doméstica; o uso dos corpos 
femininos como mercadoria pelos meios de 
comunicação; questionamentos feitos que 
são considerados como desrespeito por re-
presentantes eclesiais; teólogas feministas  
que têm seus escritos censurados pela igreja.

É preciso reconhecer a existência do con-
tingente majoritário da comunidade eclesial, 
que são as mulheres. O tempo não apagou das 
memórias das mulheres as dores e sofrimen-
tos da vida pessoal e comunitária. Mas também 
não apagou seus anseios e desejos de auto-
nomia e construção de relações sociais mais  
igualitárias na igreja e em todos os espaços em 
que se fazem presentes.

Ana Folha da Cruz é graduanda em Sociologia, na FESP (SP) e  
em Letras, na Unifesp (SP).
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O amor de Deus derramado em nossos corações não é so-
mente fonte de vida, mas presença que impulsiona. Trans-
figurar a ação e o amor de Deus é, pois, uma necessidade, à 

medida que anunciamos o Evangelho com o coração aberto e encar-
namos a espiritualidade inaciana como eixo central de nossas vidas,  
no serviço e no desapego de si.

A Missão é de Deus, mas nós somos convocados e enviados 
com Jesus. “O mundo é nossa casa” e é nele que deve arder a cha-
ma da fé, para inflamar e comunicar a Alegria do Evangelho na vida  
de todos os povos.

Foi nesse sentido também que, com palavras carregadas de força, 
o Papa Bento XVI dirigiu-se aos Jesuítas reunidos na última Congre-
gação Geral, em 2008, situando o horizonte da Missão da Compa-
nhia de Jesus no mundo. O Santo Padre destacava que a defesa e 
a propagação da fé fazem descobrir novos horizontes e ir às novas  
fronteiras sociais, culturais e religiosas. 

Essas fronteiras, muitas vezes, são lugares de conflito e de tensão. 
E o Papa recordava que a injustiça que gera pobreza tem causas es-
truturais que é necessário combater. Salientava, ainda, que a razão de 
nos empenharmos nessa luta vem da mesma fé: a opção preferencial 
pelos pobres, implícita na fé cristológica naquele Deus que por nós 
Se fez pobre, para nos enriquecer com a Sua pobreza (2Cor 8, 9).

Jesuítas nas Fronteiras 
Por André Araújo, SJ
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Assim se compreende o envio de um Jesuíta, 
sobretudo àqueles lugares, físicos e espirituais, 
aonde outros não chegam ou têm 
dificuldade de chegar. E a tarefa 
confiada pelo Romano Pontífice 
de ser “pontes de compreensão 
e de diálogo”, segundo a melhor 
tradição da Companhia através 
dos séculos, motiva a variedade 
de nosso apostolado, neste mun-
do marcado pela globalização e 
por grandes mudanças.

Portanto, a Companhia de 
Jesus, no Brasil e no mundo, 
quer aprofundar a compreen-
são do chamado ao serviço 
da fé e da promoção da justi-
ça, dialogando com a cultura e 
com as outras religiões, à luz do 
mandato apostólico do próprio 
Cristo. É Ele mesmo que nos in-
cita a proclamar a mensagem de 
Deus, do amor e da compaixão, 
ensinando-nos a superar nos-
sas fronteiras físicas e sociorreli-
giosas (Dec 1, 14 – CG 35) e Sua 
mensagem foi pregada não so-
mente ao povo de Israel, mas a todos os que vi-
viam além-fronteiras, desafiando e provocando a  
mudança do coração humano. 

Neste espírito, a Companhia de Jesus dese-
ja atuar nas fronteiras, como exortava o Sumo 

Pontífice, em sua Alocução: “nas 
pegadas de seus predecesso-
res, com a mesma valentia e in-
teligência, mas também com a 
mesma e profunda motivação 
de fé, de amor e de serviço ao  
Senhor e à Igreja”. 

A Celebração do Bicentená-
rio de Restauração vai exigir de 
nós um empenho para difundir 
o conhecimento da História da 
Companhia, sobretudo no perío-
do imediatamente anterior a sua 
Supressão e um pouco depois 
de sua Restauração. Consequen-
temente, será a ocasião espe-
cial para, como afirma o Padre 
Geral Adolfo Nicolás, “aprender 
do passado, pois essa aprendi-
zagem é uma forma de reconhe-
cermos nosso lugar na história 
da salvação, como companhei-
ros de Jesus, quem redime por  
completo a história humana”.

André Araújo é jesuíta e da equipe do Anchietanum.



C  omeço este texto com muita gratidão aos 
jovens. Há 10 anos, desde que deixei a 
casa do meu pai para ir em busca da Von-

tade do Pai, tenho acompanhado muitos jovens 
em seu discernimento, ao mesmo tempo em que 
eu também sigo discernindo. Tudo o que apren-
demos até aqui nos levará ainda mais adiante, 
pois estou certo de que é fruto da nossa busca 
pelo mais, pelo melhor, pelo maior serviço: sinal 
do magis em nossa vida. Por tudo isso, sou muito 
agradecido. 

Perseguir nossos desejos e escolher entre 
eles aqueles que mais nos conduzem à felicida-
de não é tarefa simples. Mas toda a complexida-
de que encontramos no discernimento reverte-
-se em alegria para nossas vidas. Assim tem sido 
minha vida como irmão jesuíta: cheia de alegres  
escolhas. A mais recente delas foi dedicar-me 
mais a serviço de uma “nação” que até então vinha  
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De MAGIS a ZANMI  -  
discernindo o 
serviço 
Por Ir. Davidson Braga, sj



mais pessoas que abraçaram com muito carinho 
uns aos outros para melhor viver a experiência de 
ser estrangeiro no Brasil, dando origem ao grupo 
Zanmi Ayiti que, em novembro de 2013, fundou o 
Centro Zanmi. Esses pioneiros no trabalho, rece-
beram apoio da Companhia de Jesus e das Filhas 
de Jesus para estabelecer no centro de BH um es-
critório a partir do qual estamos desenvolvendo 
o SJM-Brasil. 

O Centro Zanmi é, portanto, o primeiro escritó-
rio do SJM-Brasil. Além de lugar de troca e amiza-
de, quer ser um espaço para o migrante aprender 
português, obter informações sobre regularização 
e acompanhamento de sua documentação, en-
contrar outros migrantes, organizar-se para ajudar 
a sociedade brasileira a refletir sobre a temática 
das migrações. 

O SJM-Brasil é também mais uma oportuni-
dade que a Companhia de Jesus oferece aos jo-
vens para continuar caminhando em direção às 
“nações que nos esperam”. Estamos desenhando 
já as possibilidades de voluntariado com migran-
tes em várias partes do país. Que Zanmi seja um 
espaço para os jovens de todo o país caminharem 
lado a lado conosco no serviço às “nações que  
esperam por nós”.

recebendo pouca atenção da Companhia de Jesus 
no Brasil: os migrantes.

Em consonância com o discernimento que eu 
vinha fazendo e com as orientações da missão da 
Companhia de Jesus nesta terra, o provincial do 
Brasil pediu-me para coordenar o Serviço Jesuíta 
a Migrantes no Brasil (SJM-Brasil), com sede na ca-
pital mineira. Local que, a princípio, estranhei: tem 
migrantes em BH? E, com esta questão, comecei a 
conhecer a experiência de ser Zanmi.

Zanmi é uma palavra do Crioulo Haitiano que 
significa amigo e foi escolhida para representar a 
amizade que se estabeleceu entre um estaduni-
dense, um chileno, um francês, uma dominicana, 
um mexicano e um bom grupo de haitianos na 
região metropolitana de Belo Horizonte. Esses es-
trangeiros estão ensinando a nós brasileiros a aco-
lher o migrante. O princípio de tudo foi a amizade 
entre Emílio, jesuíta estadunidense que cursava 
teologia no Brasil, e um haitiano que aqui chegou 
em busca de melhores condições de vida e traba-
lho. Aos poucos, a amizade foi agregando mais e 

Davidson Braga é irmão jesuíta e atualmente coordena o  
Serviço Jesuíta a Migrantes no Brasil (SJM-Brasil).
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“Assim tem sido minha  
vida como irmão jesuíta:  

cheia de alegres escolhas.”



F oi com este espírito, de ânimo e genero-
sidade, que mais de 190 jovens partici-
param dos E. E. para Jovens no Carnaval, 

entre os dias 1º e 4 de março de 2014, em Itaici.  

Trata-se de um método de oração criado por 
Santo Inácio de Loyola. A experiência completa 
é feita em 4 semanas. No Anchietanum, os Exer-
cícios Espirituais são divididos em 5 Etapas, com 
formato e linguagem específicos ao público jo-
vem. Os EEJ promovem uma experiência pessoal 
de oração, engajamento no Projeto de Deus, no 
serviço aos irmãos e à sociedade. 

Pelo terceiro ano consecutivo as 5 Etapas 
aconteceram em Itaici. Este era um desejo antigo, 
pois além da facilidade na logística e infraestrutu-
ra, os participantes podem ter ideia de quantos jo-
vens estão participando dos Exercícios Espirituais, 
iniciando sua caminhada ou chegando à 5ª Etapa. 

Essa unidade anima os que estão começando, e 
dá um significado especial para a experiência. Al-
gumas atividades são feitas coletivamente, como 
a missa de abertura e encerramento, e um lucer-
nário - oração introspectiva, à luz de velas, com re-
frões meditativos. Para que fosse possível atender 
todos estes jovens, contamos com a ajuda de 60 
colaboradores, entre eles jesuítas, vindos de São 
Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e Belo Horizon-
te, religiosas, leigos e jovens que concluíram as 
etapas em anos anteriores, além da contribuição 
dos funcionários de Itaici, que nos dão o suporte 
necessário para que tudo aconteça conforme o 
planejado.

Os participantes são convidados a uma ex-
periência de silêncio e oração pessoal, saindo do 
seu cotidiano, geralmente repleto de atividades, 
para dedicar um tempo a si mesmo e para Deus. 
Mesmo com a casa repleta, o silêncio feito pelos 
participantes impressiona. Para Marília Volpi, que 
fez a 1ª Etapa neste ano, a preparação foi impor-
tante para melhor proveito da experiência. “Talvez 
a maior motivação tenha ocorrido antes mesmo 

Exercícios Espirituais para jovens:  
escuta ao chamado de Deus   

Por Érika Augusto

“A quem recebe os Exercícios, muito 
aproveita entrar neles com grande 

ânimo e generosidade para com  
seu Criador e Senhor.”*
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de chegar a Itaici, e se relacionava a criar disposi-
ção a me silenciar durante um feriado longo como 
o Carnaval. Fato que hoje reconheço como gran-
de meio para estar em contato com Deus e crucial 
para que nossas conversas pudessem dar tão cer-
to”, afirma a jovem de 24 anos. 

Para Magda Cardoso, que fez a 5ª Etapa neste 
ano, o tempo de participação nos Exercícios Es-
pirituais não termina nessa etapa. “Chegar na 5ª 
Etapa foi o fim e o início de um ciclo. Fim de um 
ciclo de 5 etapas e início do aprofundamento espi-
ritual, pois ao começar as etapas me dei conta que 
não poderia viver apenas de expectativas e sim 
de experiências”, conclui a jovem que mora em 
Valinhos e é colaboradora do Centro Inaciano de  
Juventude, em Campinas.

Para que os jovens deem continuidade na 
oração pessoal, o Anchietanum disponibiliza um 
roteiro de oração para a vida diária, além da orien-

tação espiritual após o retiro, para aqueles que de-
sejarem. Também na Tarde de Espiritualidade, que 
acontece todo primeiro sábado do mês, é possível 
dedicar um tempo para oração pessoal e partilha, 
e para reencontrar os amigos de caminhada.

Ao longo do ano o Anchietanum promove a 
1ª Etapa (21 a 23 de novembro), 2ª Etapa (18 a 22 
de junho), 3ª Etapa (22 a 24 de agosto), além de 
outros retiros temáticos, que seguem a mesma 
proposta e metodologia: Exercícios Espirituais de 
Semana Santa (17 a 20 de abril), Retiro Projeto de 
Vida (30 de abril a 4 de maio),  Exercícios Espiritu-
ais para Universitários (18 a 20 de julho) e Retiro 
Ecológico (10 a 12 de outubro). Os Exercícios Espi-
rituais para Jovens acontecem também no Rio de 
Janeiro e em Minas Gerais.

* Anotação nº 5 do livro dos E. Espirituais de Santo Inácio.
Érika Augusto é da equipe do Anchietanum.
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N o ano em que fazemos memória dos 50 
anos do golpe, que instaurou um Regi-
me Militar por mais de 20 anos no país, 

o Anchietanum propôs como tema articulador de 
suas atividades a liberdade. Nesse espírito, reali-
zou, no dia 14 de março, um Cine Debate, seguido 
por um Colóquio com o dominicano Frei Betto, 
que esteve preso por quatro anos durante o perí-
odo da ditadura. O evento foi organizado em par-
ceria com o Coletivo Frei Tito Vive e o Movimento 
Juvenil Dominicano do Brasil, que preparam as 
celebrações dos 40 anos da morte de Frei Tito 
Alencar, que suicidou-se, quando estava exilado 
na França, depois de ter sido preso e torturado 
pelo Regime Militar.

Anchietanum  
faz memória dos 
50 anos do golpe 
militar em evento 
com Frei Betto 
Por Vanessa Correia e Osvaldo Meca
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deu seu testemunho sobre Frei Tito. 

No final, o Coletivo Frei Tito Vive lançou o 
projeto e os canais 
de comunicação 
que trazem mate-
rial para a memória 
e informam sobre 
os eventos e cele-
brações marcados 
para lembrar a vida 
de Tito. Mais informa-
ções em freititovive.
wordpress.com ou 
facebook.com/freiti-
tovive.

Para o Anchieta-
num, o evento foi uma 
oportunidade de man-
ter a memória e lançar 
o olhar para os jovens 
de diferentes gerações 
que têm se organiza-

do de muitas formas para garantir o avanço das  
liberdades e da justiça.

O filme proposto foi Ato de Fé, um documen-
tário de Alexandre Rampazzo, que aborda o en-
volvimento da Igreja, 
em especial, dos frades 
dominicanos, na luta 
pela volta das liberda-
des democráticas no 
Brasil. A exibição do do-
cumentário foi seguida 
de uma conversa com 
Frei Betto, que abriu 
um diálogo com o pú-
blico presente, com-
posto principalmente 
por jovens (mas com 
algumas surpresas, 
como por exemplo, 
a visita de uma mili-
tante que atuou no 
período do Regime 
e teve contato com 
os dominicanos 
presos). Na conver-
sa, o público mesclou perguntas sobre a mi-
litância juvenil durante a ditadura militar e 
as experiências de lutas no contexto atual.  
Frei Betto também falou um pouco sobre os 
movimentos de luta dentro da Igreja, forma-
ção da cidadania nos tempos de hoje e, claro,  

Vanessa Correia é da equipe do Anchietanum e Osvaldo Meca 
é do Mov. Juvenil Dominicano e do Coletivo Frei Tito Vive.
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O projeto comum de acompanhamento e 
discernimento vocacionais em comunida-
des/obras apostólicas da Companhia de 

Jesus permite ao vocacionado um acompanhamen-
to e um discernimento mais aprofundado, que os 
ajude a crescer na consciência e liberdade para res-
ponder ao chamado à vida religiosa na Companhia 
de Jesus. Através da convivência comunitária e da 
identificação com um grupo de jesuítas, busca-se 
ajudá-lo em seu processo de discernimento vocacio-
nal por meio de atividades nas quais haja espaço de 
crescimento humano, espiritual, eclesial, vocacio-
nal, social e cultural, à luz da fé cristã. As atividades 
que marcam esse processo, basicamente, são: vo-
luntariado, apostolado paroquial, vida comunitária,  
vida de oração, encontros e cursos de formação  
que ajudam no desenvolvimento das diversas  
dimensões da pessoa.

O Projeto Comum 2014, na Província BRC, 
está composto por quatro jovens que fazem a 
experiência de inserção no Centro Inaciano de 
Campinas, sendo eles: Jean Lucas Tavares, de 
Barroso – MG; Breno de Oliveira Dutra Baeta, de 
Cristiano Otoni – MG; Hamilton da Silva Cruz, de 
Cuiabá – MT; e Fábio Francisco de Araújo, do Rio 
de Janeiro – RJ. Juntos, eles farão a experiência 
de discernimento vocacional, para confirmar suas 
motivações em vista de seu pedido de ingresso 
ou não à Companhia de Jesus. Outro jovem que 
faz a mesma experiência é Diego Leandro Santos 
Carriel, da cidade de Salto – SP, que faz a inserção 
junto à comunidade Jesuíta de Goiânia – GO.

A proposta do Projeto comum é, geral-
mente, de um ano. Uma vez que o discernimento 
confirme as motivações que levam o jovem voca-
cionado a pedir o ingresso na Companhia de Je-
sus, ele passa, então, a ser candidato a ingressar 
no noviciado da Companhia. 

Projeto comum de  
acompanhamento  

e discernimento  
vocacionais

Por Reginaldo Sarto, sj

Reginaldo Sarto é padre jesuíta e diretor do Centro Inaciano.
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N ão é fácil fazer a vontade de outrem! 
Ínhigo de Loyola, até agora, fez quase 
sempre a sua vontade e os resultados 

não foram satisfatórios. Agora, já recuperado no 
corpo e na alma, decide fazer a vontade divina. 
Por onde começar? Um dia leu as palavras de Je-
sus: Quem é meu irmão, minha mãe, minha irmã?... 
E sentiu ecoar bem dentro do seu coração: eu sou 
seu irmão, embora não o mereça!  

Às vezes temos idéias estranhas sobre o que 
seja a “vontade de Deus”. A vontade de Deus vai se 
realizando aos poucos, no dia a dia da nossa vida. 
Ela nos “configura” com Cristo, isto é, deixa-nos 
mais parecidos com Ele. Sem amor, evidentemen-
te, ninguém consegue fazer a vontade do outro!

 Ínhigo vai se afeiçoando ao novo mestre. Com 
o coração e os olhos postos em Jesus se despede 
dos seus e toma novo rumo. Vida nova! Ele não 
sabe o que lhe espera, mas sabe que sem um pri-
meiro passo não se sai do mesmo lugar.

Fazer a  
vontade de Deus

Por Pe. J. Ramón F-Cigoña, sj

Deixou, pois, os seus, casa e segurança, até 
as velhas tradições familiares que por vezes não 
eram nada solidárias nem evangélicas. 

Fica para trás a sua vida mundana, os sonhos 
que os outros tinham sobre ele. Agora, sabe 
que precisa encontrar algumas pessoas e lhes 
pedir perdão e restituir a verdade que um dia  
lhes fora tirada.

A mentira nada sustenta por longo tempo! 
Fazer a vontade de Deus, viver os valores do Evan-
gelho exige deixar umas coisas e fazer outras. Isso 
não é fácil, mas o fazia ser mais livre e disponível 
no seguimento de Jesus.

Pe. J. Ramón é jesuíta e faz parte da equipe de Itaici.
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