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Palavras do Provincial do Brasil Pe. João Roque Rohr, sj.

Estimados Padre Jorge Cela e Carlos Fritzen, senhoras e senhores.
Como provincial do Brasil, em nome dos Provinciais (e dos Superiores Regionais) que tem em
suas Províncias secções Regionais e sub regionais de Fé e Alegria, quero dar a todos as boasvindas e calorosas saudações neste 38º Congresso Internacional.
O Brasil se sente honrado em sediar tão significativo evento e de braços abertos como o Cristo do
Corcovado acolher a todos.
Estou chegando de Santo Domingo, onde todos os Provinciais da América Latina e do Caribe,
juntamente com os demais representantes das Províncias, estivemos reunidos durante 5 dias
preparando a nossa contribuição para a 35º Congregação Geral que terá lugar em Roma a partir
do dia 7 de Janeiro de 2008. Além de traçarmos coletivamente o perfil do novo superior geral da
companhia de Jesus que sucedera o Pe. Peter Hans Kolvenbach e de indicarmos nomes de
possíveis candidatos, dedicamos-nos ao estudo dos principais temas na atual conjuntura da Igreja
e do mundo.
Dentre estes, destacamos a reafirmação da missão da companhia hoje. O serviço da fé é a
promoção da justiça o diálogo cultural, ecuménico e interreligioso.Furistimos numa vigorosa
retomada do apostolado social, a partir dos desafios da globalização que em todas as partes deixa
profundas marcas de exclusão social, degradação da dignidade humana, violência e competição.
Face a esta situação tão desafiadora, propomos uma mundialização solidária fraterna e justa.
Nossa visão pretende ser global, focalizando de modo especial os pobres e marginalizados do
progresso e dos bens criados para todos, a ecologia e a preservação do meio ambiente, o cuidado
e o bem estar de todos os seres vivos do planeta terra.
Na América Latina e no Caribe estamos organizando-nos para a grande missão continental de
evangelização proposta a pouco pela 5ª conferência de Aparecida.
No setor educacional estamos construindo em comunhão com milhares de colaboradores leigos na
mesma missão grandes redes de apoio mutuo entre aqueles que trabalham nas universidades,
(AUSJAH) nos colégios (FLASCI) e no grande movimento de educação popular integral e
promoção social (Federação Internacional de Fé e Alegria).
Queremos somar esforços num grande movimento de sintonia e sinergia, pondo em prática cada
um do seu setor e especialidade, o projeto educativo comum (PEC) que se constitui como uma
partitura a ser executada olifonicamente numa orquestra bem afinada e ritmada a serviço da
educação nos diversos âmbitos.
Este já é o 38º Congresso Internacional de FyA. Como todos os precedentes, constitui-se numa
excelente ocasião para aprofundar os objetivos e a metodologia de FyA e congregar os
participantes em torno da empolgante causa da educação popular e da promoção social em vista
da transformação da sociedade para um mundo melhor e mais humano. Desta vez estamos
convocados a focalizar e a dimamizar “Nossa prática de promoção social comunitária”. Voltaremos
a fixar nosso olhar e nossa atenção à promoção social comunitária a partir da comunidade escolar
e da comunidade educativa. Partilharemos nossas experiências à luz do critério da promoção
como ato de amor; a constituição da pessoa como sujeito livre e criativo, como cidadão
vocacionado para a liberdade como dever e direitos a serem respeitados, outro critério reclama
uma ação transformadora e participada. Finalmente nosso congresso pretende estar a serviço de
uma vida melhor para todas e todos.

Concluindo, faço votos que o 38º Congresso Internacional de FyA tenha pleno êxito e sucesso
esperado por seus organizadores, promotores e participantes a quem expresso minhas mais
calorosas palavras de agradecimento e felicitações.
Muito Obrigado.

