
CARTA SOBRE O PRÉ-FÓRUM E O “DIA INACIANO” NO MARCO DO 
FÓRUM SOCIAL MUNDIAL DE BELÉM – BRASIL. 

 
 
Manaus, 15 de fevereiro de 2009 
 
 
Queridos amigos e amigas: saudações da Amazônia.  
 
Entre os dias 24 de janeiro e 1º de fevereiro estivemos reunidos em Belém do 
Pará, Brasil, 120 jesuítas e colaboradores (as) de obras jesuítas de mais de 28 
países do mundo. Fomos convocados pela Região do Brasil Amazônia, a CPAL e 
o Secretariado para a Justiça Social da Companhia de Jesus, para diversas 
atividades no marco do Fórum Social Mundial - FSM, entre elas, para um Pré-
Fórum, que teve por tema central: “Fé religiosa e defesa da vida”, no qual 
participaram aproximadamente mais 100 pessoas, de outras organizações, 
congregações, instituições regionais interessadas no tema. Foi uma experiência 
intensa de comunhão no espírito, de ânimo e fortalecimento em nossa missão. 
Nos dia 30 de janeiro se realizou um “Dia Inaciano”, no qual tentamos recolher 
os frutos do Pré-Fórum da participação no FSM.  
 
Como resultado deste encontro, queremos compartilhar com vocês este texto.  
Não se trata de um comunicado oficial. Trata-se, antes, de uma carta que 
recolhe as principais intuições e propostas que trabalhamos no Pré-Fórum e 
particularmente no “Dia Inaciano”. Com ela queremos lançar um apelo para 
que continuemos comprometidos com a dinâmica da partilha e da busca 
comum geradas nestes dias. 
 
Interessa-nos que este texto seja divulgado, multiplicando as idéias e 
dialogando as possibilidades que elas abrem para nossos trabalhos nos mais 
variados lugares do planeta. Façamos dele um pretexto para continuar 
comunicando-nos e ampliando a rede de pessoas e instituições interessadas 
em nossos trabalhos. Com esse espírito nos comunicamos com os 
companheiros e companheiras que não estiveram presentes em Belém do 
Pará.  

 
1. O encontro e a partilha de experiências locais enriquecem as 

experiências concretas e nos permitem ter uma visão mais ampla de 
nossas missões e tarefas. O Pré-fórum e o Fórum Social Mundial são 
espaços importantes de realimentação nessas duas perspectivas. 

 
2. É necessário que em todas suas ações apostólicas, institucionais, 

organizacionais e individuais, a Companhia de Jesus integre cada vez 
com mais sabedoria e espírito de autêntico discernimento nossa fé com 
as dimensões que têm que ver com a justiça sócio-ambiental: justiça 
entre os homens e com a justiça com a criação. A interdependência de 
todas as formas de vida e a estreita relação que a CG 35 postula entre 
nossa relação com Deus, com os homens e com a terra não nos permite 
pensar uma sem pensar nas outras. A justiça para com a criação, como 



expressão bíblica da justa relação com Deus e com os homens, é um 
imperativo da fé cristã.  

 
3. A “crise” atual não é só crise de capitais e mercados; é crise do 

capitalismo e dos sistemas e subsistemas (políticos, ideológicos, 
religiosos, culturais) que o sustentam e o multiplicam. É a demonstração 
de que o preconizado 'fim da história' não chegou com o domínio do 
capitalismo e de que é urgente criar relações novas onde uma visão mais 
integradora (holística) e sustentável da criação possa gerar modelos 
sociais, nos quais a vida seja digna para todos. Dada sua missão 
universal, sua responsabilidade na Igreja e os meios de que dispõe, a 
Companhia do Jesus tem uma especial responsabilidade na criação e 
implementação de novas alternativas. 

 
4. É também necessário pensar nossos compromissos locais de uma 

perspectiva mais ampla e atuar no nível global. Afirmamos a importância 
da presença da Companhia em espaços tais como o FSM e em outros, 
como, por exemplo, a próxima Reunião de Cúpula de Copenhague, onde 
o futuro do planeta estará sendo discutido e, em boa parte, decidido 
“com ou sem nossa participação”. 

 
5. É necessário que, como manifestação de sua missão universal, a 

Companhia de Jesus em conjunto com outras muitas Instituições 
empenhadas pelo bem da humanidade, continue promovendo e 
organizando este tipo de eventos: "nos fazendo encontrar" com gente de 
muitas partes, de muitas culturas, de muitas tradições e visões 
diferentes. Houve muitas coisas boas no Pré-Fórum e outras que se terá 
que corrigir para próximos encontros.  

 
6. Em diversos momentos de nossa reunião e de modo unânime 

constatamos a importância de continuar fortalecendo as redes de 
trabalho existentes entre nós e com outras organizações em nível 
nacional e internacional. 

 
7. Um serviço particularmente importante que podemos prestar é o de 

encontrar espaços para que os povos indígenas possam encontrar-se 
“cara a cara”: os da América entre si, e com os do resto do mundo, 
fortalecendo assim suas lutas e seus ideais. A experiência do encontro 
entre povos indígenas da Amazônia e da Índia foi muito frutífera. Os 
Jesuítas estiveram presentes de maneira especialmente fecunda em 
certos momentos da história destes povos (para bem e para mal) e hoje 
se espera da Companhia de Jesus um compromisso firme e decidido com 
as causas dos Povos Nativos. Excluídos entre os excluídos pelo sistema 
capitalista dominante, eles são “mestres de humanidade”, na medida em 
que questionam, com muitas de suas formas de pensar e de atuar, 
nossos modelos sociais de desenvolvimento apoiados no consumo e na 
dominação das coisas e das pessoas.  

 
 



8. A realização do FSM na região amazônica e os espaços de encontro e 
reflexão criados nele mostraram mais uma vez a importância estratégica 
desta região para todo planeta. Esta percepção está respaldada pela 
prioridade recentemente concedida à Amazônia pelas Nações Unidas. Os 
participantes do “Dia Inaciano” expressaram seu desejo de que a 
Companhia, em sua missão de estar nas fronteiras, confirme sua opção 
por esta região no planejamento estratégico pedido pela CG 35, tanto 
em nível de CPAL (concretizando o que manifestou em “Princípio e 
Horizonte”, nº 29), como em nível universal, considerando a 
possibilidade de incluí-la entre suas “preferências apostólicas”.  

 
9. O trabalho que os Jesuítas e seus colaboradores (as) estão realizando na 

região Amazônica merece e necessita do apoio decidido de toda a 
Companhia de Jesus em suas diversas instâncias: das províncias, da 
CPAL e do governo geral. Constatamos boa vontade entre muitos 
jesuítas e colaboradores (as) desejosos (as) de vir trabalhar na Pan-
Amazônia e desde já lhes damos as boas-vindas.   

 
 
Saudamos e agradecemos a todas as pessoas que participaram do Pré-Fórum 
e do “Dia Inaciano”, em especial às agências de cooperação internacional que 
nos apoiaram generosamente.  
 
Convidamos a todos a manter-nos em contato uns com os outros e a articular 
a solidariedade entre os projetos em que trabalhamos. Distribuir esta 
mensagem entre as pessoas que podem estar interessadas em somar-se 
nestas redes é uma boa forma de prolongar o que fizemos e vivemos no Pré-
Fórum e no FSM.   
 
 
Com um abraço fraterno,  
 
 

    
Pe. Fernando Franco, s.j.    Pe. Alfredo Ferro, s.j.  
Secretariado de Justiça Social da  Coordenador do Setor Social   
Companhia de Jesus                          da CPAL 
 

 
   Pe. Roberto Jaramillo, s.j. 

                                        Superior Regional da BAM 


