
FORFORFORFORUMUMUMUM SOCIAL MUNDIAL SOCIAL MUNDIAL SOCIAL MUNDIAL SOCIAL MUNDIAL,,,, BEL BEL BEL BELÉÉÉÉM M M M ((((BrasilBrasilBrasilBrasil) ) ) ) ----    DIA INACIANO DIA INACIANO DIA INACIANO DIA INACIANO ((((30 de janeiro de30 de janeiro de30 de janeiro de30 de janeiro de 2009 2009 2009 2009))))    

SSSSÍÍÍÍNTESNTESNTESNTESE DA REFLEXÃE DA REFLEXÃE DA REFLEXÃE DA REFLEXÃOOOO    EEEE    RESPOSTA DOS GRUPOS POR RESPOSTA DOS GRUPOS POR RESPOSTA DOS GRUPOS POR RESPOSTA DOS GRUPOS POR 
LÍNGUAS E POR REGIÕES.LÍNGUAS E POR REGIÕES.LÍNGUAS E POR REGIÕES.LÍNGUAS E POR REGIÕES.    

Elaboração: Alfredo Ferro SJ 
 
1-. DESAFIOS QUE NOS COLOCA A CG35 EM RELAÇÃO À NOSSA RECONCILIAÇÃO  COM A 
CRIAÇÃO (Decreto 3 sobre a Missão da CG, n. 31ss) 
 

-. Tomar consciência de diferentes realidades: 

• O modelo atualmente vigente esbanja e desperdiça, é um modelo esgotado e em crise. 

• A vida humana, a dos animais e das plantas está ameaçada. 

• A realidade das multinacionais e sua responsabilidade frente ao meio ambiente. 

• A agressão à terra, a ocupação de territórios por parte de multinacionais e os processos de 
industrialização, responsáveis por grande parte da deterioração ambiental. 

• A gravidade do problema da Água no mundo. 

• O que significaram para a humanidade as grandes inundações que destruíram terras, 
plantações, casas, etc. 

• Situação atual da legislação em torno do ambiental. 

• O fato de que a exploração da natureza está levando ao empobrecimento. 

• A agressão contra a selva que está deslocando as populações que se assentaram alí. 

• O compromisso que têm as nações ricas com o meio ambiente. 
-. Rever nossas práticas, mentalidades e conceitos, tratando de decifrar o que seriam as 
relações justas com a criação e avançar em uma visão holística. Tomar consciência que o meio 
ambiente não é externo a nós ou está fora de nós, mas é algo que, como tudo mais, também 
forma parte de nós. Perder a indiferença que tivemos frente aos problemas do meio ambiente 
e reconhecer que é uma realidade vital para a humanidade. Converter o coração e nos 
sensibilizar, mostrando ao mundo que algo novo está acontecendo. 
-. Questionar o modelo de desenvolvimento e de bem-estar vigente e imposto e resistir ao 
modelo de consumo, propondo de outra parte formas e modelos alternativos e respeitosos da 
produção e da vida. O que está em jogo é a qualidade da vida e as relações entre os seres 
vivos. 
-. A destruição da vida deve tocar nossa fé, assim como o cuidado do meio ambiente se deve 
constituir no coração de nossa fé; por isso mesmo, é necessário rever a catequese 
recuperando a teologia da criação. 
-. Incorporar a dimensão ecológica na forma de entender a relação com Deus, na vida de 
comunidade e introduzi-la nos exercícios espirituais. Necessitamos de uma espiritualidade, 
onde a ecologia faça parte de nossa praxe: formação do CUIDADO. A reconciliação com a 
criação obriga-nos a pensar nossa espiritualidade e a redescobrir nossa capacidade de 
contemplação. 
-. Pensar em todos os jovens estão morrendo ou são assassinados: ecologia é também o 
cuidado da vida. 
-. Tornar realidade a “ecobionomia” (termo empregado pelo Frei Betto em sua conferência) 
-. Abolir o uso dos descartáveis, não recicláveis, os não-biodegradáveis. 
-. Refletir sobre a relação entre justiça e desenvolvimento. 
-. Educar a população sobre a gravidade dos problemas meio-ambientais, combatendo a 
ignorância que considera a natureza como um meio de produção ou de luxo. 
-. Usar o conhecimento e a tecnologia a favor de um equilíbrio ambiental. 
-. Aprender das comunidades e povos que souberam viver em harmonia com a natureza, 
resgatando o direito à memória e à cosmovisão e à prática dos povos indígenas, sem esquecer, 
que na África também há povos indígenas.  
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-. Tomar partido pelos mais pobres e excluídos, que foram os mais afetados por um modelo 
depredador. Nossa reflexão sobre a deterioração ambiental deve olhar sempre aos 
empobrecidos. Não são eles que devem pagar os custos de um “desenvolvimento” que não 
decidiram, nem desfrutaram. Introduzir o conceito de vulnerabilidade (econômica, social e 
ambiental) e a partir daí explicitar nosso interesse no âmbito ecológico. 
-. Revisar nosso estilo de vida. Viver de acordo aos recursos existentes. Estabelecer uma 
correta relação com a criação, com um olhar integral, não desligando a vida da ecologia. 
Abrir espaços para compartilhar nossas experiências, desenvolvendo intercâmbios entre 
aqueles que vivem nos meios urbano e rural. 
-. Ter uma visão ampla e não nos reduzir a uma visão local ou à obra como tal. 
-. A Companhia do Jesus, através de suas obras, deve assumir o desafio da reconciliação com a 
criação em seus ministérios, definindo alguns objetivos em assuntos relacionados com o meio 
ambiente.  
-. Ao reconhecer nossa dificuldade para trabalhar juntos em função de uma causa, deveríamos 
trabalhar em REDE solidariamente e de maneira coletiva, assumindo de maneira solidária os 
problemas que outros vivem. 
-. Obter sinergias entre nossas universidades para ações de formação, análise e investigação, 
olhando a realidade do meio ambiente e o mundo da pobreza. Desenvolver um trabalho a 
nível intersetorial, nos fazendo co-participantes dos projetos que levamos a cabo, confiando 
na importância que poderiam ter nossas ações realizadas de maneira conjunta e não isolada.  
-. Formar em torno do sócio-ambiental, tomando consciência da urgência de uma 
transformação ambiental e incorporar nas propostas de formação que oferecemos o desafio 
ambiental e a necessidade de trocar atitudes e hábitos na vida. 
-. Dar importância ao marco legal que permite novas leis que defendam o meio ambiente e se 
contraponham a ações executadas pelas companhias transnacionais. 
-. Fazer “advocacy” em benefício dos pobres e desenvolver propostas claras de incidência. 
-. Reconhecer as implicações que tem a realidade dos refugiados e o meio ambiente e 
desenvolver propostas e saídas para a problemática que eles vivem eles nos “campos”, que 
não deveria ser o lugar para permanecer e as dificuldades que se apresentam, quando os 
refugiados se retiram, no que concerne à recuperação ambiental dos territórios. 
 
2-. COMO SE PODERIAM CONCRETIZAR ESSES DESAFIOS? 
 
-. Repensar nosso estilo de vida, deixando luxo e conforto e nos converter aos cuidados da vida 
com dignidade. Cultivar uma mística de reconciliação com a criação. Nossas instituições devem 
ser exemplo de sustentabilidade. 
-. Maior presencia e proximidade da Companhia do Jesus em meio dos pobres. Revisar as 
obras a partir de uma visão social e assumir a crise ecológica a partir do apostolado social, 
potencializando as obras que desenvolvem seu trabalho em REDE, com propostas concretas de 
incidência no ambiental, superando o provincialismo da Companhia do Jesus.  A Companhia 
deve participar e comprometer-se em incidir no âmbito local, regional, nacional e internacional 
em mobilizações e políticas públicas, sabendo articular o trabalho do pequeno e do dia a dia 
com o mais amplo e global. 
-. Revisar a formação da Companhia que deve assumir uma consciência ecológica e 
comprometer-se com as novas gerações, incorporando em sua espiritualidade a dimensão 
ambiental. Fazer a experiência dos EE na óptica do meio ambiente. 
-. Realizar investigações sérias com um enfoque integral que contribua às soluções. 
-. Sensibilizar e formar, escutando o clamor da selva: gemidos da natureza. 
-. Educar com ações concretas potencializando a educação indígena. Formar agentes 
multiplicadores. 
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-. Assumir mais de cheio a partir da CPAL não só no papel ou em um documento, um 
compromisso com a Amazonia; e que a mesma CPAL facilite a criação de uma REDE sócio-
ambiental de obras jesuíticas vinculadas a comunidades e povos indígenas. 
-. Promover entre as obras da Companhia e com outros atores, projetos de desenvolvimento 
sustentável.  
-. Motivar a partir dos meios de comunicação em mãos dos SJ  que se assuma uma posição a 
favor da ecologia e do meio ambiente. 
-. Pedir ao P. General que escriba uma carta a toda a Companhia sobre as implicações de nosso 
estilo de vida e de nosso compromisso na reconciliação com a criação. 
-. Redefinir o voto de pobreza como um voto de solidariedade. 
-. Motivar, sensibilizar e conscientizar as associações de antigos alunos com o fim de 
desenvolver ações concretas na perspectiva da reconciliação com a criação. 
-. Incidir nas leis e no marco legal com a contribuição dos jesuítas que foram formados na 
ciência do Direito, garantindo a justiça e os direitos  ambientais. 
-. Colaborar e aliar-se com outros organismos e instituições fora da Companhia do Jesus que 
tenham experiência, desenvolvam ações sócio-ambientais e adotem códigos éticos. 
-. Fazer um chamado às multinacionais sobre a responsabilidade que têm nos países onde 
operam e incidir sobre elas. 
-. Estar atentos à deterioração que produzem os lixos eletrônicas e nucleares. 
 
 
3-. LIÇÕES QUE SE PODEM TIRAR DO PRÉ-FORUM, FSM E O QUE SE SEGUE? 

 
-. O FSM foi uma nova experiência inspiradora e um espaço de diversidade, com um grande 
espírito de unidade e de renovação interior, que nos serve para olhar novos horizontes, nos 
articular e nos organizar melhor como corpo universal. O dialogo em meio à diversidade, 
permite-nos tomar consciência da complexidade de nossa missão e nos abre à universalidade. 
-. Para alguns foi um processo de intercâmbio, dialogo e de aprendizagem, com uma visão 
holística de globalidade e de mudança de paradigma. 
-. Viveu-se uma experiência profunda de relação e intercâmbio entre os povos indígenas da 
Índia e os povos indígenas da Amazonia, onde o alimento foi um meio e instrumento 
privilegiado no encontro.  
-. Ajudou-nos a ter um olhar mais integral onde a justiça ecológica está ligada estreitamente 
com a promoção da vida; não podemos falar de meio ambiente sem nos referir à justiça social. 
-. Constatamos a vitalidade do Sul, o protagonismo que adquire e o valor das experiências que 
se compartilharam e constatamos o compromisso de alguns jesuítas com a realidade 
ambiental e sua espiritualidade encarnada. 
-. Alimentamos a fé que vai além da religião e que está ligada com a vida. 
-. Estas novas realidades desafiam nossos valores, a condição ética e de fé, e emerge uma nova 
relação e interpretação entre fé e natureza e por conseguinte, de relação com a criação. 
-. Compartilhou-se e alimentou-se a esperança de ir às fronteiras. 
-. Devemos começar por revisar nosso estilo de vida pessoal e o trabalho que realizamos. 
-. Há um sentimento que a dor e o sofrimento é algo universal e nos confrontamos com duras 
realidades. 
-. Seguimos descobrindo o conhecimento que possuem os pobres e os povos indígenas e 
sentimos cada vez mais a necessidade de escutá-los. 
-. Necessidade de aprofundar na espiritualidade da criação. 
-. É necessário trabalhar em redes e fortalecer as que temos; elas surgem do contato e da 
relação pessoal. Podemos desenvolver ações consertadas entre os povos indígenas de 
diferentes continentes. 
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-. Dá-se uma grande importância e se sente a necessidade de um trabalho de “advocacy” 
incidindo em políticas públicas alternativas. 
-. A Amazônia se reconhece como um bem comum para o planeta e por isso deve ser 
administrada por uma entidade global. 
-. Tomamos consciência de que a energia deve ser compartilhada e é para todos.  
-. Presença significativa da juventude 
-. Muito importante a presença de leigos(as). 
-. Sentimos a ausência de alguns jesuítas sobretudo do Brasil e de pessoas de outros países da 
América Latina, particularmente da América Central. 
-. Teria podido ser um espaço mais ecumênico. 
-. O FSM para alguns foi uma anarquia organizada. 
 
4-. DE QUE MANEIRA A COMPAÑIA DO JESUS PODE ASSUMIR MAIS DE CHEIO O 
COMPROMISSO COM A AMAZONIA? 

 
-. A Companhia do Jesus, ao escutar os povos indígenas, pode aprender muito da região 
amazônica. É importante deixar de lado os nacionalismos e fomentar as vocações para a 
Amazônia, destinando jesuítas à região e pensar em jesuítas de outros continentes que 
possam ir trabalhar na Amazonia. Todas as províncias da Companhia deveriam comprometer-
se com a Amazônia. 
-. Sensibilizar a CPAL e em geral aos jesuítas sobre a importância e a prioridade apostólica que 
deve ter a Amazônia, por aquilo que representa para a humanidade e por conseguinte para a 
Companhia do Jesus. Tomar consciência que a Amazônia não é somente do Brasil, com o fim 
de impulsionar novas iniciativas e planejar ações interprovinciais da “pan-amazônia”. 
-. Formar uma equipe de 4 ou 5 pessoas vinculadas ao secretariado de justiça social em Roma 
que assumam o chamado que é necessário fazer à Companhia em relação ao compromisso 
com a justiça para os povos indígenas. 
-. Desenvolver um trabalho inter-setorial  e de investigação em e sobre a Amazônia. 
-. Fazer uso da tecnologia e dos meios de comunicação 
-.Requer-se reformular a formação dos jesuítas. 
-.”Campanha de Entreculturas” sobre a Amazônia. 
-. Apoiar a organização de um Fórum Social Mundial sobre o tema religioso ligado à justiça 
social.  
-. Fortalecer a equipe itinerante, apoiar a Universidade Indígena da Tauca - Venezuela. 
-. Nossas Universidades e as Universidades em geral devem assumir um compromisso com a 
Amazônia e a urgência dos problemas que se expõem desde esta região; alguns consideram 
que se deve constituir uma Universidade na Amazonia ou fortalecer alguma já existente, para 
fazer um trabalho de cooperação. 
-. Continuar insistindo na importância da formação de líderes e formar em “ecobionomia”. 
-. Gerar uma teologia da região. 
-. Fortalecer o trabalho com leigos(as) e o voluntariado na região. 
-. Fazer um documento que expresse a realidade da Amazonia para dá-lo a conhecer. 
-. Pedir ao P. General que escreva uma carta a toda a Companhia sobre o significado da 
Amazônia. 
 

 

 


