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Introdução
Em lugar de "refundação", a expressão "fidelidade criativa", usada por João Paulo II, é
cada vez mais freqüente para sublinhar a necessidade de repensar a vida religiosa, tanto
em fidelidade ao carisma original, quanto e sobretudo em função do novo contexto, das
novas necessidades y desafios que o mundo de hoje apresenta para a vida consagrada.
Não é que a palavra "refundação" assuste pela sua aparente radicalidade, já que a
fidelidade criativa pode também nos levar muito longe. Para alguns, porém, não se trata
de construir de novo sobre os mesmos fundamentos, sólidos e imutáveis, mas de
conceber a vida religiosa de um modo mais flexível y menos estruturado.
A fonte inspiradora e o carisma original ficariam inalterados. Também não mudariam,
naturalmente, os objetivos últimos que queremos alcançar. Mas poderiam mudar sim,
mesmo substancialmente, além de atitudes e hábitos de pensar e agir, também os meios
que empregamos para alcançar aqueles objetivos, como os tipos de obras, instituições
ou ministérios e as estruturas de vida comunitária e de governo. O objetivo das
mudanças seria sempre o mesmo: atender melhor necessidades apostólicas emergentes e
enfrentar com maior eficácia novos cenários y desafios.
Foi em nome da "fidelidade criativa" que, recentemente, o Superior Geral da
Companhia de Jesus, acompanhado pelos seus Conselheiros Gerais e Assistentes
Regionais, inaugurou, no Santuário de Loyola, Espanha, uma reunião de todos os
Provinciais e Superiores Maiores da ordem no mundo todo: um total de mais de 130
religiosos. A reunião colocava especial ênfase na colaboração inter e supra-provincial e
nas estruturas mais adequadas para fomentar e promover essa colaboração.
Não pretendo apresentar nenhuma síntese daquela reunião, mas simplesmente
reflexionar livremente sobre ela, do ponto de vista da "fidelidade criativa", apontando
algumas questões e problemas que surgem quando queremos passar da teoria à
realidade, em uma ordem religiosa como a Companhia de Jesus: de longa tradição,
ainda numerosa e estendida por todo o mundo, com caraterísticas de corpo universal,
mas hoje com graus de vitalidade e crescimento muito diversos segundo os países e as
regiões. "Loyola 2000", o nome que aquele memorável encontro recebeu, oferece a base
para as minhas considerações. Elas certamente não refletem toda a riqueza daqueles sete
dias de intensas reuniões. Ainda assim, acho que o que direi a seguir tem algum
fundamento naquela reunião e pode oferecer matéria de reflexão para religiosos de
outras congregações.

É mais fácil ser "fiel" do que criativo
Fidelidade e criatividade são inseparáveis. Um termo implica o outro. Na vida religiosa
não podemos ser verdadeiramente criativos se não formos fiéis, mas também não somos
de fato fiéis a um carisma como aquele de Inácio de Loyola e de outros tantos

fundadores, se não formos criativos. Ninguém negará isso. Quando chega o momento da
verdade, porém, é mais fácil sermos "fiéis" do que criativos. Em Loyola
experimentamos essa dificuldade. Ousaria dizer que no nosso encontro fomos mais
"fiéis" do que criativos.
Coloco a palavra "fiéis" entre aspas, porque é evidente que se formos verdadeira e
profundamente fiéis, provavelmente também seriamos criativos. Na vida real, porém,
nem a fidelidade nem a criatividade são sempre inteiramente perfeitas ou autênticas.
Se é verdade que devemos buscar nas origens, no carisma fundacional, a inspiração para
mudanças que se impõem, não é simplesmente uma volta às origens, nem uma mera
renovação da nossa vida espiritual que nos ajudará a ser criativos. É uma leitura atenta
dos sinais dos tempos e a abertura dócil a uma realidade em continua mudança que
define o campo da nossa criatividade. É a coragem, motivada e sustentada pelo amor de
Deus, certamente, mas também pelo zelo apostólico e por uma sensibilidade para
perceber as novas necessidades dos nossos contemporâneos, que nos ajudará, com a
graça de Deus, a exercer essa criatividade.
Agimos, às vezes, como se o futuro do nosso apostolado, as novas orientações que
deveríamos adotar, as mudanças que deveríamos efetuar, estivessem já de algum modo
contidas, como um embrião, no carisma original, e que quanto mais nos identificarmos
com ele, mais criativos seremos, também no nosso apostolado. Olhamos mais para trás
e para dentro, do que para a frente e para fora. Às vezes tendemos a ser um tanto
masoquistas e atribuímos à nossa falta de fidelidade, tanto a nossa pouca criatividade,
quanto, por exemplo, o nosso escasso êxito na promoção vocacional. Raramente nos
perguntamos se, às vezes, a nossa baixa vitalidade espiritual não se deva talvez à nossa
pouca criatividade na área apostólica. Por outro lado, será que os jovens de hoje não se
sentem atraídos para entrar na Companhia de Jesus, simplesmente pela nossa falta de
vitalidade espiritual, individual e comunitária? Será que, além de outros motivos, a
nossa falta de criatividade apostólica também não os desanima? Voltarei sobre esse
ponto mais adiante.
O mesmo que dizemos em termos de fidelidade e criatividade, poderia também ser dito
em termos do "religioso" e do "apostólico". Para uma ordem como a Companhia de
Jesus, as dimensões religiosa e apostólica são tão inseparáveis como fidelidade e
criatividade. Também no nosso caso, com freqüência os esforços para se renovar, para
mudar, para sermos criativos, se centram muito mais sobre a renovação espiritual, para
sermos fiéis às nossas origens religiosas, do que sobre os nossos esforços para nos
atualizar do ponto de vista apostólico e mudar, sempre que necessário, instituições,
obras e estruturas nas quais se exerce e desenvolve o nosso apostolado.
Às vezes costumo dizer, meio brincando, que cada Província, Região ou comunidade
religiosa tem a vitalidade espiritual que "merece" ou que merece o seu zelo apostólico
ou o projeto apostólico que se propõe realizar. Quero sublinhar com isso que o
"religioso" e o "apostólico" estão intimamente interrelacionados e se complementam
mutuamente. Supondo o mínimo necessário de espírito religioso, nem sempre é verdade
que devemos ser primeiro religiosamente "fiéis", para sermos depois apostólicamente
"criativos". O apostolado também é fonte de motivação e inspiração religiosa. Não é
fácil convencer alguém a ser mais "fiel", quando o projeto apostólico que temos para lhe
propor não parece "merecer" ou exigir tanta fidelidade.

Não falo aqui de ativismos apelidados de "apostólicos", sem um mínimo de motivação e
fundamentação religiosa, nem nego absolutamente a necessidade perene de nos renovar
do ponto de vista religioso. Aponto apenas a tentação de esconder-nos detrás do
"religioso", para escapar dos desafios e das difíceis decisões que a criatividade
apostólica exige.
É evidente que todas essas são questões complexas. Não só porque não é fácil mudar
atitudes, hábitos, instituições e estruturas consolidadas ao longo de séculos, mas porque,
às vezes, não podemos contar com os recursos humanos, suficientes e adequados, para
efetuar mudanças, mesmo as que desejamos. Essa escassez de recursos humanos,
limitados e com freqüência decrescentes, levanta outro problema.

Como pode ser criativo um corpo jovem e velho ao mesmo tempo?
A Companhia de Jesus não é hoje tão numerosa como trinta ou quarenta anos atrás. As
nossas últimas estatísticas registram uma diminuição anual de mais de 300 religiosos.
Essa realidade, porém, esconde uma grande diversidade de situações segundo países o
regiões. Em alguns continentes a ordem continua crescendo, em outros se mantém mais
ou menos estável, em outros, finalmente, está rapidamente envelhecendo, o que
significa, em outras palavras, que está gradualmente morrendo.
Quando em um determinado país, por exemplo, 45% dos efetivos tem 75 ou mais anos e
as vocações são muito escassas, por não dizer muito raras, que significa sermos
criativos? Acho que, mesmo nesses casos, há também lugar para uma certa
"criatividade". Não seria, porém, a mesma que quando podemos dispor de efetivos
numerosos e jovens: isto é, a criatividade para enfrentar novas necessidades e novos
desafios apostólicos. Embora a fidelidade e a criatividade nem sempre respeitem as
fronteiras da idade, geralmente não podemos exigir a mesma criatividade de pessoas de
75 ou mais anos do que de religiosos entre 35 e 60 anos.
Como planificar e governar, como ser fiéis e criativos, em uma situação como a que tem
que enfrentar a Companhia de Jesus hoje? Me fazia essa pergunta quando via reunidos
num mesmo auditório, em Loyola, de um lado os nossos irmãos da Índia que hoje conta
com quatro vezes mais de jesuítas do que o Brasil e continuam crescendo, junto com os
jesuítas da África, da América Latina e da Ásia Oriental, onde a Companhia se mantém
mais ou menos estável, com ligeiros ganhos e pequenas perdas anuais, e, do outro lado,
os jesuítas da Europa Ocidental e da América do Norte, onde as perdas anuais são
bastante substanciais. Podemos dizer que nestas regiões a Companhia está morrendo aos
poucos, a não ser que houver uma mudança brusca nas atuais tendências, o que poderia
acontecer no longo prazo, mas que no curto e médio prazos, embora não possa ser
excluído, é pouco provável. .
Que podemos fazer em uma situação como essa ou parecida a essa? Se tentarmos
planificar e governar do mesmo modo um corpo com membros com graus de vitalidade
e de idade tão diversos, corremos o risco de adotar uma posição média ou de nivelar as
coisas pelo baixo, deixando de tomar decisões que deveriam ser tomadas ou de fazer as
mudanças que deveriam ser feitas, em prejuízo de necessidades que deveriam ser
atendidas e de desafios apostólicos que deveriam ser enfrentados. Existe o perigo de que

as partes ou os membros mais vitais adotem o ritmo dos menos vitais e que todo o corpo
sofra por causa disso.

Descentralizar, mantendo a unidade e a coesão do corpo
Nesse caso, não vejo outra solução, num grupo com caraterísticas universais e com um
forte governo central, como é aquele dos jesuítas, senão descentralizar o governo,
mantendo ao mesmo tempo a unidade e coesão do corpo e a sua universalidade.
Descentralização que se efetuaria sobretudo na área apostólica, para podermos adotar
modos e ritmos de mudança adequados à idade e vitalidade dos nossos efetivos e
também às necessidades das nossas populações, porque lá onde a Companhia envelhece
mais rapidamente, a situação demográfica e sócio-cultural daquelas regiões também é
diversa.
Alguém poderia dizer que essa "descentralização" e adequação às circunstâncias já
acontece espontaneamente nas Províncias. O importante, porém, não é que isso aconteça
"espontaneamente" no nível provincial, mas que o corpo como um todo, consciente
dessa diversidade, adote políticas adequadas, não permitindo que, de fato, uma parte do
corpo acabe impondo sobre a outra ou sobre o corpo todo, direta ou indiretamente, as
suas necessidades (pessoais, comunitárias ou apostólicas) e os seus ritmos específicos
de mudança. Se isso acontecer, como apontava antes, o corpo todo acabaria
envelhecendo e perdendo a sua criatividade.
É preciso, num corpo que pretende ser universal e ficar disponível para atender as
necessidades apostólicas lá onde forem mais importantes e urgentes (onde quer que for),
manter bem firme a unidade e bem clara a inspiração e orientação religiosa e apostólica
do conjunto. Para isso seria necessário fixar certos objetivos e prioridades para todos, e
ao mesmo tempo reforçar as estruturas intermediárias de planificação e governo, nos
níveis regionais ou continentais, para que traduzam aqueles objetivos e prioridades em
função das necessidades das suas respectivas regiões.
Esse era de fato um dos principais objetivos de Loyola 2000 e o P. Geral sublinhou-o
claramente no seu discurso inaugural, citando a Congregação Geral 34: "O Pe.
Geral...em seus contatos pessoais regulares com os Provinciais e com os Moderadores
de Conferências (de Provinciais e Superiores Maiores), discernirá as necessidades mais
importantes da Igreja universal e estabelecerá prioridades globais e regionais. Estas
deverão ser levadas em consideração quando as Conferências e as Províncias
estabeleçam suas respectivas prioridades." (D. 21, n.28)
As nossas Congregações Gerais contribuem certamente para a unidade e a coesão de
todo o corpo. Com freqüência, porém, fora de normas y diretrizes de ordem jurídica,
sobretudo na área da vida religiosa, pessoal e comunitária, os decretos dessas
Congregações são mais inspirativos do que operacionais e se prestam, com freqüência, a
interpretações diversas. Esses decretos precisariam serem traduzidos, como a C.G. 34
sublinha no trecho citado, em termos de prioridades e objetivos globais e regionais mais
concretos, para poderem influenciar dum modo efetivo a nossa planificação e governo
apostólicos.

Não falo aqui dos níveis provinciais, porque estes já funcionam agora com relativa
autonomia e se deixarmos à iniciativa, pela planificação e o governo apostólicos, só ou
sobretudo a esses níveis, correríamos o perigo de criar de fato uma federação de
Províncias, com orientações apostólicas tão diversas e variadas que a unidade e a coesão
do corpo, do conjunto, ficariam ameaçadas. Por esse motivos a agenda de Loyola 2000
foi elaborada sobretudo em termos de colaboração inter e supra provincial e das
estruturas necessárias para isso, porque são esses níveis de planificação e governo
apostólicos, em regiões relativamente homogêneas do ponto de vista sócio-econômico,
sócio-político e sócio-cultural, que precisariam serem reforçados.

Criatividade, vocações e futuro da vida religiosa
Num extremo, temos as congregações religiosas que marcam uma clara opção e ruptura
com o mundo, como seriam, por exemplo, as ordens contemplativas ou monacais de
"estrita observância" e clausura. No outro extremo, estariam os leigos que hoje, como os
religiosos, embora de outro modo, isto é, vivendo e trabalhando no meio do mundo,
também são e se sentem chamados à perfeição e ao apostolado. Esses extremos,
representando opções claras e bem definidas, pareceriam ter o seu futuro, senão
garantido, pelo menos melhor assegurado. O problema está mais no meio, em
congregações ou ordens como a Companhia de Jesus que querem ser religiosas,
contemplativas, apostólicas e ativas no mundo, tudo ao mesmo tempo. Nesses casos, a
fidelidade ao carisma original que articula e une as diversas dimensões da vocação
religiosa e apostólica dessas congregações e que lhes da valor e sentido, é ainda mais
necessária para a sua sobrevivência.
No caso dos jesuítas, por exemplo, se perderem a mística de se manter
"contemplativos", mesmo no meio do mundo e das múltiplas e variadas ocupações e
ministérios a que, por vocação, são chamados, o seu futuro ficaria bem incerto, para não
dizer que não teriam futuro. Nesse caso, seria mais interessante, para um jovem que se
sente chamado a seguir a Jesus Cristo de perto e promover seu Reino, optar por um
apostolado laical, do que por um ativismo apostólico na vida religiosa, sem a mística
que lhe da valor e sentido, além de ter que assumir todas as privações e sacrifícios que a
vida religiosa comporta.
Por outro lado, porém, se não formos criativos, se não mostrarmos, não apenas que
estamos conscientes dos novos desafios que o mundo contemporâneo apresenta, mas
que também estamos preparados e tomamos as medidas necessárias para enfrentar esses
desafios, embora isso possa exigir mudanças nos nossos modos tradicionais de proceder
na área apostólica, também não podemos colocar muita esperança no futuro. Futuro que
está nas mãos de Deus, certamente, mas que também depende da nossa criatividade, da
nossa vontade efetiva de mudar sempre e quando necessário. Do contrário, esse futuro
chegará, mas não estaremos lá, como religiosos e jesuítas, para vê-lo ou relatá-lo.
O jovem que se sente chamado à perfeição e ao apostolado, tem hoje mais escolhas do
que antes. Desde a vocação cristã laical, plena e seriamente assumida, até a vocação à
vida contemplativa ou monacal, passando por associações de leigos consagrados ao
apostolado, pelos institutos seculares e pelas congregações religiosas apostólicas,
engajadas em campos específicos de apostolado ou abertas, como os jesuítas, a uma
grande variedade de obras e ministérios. Não falo aqui sobre as vocações ao clero

diocesano que são ainda numerosas, pelo menos em países do chamado Terceiro Mundo
e, em particular na América Latina, porque esse fenômeno é complexo e mereceria um
tratamento à parte. Limito-me à vida religiosa.
Em todas as opções que acabo de mencionar, pode-se seguir e imitar a Jesus Cristo. A
escolha entre uma e outra será determinada por diversos fatores, mas suponho que o
jovem de hoje também se sentirá atraído pelo projeto religioso e apostólico que esses
diversos grupos lhe ofereçam e pela capacidade desse projeto para responder, a seu
modo, mas com eficácia, à fome e à sede de valor e de sentido que esse/essa jovem
descobre nos seus colegas e contemporâneos: isto é, de responder em modos que
tenham em conta a cultura do nosso tempo e que os homens e mulheres de hoje possam
compreender e eventualmente aceitar, com a graça de Deus.
O problema das vocações à vida religiosa apostólica é bem complexo e não pretendo
resolvê-lo em poucos parágrafos. Se olharmos o que acontece em muitas regiões,
porém, o futuro não oferece muita esperança. Tudo parece indicar que quando avança o
desenvolvimento e o "progresso", concebido nos termos do sistema materialista e
consumista em que vivemos submersos, as vocações tendem a diminuir. Mas devemos
assumir riscos, apostar no futuro e não nos resignar a aceitar o aparentemente inevitável.
Os caminhos de Deus são misteriosos e imprevisíveis. Mudanças, até um tanto
repentinas, de tendências que muitos consideram irreversíveis, são sempre possíveis.
O fato, porém, de toda vocação ser graça de Deus, não significa que Deus vai ouvir as
nossas orações, se nos não colocarmos os meios necessários para atrair os jovens. Esses
meios não se limitam ao nosso exemplo de vida, pessoal e comunitária, embora esse
fator seja muito importante.
Diante de tantas alternativas que a realidade religiosa hoje lhe oferece, o jovem de
qualidades e grandes desejos também procura um projeto de vida e apostolado, claro e
bem definido, que responda às suas aspirações de jovem do século 21o . Hoje não basta
o nosso nome, fama ou história, por muito rica e gloriosa que esta seja. Se não formos
criativos, corremos o risco de acolher mais os que nos procuram em busca de
estabilidade e segurança, ou por necessidades pessoais de todo tipo, do que os jovens de
que precisamos. Não saberemos, porém, dos que precisamos, se não tivermos, como
corpo, não apenas textos inspirativos, mas também um projeto apostólico, com alguns
objetivos e prioridades bem definidos.
A história e as estatísticas mostram que as congregações religiosas nascem e morrem a
um ritmo relativamente elevado. Tal vez nem a Companhia de Jesus nem outras
congregações religiosas bem conhecidas sejam um dia mais necessárias. Santo Inácio
não excluía essa hipótese. A nenhuma congregação religiosa Deus garantiu eterna
sobrevivência! Se sobrevivemos ou não, porém, não depende só d'Ele, mas também de
nós: da nossa fidelidade y da nossa criatividade. Hoje quem no se define, quem não
mostra um rosto bem delineado, não tem chances de sobreviver; está condenado ao
esquecimento, ao anonimato. Isso vale no nível individual e também coletivo, incluindo
as congregações religiosas. O fato de terem sido importantes e famosas no passado, não
garante automaticamente vocações. Em congregações ao mesmo tempo religiosas e
apostólicas, a identidade também deve aparecer com essas duas dimensões e não só com
uma delas. E se a sua identidade apostólica aparecer como não respondendo mais às

necessidades apostólicas do nosso tempo, nos conteúdos e nos modos de evangelizar,
essas congregações estão condenadas a desaparecer.

Criatividade exige difíceis escolhas e sacrifícios
Não apenas a criatividade, mas também a fidelidade exige profundas mudanças nos
nossos hábitos e modos de proceder, tanto individuais como comunitários. Exige uma
profunda renovação interior, mas também mudanças externas, por exemplo, no nosso
estilo de vida pessoal e comunitário, para viver e testemunhar os valores do Reino
mediante uma vida despojada e simples e podermos ser assim "contracultura" no mundo
materialista e consumista em que vivemos. Não é fácil renovar a vivência do voto, do
espírito de pobreza, quando temos, de um lado, jesuítas já idosos e que, em alguns
casos, adquiriram certos hábitos e estilos de vida nem sempre condizentes com a nossa
pobreza, e, do outro, jesuítas jovens que nasceram e cresceram na sociedade onde o
bem-estar material e o consumo de bens sempre mais abundantes e melhores, parecem
constituir alguns dos seus principais objetivos. A necessidade de essa renovação no
campo da pobreza foi reconhecida quase unanimemente em Loyola.
No caso da criatividade, porém, a essas dificuldades se acrescentam outras, por exemplo
de ordem institucional. Os "iconoclastas institucionais", os que anos atrás queriam
acabar com todas as grandes obras e instituições que, segundo eles, não faziam senão
reproduzir o "status quo", não parecem ter hoje tanta força. Reconheceu-se que as
instituições, como colégios e universidades, oferecem uma grande oportunidade para
fazer o bem e a um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Não podemos concluir,
porém, que essas instituições porque têm um grande potencial para fazer o bem, o façam
de fato, ou façam o "bem" que hoje deveria ser feito. Como a instituição também
significa poder e o poder não deixa de exercer um certo fascínio, não é fácil avaliar se
esse poder está sendo bem o poderia ser melhor usado.
É mais fácil fundar uma instituição do que suprimi-la, mudá-la substancialmente ou
passá-la a outras mãos. O argumento de que fechando essas instituições não
ganharíamos grande coisa em termos de recursos humanos aptos e que ficariam
disponíveis para outras obras, nem sempre considera a imagem que essas instituições,
pelo seu tamanho e visibilidade, imprimem a todo o corpo. Por outro lado, criatividade
apostólica nem sempre significa que devamos fechar instituições, mas que, pelo menos,
devemos adaptá-las para que possam responder melhor a novas necessidades e desafios.
As dificuldades que experimenta a criatividade apostólica nem sempre são de ordem
institucional. Em Loyola, por exemplo, apareceu a dificuldade de escolher entre o local,
"o provincial", e o mais universal ou mais global. Admitindo que, no espírito inaciano, o
trabalho local deve estar sempre aberto ao mais universal e não perde o seu valor por ser
local, às vezes devemos optar entre um e outro: sacrificar interesses e necessidades
locais para atender interesses e necessidades mais universais. Para Inácio o mais
universal, do ponto de vista apostólico, era também o mais "divino".
Em Loyola todos acompanhamos com sumo interesse o que nos foi dito sobre a China,
nação de tantas lembranças para nós jesuítas e que hoje conta com mais de um bilhão de
pessoas; sobre a Rússia e os nossos esforços para retomar o apostolado naquele país;
sobre o Vietnã, nação tão provada nesses últimos decênios; sobre a África, continente

hoje marginalizado no cenário mundial, com os seus grandes problemas, com doenças
que afetam uma grande parte da população, como aquela da "AIDS"; continente
também dilacerado por guerras entre países e etnias. Províncias de diversos continentes,
mesmo da América Latina, têm enviado jesuítas a trabalhar nesses países hoje tão
necessitados..
Às vezes, porém, é mais fácil reconhecer algumas prioridades "universais" de ordem
geográfica, fora da região onde vivemos e trabalhamos, do que, dentro de uma mesma
região ou continente, admitir que devemos sacrificar interesses e necessidades locais ou
"provinciais" para atender outras comuns a todos e de natureza inter o supra provincial.
Hoje as escolhas se impõem porque devemos enfrentar novos problemas e desafios,
responder a necessidades emergentes que nos afetam a todos, superam as forças de uma
única Província e exigem a nossa colaboração e ação conjuntas. Quando escolhemos e a
escolha é legítima, sempre sacrificamos algo bom por um bem maior. As escolhas
geralmente comportam uma certa ruptura da estabilidade e do equilíbrio existentes e por
isso são, com freqüência, difíceis e, às vezes, até dolorosas.
Entre os fatores que dificultam as nossas escolhas, um dos mais freqüentes é a falta de
objetivos e prioridades comuns que as justifiquem e orientem. Em primeiro lugar,
repetindo o que já foi dito, precisamos de objetivos e prioridades no nível universal que
possam ser traduzidas em termos continentais ou regionais e possam oferecer a todos os
setores do nosso apostolado, a todas as nossas obras e ministérios, um comum
denominador que possibilite o intercâmbio, o diálogo e a colaboração entre eles, e
também a base para uma ação em comum. Como apontávamos antes, nem sempre os
decretos de uma Congregação Geral estão concebidos e redigidos em termos
operacionais e são com freqüência de caráter inspirativo. Sem objetivos e prioridades
comuns a todas ou a várias Províncias de um determinado continente ou região, também
não pode haver nenhuma verdadeira colaboração interprovincial, nem nenhuma ação
conjunta entre elas.
É mais fácil unir forças e colaborar quando se trata de necessidades internas que todos
experimentamos na própria carne, como, por exemplo, na área da formação dos nossos
próprios religiosos, do que quando se trata de necessidades externas e apostólicas. Não é
fácil discernir. entre o local e o mais universal, o que é prioritário ou mais importante,
mas não podemos negar que existem hoje necessidades supra-provinciais, por exemplo
nas áreas social, educacional ou da espiritualidade e no nível do estudo e da pesquisa ou
até da formação de lideranças religiosas ou leigas nessas áreas, que exigem recursos
humanos qualificados, ou até materiais, dos quais nem sempre uma só Província dispõe
e que, mesmo se dispuser deles, poderiam ser melhor resolvidos mediante a colaboração
interprovincial.
A necessidade de escolhas e sacrifícios se apresenta não apenas no nível coletivo e
institucional, mas também ao nível pessoal. Com freqüência, por exemplo, é mais
gratificante trabalhar no nível local, em contato direto com as pessoas que se beneficiam
dos nossos serviços e ministérios, do que trabalhar em níveis que nos afastam desse
contato e exigem maior austeridade e desprendimento afetivo. Por esses motivos, como
toda criatividade depende das pessoas e das comunidades que deverão exercê-la e
assumir suas conseqüências, terminamos por donde começamos: não há fidelidade sem

criatividade, mas também não há criatividade sem fidelidade; porém, não uma
fidelidade "qualquer".

Nem criatividade, nem fidelidade, sem uma verdadeira experiência de Deus
A criatividade supõe disponibilidade, individual e coletiva, interior e exterior. Do
contrário, se não houver pessoas e comunidades disponíveis para deixar de fazer o que
estão fazendo e assumir o que o discernimento nos indica como o que, a partir de agora,
deve ser feito, é inútil falar em criatividade. A disponibilidade, à sua vez, exige pessoas
livres e bem integradas, tanto do ponto de vista humano, como do ponto de vista da sua
vocação religiosa e apostólica. Uma integração que faça de toda a sua vida espiritual e
religiosa um apostolado e que permeie o apostolado com a mística religiosa e, no caso
dos jesuítas, que os faça "contemplativos" no meio do mundo e das atividades
apostólicas.
Para isso não basta "rezar" ou ser simplesmente e formalmente fiéis aos chamados
"exercícios de piedade". Todo superior tem a experiência de religiosos que são
formalmente "fiéis", que cumprem à risca as suas "obrigações religiosas", mas estão
longe de serem livres e disponíveis, tanto interiormente - isto é, disponíveis nas mãos de
Deus - quanto exteriormente, para fazer aquilo que lhes é pedido e que agora aparece
como um bem maior, ou para ir ao lugar onde se espera maior fruto. São religiosos que
unem uma aparente fidelidade, uma "religiosidade" formal, com uma grande falta de
liberdade cristã. Parecem viver ainda no reino da norma e da lei; com um pé no Antigo e
outro no Novo Testamento.
O que verdadeiramente nos integra e nos torna disponíveis é a experiência pessoal de
Deus em Jesus Cristo. Esse aspecto foi sublinhado repetidamente em Loyola e apareceu
de novo, ainda com mais força, quando, imediatamente depois de Loyola, os Provinciais
e Superiores Maiores das Províncias e Regiões da Companhia de Jesus na América
Latina, se reuniram, perto de Loyola, à sombra do castelo de Francisco Xavier, para
"traduzir" Loyola em termos latino-americanos.
A experiência de Deus passa necessariamente pela identificação com Jesus Cristo,
revelação de Deus, e com o mistério da sua vida, paixão, morte e ressurreição. Sem essa
"passagem pascal", não podemos receber o Espírito, nem experimentar e usufruir dos
seus dons: a luz, a força e, sobretudo, a liberdade, interior e exterior , para abraçar o
novo, para sermos criativos segundo o Espírito.
"Ano Arrupe" de renovação religiosa e apostólica
Conscientes dessa realidade, os Provinciais e Superiores Maiores Jesuítas da América
Latina decidiram em Xavier lançar, a partir de 5 de fevereiro de 2001, o "Ano Arrupe",
que seria um ano de renovação religiosa e apostólica para todas as nossas Províncias e
Regiões. Esforçar-nos-íamos para nos renovar em profundidade em três áreas. A
primeira das quais seria precisamente na área religiosa e espiritual e no que toca à nossa
experiência pessoal de Deus, no meio do mundo e da cultura em que vivemos
submersos. As outras duas áreas nas quais desejamos nos renovar, também estão muito
relacionadas com a criatividade. Seguindo a inspiração de Loyola 2000, decidimos
trabalhar para sermos mais fiéis ao espírito de pobreza e simplicidade caraterístico do

nosso carisma e sem o qual também não há liberdade, nem disponibilidade, nem
criatividade.
Finalmente, queremos, durante esse "Ano Arrupe", ampliar os nossos horizontes, com
freqüência muito limitados e até "provincianos", e abrir-nos às dimensões mais
universais do nosso apostolado; às novas necessidades e desafios que o mundo de hoje
nos apresenta e que, com freqüência, superam os estreitos limites das Províncias e
Regiões, das unidades administrativas, dentro de cujas fronteiras trabalhamos.
Esse ano de renovação será inaugurado no dia 5 de fevereiro e será chamado de "Ano
Arrupe", porque nesse dia cumpre-se o 10o aniversário da morte de um jesuíta que foi
um exemplo de fidelidade criativa, o Pe. Pedro Arrupe. Como Superior Geral, dedicou
todo o seu tempo e energias ao ideal da renovação religiosa e espiritual da Companhia
de Jesus, em função da nossa missão apostólica no mundo de hoje. Foi ele que escreveu
com freqüência sobre a necessidade de integrar mais estreitamente a viva religiosa e
apostólica, tendo como base uma experiência pessoal e profunda de Deus, para sermos,
como Jesus Cristo, inteiramente disponíveis.
O "Ano Arrupe" coincidirá com a iniciativa da Confederação Latino-americana de
Religiosos - CLAR que, na sua Assembléia Geral que teve lugar em Caracas,
Venezuela, em junho deste ano, decidiu convocar um "Concílio" da vida religiosa na
América Latina e no Caribe, sob a lema "Pelo caminho de Emaús". Esse "Concílio", que
também seria oficialmente inaugurado no início de fevereiro de 2001 e se prolongaria
até 2003, teria como principal objetivo "configurar na fidelidade criativa aos nossos
carismas, uma vida religiosa que, pela sua fidelidade ao Evangelho, seja mais
significativa para a Igreja e o mundo de hoje." Mediante o "Ano Arrupe" queremos nos
unir e solidarizar com essa iniciativa da CLAR e traduzi-la, como a mesma CLAR nos
convida a fazer, em termos do nosso carisma religioso e apostólico, como membros da
Companhia de Jesus.

