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Quero partilhar com vocês uma grande e nova notícia: as três redes educativas da CPAL: 

Fé e Alegria, AUSJAL e FLACSI trabalham, há 18 anos, em projetos conjuntos. Vocês 

sabiam disso? 

 

Vocês dirão: ´Bem, se fazem isso há 18 anos, onde está a novidade?´. A novidade está 

em vários níveis: primeiro é que agora vocês sabem: o corpo apostólico da Companhia 

na CPAL conhece os projetos nos quais há 18 anos os membros de Fé e Alegria, AUSJAL 

e FLACSI vêm se esforçando para garantir um melhor e maior desempenho de sua 

missão. Em segundo lugar, a novidade é que hoje, mais que nunca, os projetos nos quais 

se tem concentrado este esforço são fundamentais, são essenciais: nunca foram tão 

necessários como na atual conjuntura mundial. Em terceiro lugar, a novidade é que esta 

aliança começa - como é absolutamente necessário - a transcender as fronteiras dos 

gestores dessas redes e a ser uma preocupação e um desafio de todos e de cada um de 

seus membros: instituições e pessoas. A quarta novidade é que denominamos esse 

esforço comum: EduRed. 

 

Não se trata de uma nova instituição, ou de outra instância de coordenação, nem 

mesmo de uma nova rede. É uma aliança programática em torno de quatro desafios: 

 

1. A promoção e realização do direito universal à educação de qualidade - 

DUEC, um direito humano básico e fundamental ao qual todos os homens e 

mulheres - sem qualquer distinção - devem ter acesso com garantias 

suficientes; 

 

2. Inovação pedagógica Inaciana - INPI, exigência preeminente do nosso tempo 

- hipervirtualizado - onde o novo às vezes vence a batalha com o substancial; 

 

3. O serviço da fé na nossa ação educativa - SERFE, missão principal da nossa 

presença como religiosos nestas tarefas; 

 

4. A promoção do ‘continuum educacional’ inaciano, favorecendo a que 

estudantes pobres de FLACSI e Fé e Alegria possam aceder ao ensino superior 

nas universidades AUSJAL. 
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Educar é uma dimensão essencial de todo e qualquer de nossos ministérios; a 

experiência neste campo é um dos maiores créditos sociais com que conta a Companhia 

de Jesus no mundo. Esta vantagem é dada não só pelo serviço que se presta em escolas, 

colégios e universidades, mas também pela capacidade criativa e inovadora que os 

jesuítas têm demonstrado ao longo dos séculos para oferecer às sociedades em que 

serviram - segundo tempos, os lugares e pessoas-formas e instrumentos pedagógicos e 

conteúdos científicos e éticos capazes de provocar nos homens e nas mulheres 

respostas humanizadoras concretas aos problemas que têm encontrado. A Ratio 

Studiorum mudou a face do mundo ocidental a partir do século 16; hoje não temos um 

desafio menor se quisermos ser fiéis ao nosso carisma e às urgências do nosso mundo. 

 

Hoje, mais do que nunca, todos nós: o corpo apostólico que trabalha em AUSJAL, em 

FLACSI, em Fé e Alegria e todos os homens e mulheres comprometidos com a obra da 

Companhia de Jesus (trabalhando com refugiados ou com os centros sociais, em 

paróquias ou com vocações, em missões indígenas ou em rádios, etc.), somos chamados 

a nos unir decididamente ao desafio colocado pelo Papa ao promover o PACTO 

EDUCATIVO GLOBAL para devolver a esperança a este mundo ferido. Desde as mais 

diversas instituições e carismas, com diversos recursos e particulares desafios glocais, 

sendo mínima Companhia colaboradora em aliança com muitos outros, colaboremos 

para que a educação de qualidade seja um direito universal efetivo (disfrutado) para 

todos os seres humanos. 

 

Na próxima semana, os Superiores Maiores da CPAL estarão reunidos na 40ª Assembleia 

ordinária da Conferência e ali afirmarão o desejo de nos comprometer com o Pacto 

Educativo Global; e no dia 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, todas 

as comunidades jesuítas e todas as obras da Companhia de Jesus da América Latina e do 

Caribe são convidadas a ASSINAR JUNTOS o pacto educativo como manifestação de um 

efetivo compromisso com a educação de qualidade para todos os homens e mulheres 

do nosso continente e do mundo. 
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