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O P. Christopher Llanos deixou seu serviço como Superior Regional em 1º de julho e foi 

para o Canadá por um período de recuperação médica; felizmente, ele está melhor de 

saúde. Fui nomeado Superior Regional até 2023, quando mudará a estrutura de 

governo, pois o plano de formar uma província única no Caribe continua em vigor. O 

provincial britânico, P. Damian Howard, pediu-me para continuar a implementar o novo 

modelo de três plataformas: uma na costa da Guyana, outra no chamado “interior” 

daquele país: a parte ocidental do Esequibo, e outra na ilha da Jamaica. 

 

1. O modelo de plataformas 

 

Este processo já leva vários anos. Agora estamos dando continuidade aos planos que 

vêm sendo considerados desde 2018 e ajustando alguns elementos. Primeiro haverá 

uma fase de transição em que ainda há um Superior Regional na Jamaica-Guyana, e 

então será criada uma nova estrutura. Já existe um delegado em cada plataforma. 

São plataformas de caráter “territorial” e cada uma delas inclui várias obras num 

contexto social único. Nos próximos dois anos de implementação, é necessário prestar 

atenção a dois aspectos importantes: primeiro, como se distinguem as funções de 

Superior Regional e Delegado de Plataforma; e, em segundo lugar, como o Superior 

Regional/Superior de Seção pode cultivar a colaboração entre as três plataformas (dada 

a diversidade de contextos e trabalhos). O primeiro desses aspectos vai se clarificando 

com a experiência; o segundo pode exigir uma mudança em nossas prioridades 

apostólicas, o que constitui a segunda tarefa importante diante de nós. 

 

2. Desenvolver un Plano Apostólico 

 

Estamos confiantes de que até dezembro de 2020 consigamos a elaboração de um Plano 

Apostólico Regional. Começamos com cada plataforma desenvolvendo um plano 

baseado em seus compromissos atuais, mas atento às Preferências Apostólicas 

Universais (PAU). Esperamos que essas PAUs incentivem o estabelecimento de novos 

ministérios e não funcionem simplesmente como dimensões vagas dos ministérios dos 

quais participamos atualmente. Há muita necessidade para trabalhar no ministério do 

Apostolado Social, dos Exercícios Espirituais e uma maior participação estratégica na 

educação; isso seria verdade tanto na Guyana quanto na Jamaica. 
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Após um diálogo com o Bispo da Guyana, ficou claro o que ele identifica como 

prioridades urgentes em sua diocese: criar um novo programa de formação de 

lideranças leigas, desenvolver equipes de evangelização leigas para áreas onde não há 

sacerdotes, e estabelecer um bom serviço de comunicação. A forma dessas prioridades 

seria muito diferente nos territórios das duas plataformas, e isto poderia nos ajudar a 

definir com maior precisão os ministérios que expressariam nossas PAUs, bem como a 

criar uma colaboração entre eles. Suspeito ainda que esse planejamento ajudaria 

também a desenvolver uma maior colaboração com a província das Antilhas, por um 

lado, e com a Amazônia, por outro. 

 

Existem alguns novos e interessantes rumos que poderiam proporcionar uma abertura 

para novos ministérios: a Escola Bilíngue no Interior, a escola de formação na Costa Leste 

e o início de um Instituto de Espiritualidade, iniciativa do Arcebispo de Trinidad. 

 

Nos ministérios já estabelecidos na Jamaica: precisaremos discernir nosso compromisso 

numa paróquia em West Kingston e numa escola secundária (St. George's College) e, 

talvez, redefinir como nos engajamos em um plano apostólico comum. Há uma grande 

necessidade de formação espiritual, formação permanente do clero, reforma 

educacional nas escolas católicas e um enfoque renovado na análise social e na ação na 

Igreja. 

 

Ao longo deste processo, será de grande utilidade olhar para o futuro, tendo diante dos 

olhos o plano apostólico da atual Província das Antilhas, como guia adicional para o 

nosso próprio discernimento de prioridades e oportunidades. 

 

Caminhamos com alegria e generosidade para a nova província e para um futuro no qual 

seremos totalmente parte da CPAL. Desde já queremos convidar a todos os jesuítas da 

Conferência a sentir-nos como parte sua e a sentir-se em casa em qualqueras 

plataformas apostólicas da Guyana e da Jamaica. Saudações para todos. 

 

 

P. Peter McIsaac, S.J. 
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