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     A Companhia de Jesus nasceu de uma ferida. Inácio de Loyola viveu, desde a sua 

ferida em Pamplona, um encontro com Deus que transformou o seu limite num caminho 

de santidade. A ferida de Pamplona é apenas o ponto de partida, mas se revela como 

um sinal contundente dos lugares onde Deus continua presente na nossa história e de 

onde continua nos chamando hoje. As feridas, os feridos, o limite como abertura a Deus, 

convocam-nos neste congresso a imaginar juntos, caminhos de transformação da dor e 

da paixão, em alegria, consolação e festa. A partir da ferida ao reconhecimento da 

santidade. Dois cantos da história de Deus, atravessados por um caminho que nos 

seduziu e continua atraindo. 

 

     Queremos que este congresso seja um espaço de reflexão que possa dinamizar a vida 

de todo o corpo apostólico da Companhia de Jesus na América Latina e no Caribe, com 

a contribuição de especialistas de vários cantos do mundo, que se sentem interpelados 

pela ferida transformada que está na base da primeira preferência apostólica universal. 

Quando nos aproximamos das feridas e dos feridos do nosso tempo, não podemos 

deixar de escutar o convite que Inácio recebeu para transformar o limite em abertura e 

a deixar que Deus continue emergindo no mundo desde a fragilidade. 

 

     A dinâmica do congresso supõe um movimento que esperamos produzirá um 

exercício profundo e transformador. Depois da inauguração, com uma Eucaristia e uma 

conferência de abertura, no primeiro dia abordaremos a realidade das feridas e dos 

feridos de hoje, como 'mediação sócioanalítica', para dar-lhe contexto e carne à reflexão 

que faremos (ACOLHER). O segundo dia estará marcado pela 'mediação hermenêutica' 

que ilumina, a partir da Escritura e do texto dos Exercícios Espirituais de Santo Inácio, a 

missão de mostrar o caminho a Deus, princípio e fundamento da nossa missão hoje 

(CONVERSAR). O terceiro dia, a 'mediação prática', nos ajudará a descobrir caminhos e 

alternativas de encarnação da experiência dos Exercícios Espirituais e do discernimento, 

que geram as transformações que esta experiência produziu em Inácio, até levá-lo a 

viver conforme o desígnio de Deus para ele e para o mundo (TRANSFORMAR). 
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     As conferências centrais nortearão os dias e serão acompanhadas por painéis e 

workshops com reflexões e experiências que estarão de acordo com a estrutura do 

Congresso. No primeiro e no segundo dia, à tarde, ofereceremos um espaço de diálogo 

com os professores que estarão encarregados das conferências centrais e alguns 

depoimentos com experiências de Exercícios Espirituais alternativos. Queremos que o 

Congresso seja internacional, mas sem perder o sotaque latino-americano, que enfatiza, 

não só as dimensões pessoais e psicológicas, mas também os contextos históricos e a 

realidade em que se concretiza a experiência dos Exercícios Espirituais. 

 

     Com a contribuição de todas as províncias da CPAL e dos seus centros de 

espiritualidade, poderemos ajudar todo o corpo apostólico a celebrar o Ano Inaciano 

com uma reflexão profunda sobre as feridas e os feridos do nosso tempo, que são 

capazes de nos levar a uma nova vida. 
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