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EUROPA/ITÁLIA – Dois séculos depois da Reconstituição da Companhia,
os Jesuítas olham para a missão universal
Roma (Agência Fides) – Em 2014, os jesuítas celebrarão o segundo centenário da Reconstituição da Companhia
de Jesus, sancionada pela Bula papal “Sollicitudo omnium ecclesiarum” do Papa Pio VII de 7 de agosto de 1814.
Por ocasião do ano comemorativo, que oficialmente começa em 3 de janeiro de 2014, festa do Santíssimo Nome
de Jesus, e termina em 27 de setembro, aniversário da aprovação da Companhia em 1540, o Prepósito-Geral, pe.
Adolfo Nicolás S.J., enviou uma carta a todos os jesuítas, que chegou à Agência Fides, em que recorda que “em
muitas partes do mundo foram programados estudos aprofundados, publicações, encontros e conferências
acadêmicas para promover um conhecimento e uma compreensão mais profundos das complexas realidades da
Supressão e Reconstituição da Companhia”, todavia pede também que “no decorrer de 2014 o estudo histórico
seja aprofundado na oração pessoal e comunitária, na reflexão e no discernimento”, para que a atenção não seja
focalizada unicamente no passado, mas isso seja compreendido e apreciado “de modo a poder proceder no
futuro”. Entre os temas de reflexão e de estudo propostos, pe. Nicolás indica o da “Missão universal” com essas
palavras: “Uma das características da Companhia reconstituída foi o notável espírito e atividade missionária.
Durante o generalato do Pe. Roothaan, 19% dos 5.209 membros da Companhia atuavam fora da Província na qual
tinham entrado. As origens de muitos Províncias da Ásia, África, América e Austrália remontam àquele período
da Companhia reconstituída. Qual poderia ser para nós hoje o significado deste forte sentido da missão universal
na Companhia novamente reconstituída?”. (SL) (Agência Fides 15/11/2013)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

