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Assassinato de jesuítas mexicanos
Na manhã de hoje (21), fomos surpreendidos com 

a notícia do assassinato de dois jesuítas mexicanos. 
Pelas informações que nos chegaram até o presente, 
os padres Javier Campos Morales, SJ, e Joaquín César 
Mora Salazar, SJ, foram mortos às 18h (hora local) 
na igreja onde se encontravam, após terem ajudado 
uma pessoa que fugia de um grupo armado. Segundo 
os jornais, o grupo era liderado por um conhecido 
criminoso local e alcançou o fugitivo, que foi 
assassinado, assim como os padres. Ainda se esperam maiores esclarecimentos sobre esses crimes.

O fato aconteceu no noroeste do México, estado de Chihuahua, numa região conhecida como Sierra de La 
Tarahumara, onde a Companhia de Jesus possui uma missão com oito jesuítas, três residências, paróquias e 
outras obras. O Pe. Javier era o Superior da missão e Pároco de uma das paróquias. Trata-se de uma região 
originalmente ocupada pelo povo Rarámuri, que conserva o idioma original e grande parte de suas tradições 
ancestrais. Os jesuítas trabalham junto a esse povo há muitos anos.

Segue a biografia dos jesuítas:

Pe. Javier Campos Morales, SJ. Era o Superior da missão há dez anos. Com 79 anos de idade, iria 
celebrar seu jubileu de ouro sacerdotal no próximo dia 8 de julho. Trabalhava como pároco e era assessor da 

Pastoral de Povos Originários do Norte do México. 
Na Diocese de Tarahumara, era o Vigário Episcopal 
dos Indígenas, além de ser membro da comissão de 
Pastoral e animador diocesano e regional das CEB´S 
(Comunidades Eclesiais de Base). Tinha 62 anos de 
Companhia de Jesus.

Pe. Joaquín César Mora Salazar, SJ. Tinha 81 
anos de idade, 63 de Companhia e 51 de sacerdócio. 
Era vigário paroquial cooperador desde 2007 na 
paróquia onde faleceu, mas já estava na missão de 
La Tarahumara há 23 anos.

O Pe. Elcio Toledo, SJ, Vice-Provincial em exercício, 
escreveu uma carta de solidariedade ao Provincial do 
México: https://bit.ly/3bjls1m 
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Este era o Pe. Javier Campos, SJ, humilde ao lado de 
uma mulher Rarámuri, com a simplicidade do Evangelho
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Seminário discute avanços e desafios de migrantes e refugiados na Unicap
A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) 

promoveu no Dia Mundial dos Refugiados uma 
série de reflexões sobre as experiências de quem 
foi forçado a deixar sua terra natal em busca de 
melhores condições de vida. O seminário intitulado 
Migração, Refúgio e Direitos Humanos: avanços e 
desafios, promovido pela Cáritas Brasileira (Regional 
Nordeste 2) e pelo Conselho Regional de Psicologia 
de Pernambuco (CRP-2), teve o apoio do Instituto 
Humanitas Unicap e da Cátedra Dom Helder Camara de Direitos Humanos, nesta segunda-feira (20).

A abertura foi feita pela coordenadora do programa Migração e Refúgio e assessora da Cáritas, Luciana 
Florêncio. Ela explicou que a iniciativa também marcou o Dia Nacional do Migrante (19), e destacou a 
“importância da escuta dentro da história individual de cada um”.

Além do acolhimento, a integração dos migrantes e refugiados também foi abordada durante a mesa 
redonda. O engenheiro haitiano Jean Baptiste Joseph falou sobre a sua mudança para o Recife (PE), em 2010. 
Ele fez graduação, mestrado e está concluindo o doutorado em Engenharia Civil pela Universidade Federal 
de Pernambuco. Casou com uma brasileira, tem uma filha de nove anos e ainda conseguiu trazer os irmãos 
para o Brasil.

O último a falar na mesa, o venezuelano David Guillen, que é psicólogo por formação, atua como educador 
social na própria Cáritas. Ele conta que as dificuldades com a língua e adaptação à cultura foram os maiores 
desafios: “As diferenças culturais estão presentes não só na linguagem, são códigos culturais que a gente 
precisa reaprender. Além da saudade. Me sinto em casa, mas ainda tenho a sensação de que todo migrante 
tem, que é a de peixe fora d’água”.

Confira a matéria completa no site da Unicap: https://bit.ly/39I8z0q 

SJMR Brasil: Festival Tantos Somos, Somos Um 
No marco do Dia Mundial dos Refugiados, a Red Jesuita con Migrantes 

na América Latina e Caribe, o SJMR Brasil, o JRS Colômbia e o SJM 
Argentina-Uruguay uniram-se para a realização da 4ª Edição do Festival 
Tantos Somos, Somos Um na próxima quinta-feira, 23 de junho. 

Este ano, com a proposta de conectar todo o continente em uma 
hora de programação virtual, o Festival Tantos Somos, Somos Um 
será uma oportunidade para compartilhar e interagir com migrantes 
e pessoas que atuam na condução das atividades, como voluntários e 
parceiros das diferentes obras que colaboram nesta caminhada.

Próxima quinta-feira, 23 de junho:

• 17h – Boa Vista (RR) e Manaus (AM)

• 18h – Belo Horizonte (MG) Porto Alegre (RS)

Inscreva-se para participar da transmissão ao vivo: 
   https://bit.ly/39Eylm9

Informações: comunicacao@sjmrbrasil.org ou (31) 99432-0037
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Igreja de Santo Antônio da Barra dedica Trezena ao seu padroeiro
A Igreja Santo Antônio da Barra 

(Salvador/BA) realizou, entre os 
dias 31 de maio e 13 de junho, a 
Trezena em honra ao seu padroeiro 
Santo Antônio de Pádua e da Barra. 
Foram 13 dias com a presença de 
vários presidentes das celebrações, 
entre eles, o Cardeal Dom Sérgio 
da Rocha, nosso Arcebispo, e Dom 
Marco Eugênio, Bispo Auxiliar. Além 
do Pe. Ivan Dias, Reitor, estiveram 
presentes outros jesuítas: Pe. Marcos 
Augusto (coordenador da equipe 
financeira), Pe. Alexandre de Souza 
(coordenador do Núcleo Apostólico 

Bahia) e os padres Emmanuel Araújo, Cleber Gonçalves, Agnaldo Junior e Clovis Cabral. As reflexões da Trezena 
foram feitas por Olímpia Almeida, irmã do Pe. Plutarco de Souza Almeida, que, brilhantemente, refletiu sobre 
os Sermões de Santo Antônio (Opus Evangelicus), aproximando-os da espiritualidade Inaciana. E que foi muito 
elogiada pelos participantes. Na parte da noite, tivemos momentos de animação cultural nos “Jardins Suspensos” 
da Colina de Santo Antônio.

No dia da Festa (13), foram celebradas 11 missas, com solicitações por parte dos fiéis, para que sejam 
realizadas 13 missas no próximo ano.

A Missa solene teve como presidente o Pe. Ivan Dias. Ele salientou a importância da espiritualidade vivenciada 
por Santo Antônio, como proposta para um compromisso pessoal na construção do Reino de Deus, numa 
Igreja que já vive a sinodalidade.

Que Deus seja louvado por tudo o que nos foi possível realizar nessa nossa Trezena de 2022. 

Assessoria de comunicação da Igreja Santo Antônio da Barra

ANO INACIANO: Acompanhe as novidades: https://anoinaciano.org.br/

Atenção: mudança na data da live  
O Ano Inaciano pela Província

Foi adiada para o dia 05 de julho, às 19h30 (horário de 
Brasília), a live O Ano Inaciano pela Província: um novo olhar 
sobre a missão, que terá a participação do Secretário para 
Educação, Pe. Sérgio Eduardo Mariucci, SJ.

O evento será transmitido pelo Canal Jesuítas Brasil no 
YouTube (https://www.youtube.com/jesuitasbrasil). Reserve a 
data na sua agenda e participe!

https://anoinaciano.org.br/
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2º Encontro Nacional de Lideranças do MEJ
Cerca de 198 jovens de 19 Estados do Brasil estiveram 

reunidos de 16 a 19 de junho de 2022, em Aldeia 
(PE), para o 2º Encontro Nacional de Lideranças do 
Movimento Eucarístico Jovem (MEJ).

As temáticas centrais - Evangelho, Eucaristia e Missão, 
Pilares do MEJ -, bem como de alguns elementos 
da Espiritualidade Inaciana, como o Exame diário, 
discernimento, disponibilidade apostólica, foram 
assessoradas por:

Pe. Eliomar Ribeiro, SJ, Diretor Nacional da Rede 
Mundial de Oração do Papa e MEJ; Pe. Claudio 
Barriga, SJ, jesuíta chileno que realiza trabalhos em 
Roraima e já foi Diretor Mundial do Apostolado 
da Oração do Papa e MEJ; Ir. Ada Romero, ODN, 
Superiora Provincial-Cone Sul da Companhia de 
Maria e Edmo Flores, SJ, estudante jesuíta que vive 
em Belém.

A Equipe Nacional de Articulação operacionalizou, 
dando dinâmica de trabalho, animação e motivação 
aos jovens presentes.

Os mejistas foram convidados a viverem ao estilo de 
Jesus sendo protagonistas do Amor diante dos desafios 
da humanidade. Destaque deve ser dado ao Caderno 
Pessoal do MEJ, lançado no encontro, no qual serão 
anotadas as vivências e percepções do coração a partir da oração pessoal.

O evento foi concluído com uma Missa na Catedral da Arquidiocese de Olinda e Recife (Sé Metropolitana – 
Matriz de São Salvador do Mundo). 

Equipe de Comunicação AO-MEJ Brasil 

Guia de Oração da CPAL nº 29
A Conferência dos Provinciais Jesuítas da América 

Latina e do Caribe (CPAL) compartilha a nova edição 
do Guia de Oração para o Ano Inaciano. Nesta 
ocasião, o tema é: Em tudo amar e servir.

A publicação nos convida a lembrar aqueles 
momentos em nossas vidas em que sentimos o 
amor e a ajuda de Deus. Estar ciente de todo o 
bem recebido e daqueles momentos em que somos 
portadores de esperança para os outros.

O Guia de Oração da CPAL pode ser compartilhado 
com todos e está disponível para download no link 
https://bit.ly/3bl0101. Convidamos você a rezar em 
família e/ou comunidade.
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Autógrafo dos Exercícios Espirituais agora disponível em edição  
bilíngue espanhol-inglês

Os padres Santiago Arzubialde, SJ, e José García de Castro, SJ, lançaram recentemente um dos estudos 
mais completos e atualizados sobre o texto Autógrafo dos Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola. 

Disponível em edição bilíngue, 
espanhol-inglês, a obra permite ao 
leitor conhecer a fundo a história 
e a natureza do documento: o 
processo de redação, a finalidade 
e horizontes interpretativos, sua 
estrutura e estilo, bem como uma 
breve explicação de sua evolução 
editorial e usos de leitura ao longo 
de quase 500 anos. Além disso, 
os jesuítas apresentam todo o 
documento original do Autógrafo 

em imagens de alta qualidade e a correspondente transliteração do texto, acompanhado de centenas de 
explicações em notas e um glossário de termos.

O Autógrafo é um documento valiosíssimo para trazer e manter as raízes próprias da identidade inaciana 
e, também, uma forma de aprofundar os estudos sobre os Exercícios Espirituais na Igreja, na Companhia de 
Jesus ou em qualquer instituição de inspiração inaciana.

Relatório da Província: últimos dias para preenchimento do questionário
No início deste mês, foi enviada uma carta em 

nome do Sócio do Provincial, Pe. Elcio José de 
Toledo, SJ, comunicando aos Secretários, Delegados 
e Superiores de Núcleos Apostólicos, além de 
Diretores(as), Gestores(as) e Responsáveis por 
Obra Apostólica do início do desenvolvimento 
do Relatório da Província dos Jesuítas do Brasil. O 
documento reunirá ações de Justiça Socioambiental 
realizadas por todas as nossas frentes apostólicas, 
nos anos de 2020 e 2021.

No entanto, para que o Relatório possa ser desenvolvido é necessária a indicação de ações, projetos e 
programas, que permitam apontar com profundidade o trabalho realizado nas diversas regiões do País. 
Essa indicação deverá ser feita o quanto antes por meio do preenchimento do questionário (o link foi 
compartilhado no corpo da carta). 

É importante ressaltar que caso você não tenha recebido essa carta, entre em contato com o Sócio do 
Provincial: socio@jesuitasbrasil.org.br

A participação de todos(as) é imprescindível!

A obra pode ser adquirida em sites de livrarias. As primeiras páginas estão disponíveis para download 
gratuito pelo link https://bit.ly/3xLTK4Y
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Podcast Passo a Pensar convida à reflexão
Como lidamos com a violência cometida contra pessoas consideradas 

criminosas? Até onde vai a nossa empatia? Essa edição do Passo a 
Pensar traz uma reflexão de Marília Murta de Almeida, pesquisadora e 
professora de Filosofia que, a partir de uma crônica de Clarice Lispector, 
expõe dois modos de lidar com a violência humana: o “sonso” e o 
“doido”. Em qual dos dois eu me encaixo?

Reserve alguns minutos para ouvir o podcast produzido e apresentado por Pe. Francys Silvestrini Adão, SJ, 
e Lucimara Trevizan: https://soundcloud.com/passoapensar/uma-sadia-loucura 

Uma realização da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia para você. 

Estado de saúde do Pe. Dionísio Körbes, SJ
No dia 02 de junho, na comunidade jesuíta em São Miguel das Missões 

(RS), o Pe. Dionísio Körbes, SJ, sofreu um acidente vascular isquêmico, 
sendo encaminhado com urgência para o hospital de Ijuí (RS), onde 
permaneceu internado até o dia 15 de junho, quando foi transferido para 
a Comunidade de Saúde e Bem-estar São José, em São Leopoldo (RS).

Na comunidade São José, segue com tratamento médico e iniciou 
o processo de reabilitação clínica. No presente momento, oscila alguns sintomas, como dor de cabeça e 
dormência na perna esquerda. No entanto, esse quadro faz parte do processo de cura e reabilitação. Segue 
com medicações, realizando exames de imagem e laboratoriais, intensificando as sessões de fisioterapia 
e atividades físicas, bem como estímulo cognitivo e realização de acompanhamento por parte de outros 
especialistas (oftalmologista, nutricionista e médico intensivista).

Espera-se que em pouco mais de um mês ele já tenha condições de retornar às atividades. No mais, seguimos 
orando pela sua pronta recuperação. 

Ir. Orival Bonicoski, SJ

En Buena Compañía 60 está no ar!
O Pe. Luiz Fernando Medeiros, SJ, coordenador do curso de Licenciatura 

em História da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos); professor, 
pesquisador e curador do Memorial Jesuíta, falou nessa edição do podcast 
sobre o manuscrito encontrado do padre jesuíta Antônio Vieira, Clavis 
Prophetarum. Pe. Luiz ressalta: “Especialistas afirmam que é a obra mais 
importante de Pe. Antônio Vieira, e diferente dos famosos sermões, é um 
tratado teológico e político sobre a justiça e a paz mundiais”.

Confira outros destaques do En Buena Compañía:

• A palavra de Francisco sobre a relação frutífera da Igreja com a sociedade amazônica;
• O perfil da rádio TCR da Universidade Ibero-Americana de Torreón no México;
• Radio Fe y Alegría da Venezuela detalha a preocupação com o papel da mídia na crise migratória;
• Do Chile, uma nota especial sobre o processo da Assembleia Constituinte;
• Atualização sobre as recentes manifestações no Equador;
• Detalhes da reunião da Comissão Centro-Americana de Mídias da Companhia de Jesus.
Ouça: https://spoti.fi/39Dk9tL 
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Agenda do Provincial 

16 a 25/06 Cracóvia - Polônia 

26/06 a 05/07 Roma - Itália

Aniversários e Jubileus
Junho

22 Pe. Luís Corrêa Lima

23 Pe. José Marcos de Faria

24 E. Thalisson Santos Bomfim

26 Pe. Pedro Evangelista de Morais

27 Ir. Elias Pereira de Macedo

28

Pe. Pedro Gilberto Gomes

E. Raúl Santiago Suárez Delgado (ARU)

Pe. José Maria de Andrade Couto (25 Anos de Sacerdócio)

Nomeação
Pe. Edson Tomé Pacheco Silva, SJ. Nomeado Secretário para Juventude e Vocações, Coordenador do 

Programa MAGIS Brasil e Diretor do Centro Magis-Anchietanum, em São Paulo (SP). Essas nomeações se 
efetivarão em 1º de agosto e, até lá, será o tempo de transição com o atual jesuíta que desempenha as 
mesmas funções, Pe. Jean Fábio Santana, SJ.

Desligamento da Companhia
Pe. Nilo Ribeiro Júnior, SJ. Pediu desligamento da Companhia de Jesus e a dispensa do presbiterado 

com a consequente volta à situação de leigo. Seu pedido foi acatado e o processo já iniciado junto à Cúria. 
Pe. Nilo reside em Recife (PE), fora de nossa comunidade, onde aguarda a conclusão do processo. Ele 
continua seu trabalho na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), como professor e pesquisador no 
Departamento de Filosofia.

Falecimento
Sra. Maria Dolores Amazonas Mac Dowell. Faleceu no dia 11 de junho, em São Paulo (SP), aos 95 anos. 

Ela é irmã do Pe. João Augusto A. A. Mac Dowell, SJ.


