PARA TODAS AS NOSSAS COMUNIDADES EDUCATIVAS

#SomosFLACSI: 20 anos em rede construindo juntos desde a educação
Em 2021, nossa Federação comemora 20 anos desde que o Padre Geral Peter-Hans
Kolvenbach aprovou os estatutos da FLACSI e a Conferência dos Provinciais da América
Latina e do Caribe (CPAL) os confirmou em 2001. Comemoração que coincide com a
celebração mundial do Ano Inaciano que começa no próximo mês de maio. É o 500º
aniversário do ferimento de bala de canhão que Santo Inácio sofreu na defesa da fortaleza
de Pamplona, que marcou o início de um processo de conversão que o levaria a sonhos
maiores, não mais centrados em si mesmo, mas em Deus. Essa experiência ajudou Santo
Inácio a ver todas as coisas novas em Cristo (lema do Ano Inaciano), de modo que o tema
deste ano para a Companhia universal é “conversão”.
Somos chamados a uma conversão contínua tanto na vida pessoal e comunitária como nas
nossas instituições educativas. A conversão inspirada na experiência pessoal de Inácio e
através do discernimento, colaboração, profundidade intelectual e trabalho em rede, nos
convida a continuar respondendo aos desafios apresentados por este mundo globalizado.
É por esta razão que a FLACSI realizará várias atividades ao longo do ano. Convidamos
todas as nossas comunidades educativas a viver este ano com esperança e a se juntar a
nós nesta comemoração. Será uma oportunidade para todos nós experimentarmos uma
nova conversão a cada dia, que nos renovará e nos transformará.
Que este ano seja um apelo para que, desde o nosso apostolado educativo, continuemos a
construir juntos e em rede este caminho que empreendemos para a renovação do nosso
corpo apostólico.
Vamos continuar construindo, juntos e em rede, desde a educação!
Quando nos lembramos de Santo Inácio de Loyola e sua conversão, encontramos
encorajamento. Como afirma o Padre Geral Arturo Sosa: “Sim, a mudança é possível. Sim,
nosso 'coração de pedra' pode se tornar 'coração de carne'. Sim, nosso mundo pode
encontrar novas maneiras de seguir em frente. Coloquemos as mãos nas de Jesus, nosso
irmão e amigo, e partamos para um futuro incerto e cheio de esperança, confiantes de que
Ele está conosco e de que seu Espírito nos guia”.
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