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APROVAÇÃO DA REFORMULAÇÃO
DO PROGRAMA MAGIS BRASIL

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2019
Memória de São Pedro Claver SJ

O Programa MAGIS Brasil, desde quando a província BRA foi criada em
novembro de 2014, tem assumido como missão o acompanhamento e atividades junto às juventudes. O objetivo principal é oferecer meios para que
eles/elas possam vislumbrar diante de si um futuro cheio de esperança a
partir da elaboração de um projeto de vida.
Aprovei oficialmente o programa há quase quatro anos e com aquele ato reforçamos a preferência apostólica pela juventude na província BRA
(Plano Apostólico n.12). Nem precisaria, mas faço questão de salientar que
foram grandes os passos e conquistas alcançados desde o início dos trabalhos. Passados esses anos de ação apostólica, é notável a organização, colaboração e o trabalho em rede que congrega diversas iniciativas de trabalhos
com as juventudes.
A publicação das Preferências Apostólicas Universais realizada pelo
P. Arturo Sosa no mês de fevereiro deste ano trouxe ao Programa MAGIS
Brasil um maior comprometimento com a realidade juvenil, pois agora esse
apostolado passa a ser preferência apostólica para toda a Companhia universal. Acompanhar este processo, a partir da experiência do discernimento
e acompanhamento da Boa Nova de Jesus Cristo, é uma oportunidade para
mostrar o caminho que leva a Deus, caminho que passa pela solidariedade
com os seres humanos, para a construção de um mundo mais fraterno.
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Surgiu, então, a necessidade de avaliar e rever processos realizados para
que pudéssemos continuar oferecendo os melhores meios para a missão junto às juventudes dentro do contexto cultural, eclesial, social e político que
confronta a cada um/uma de nós.
O presente Diretório irá orientar as atividades juvenis durante o período de 2019-2023 e é fruto de estudos, reflexões e consultas a jovens
e membros das equipes que atuam espalhadas por toda a província. Este
trabalho considerou as experiências concretas realizadas nos últimos anos
para discernir a necessidade da reformulação que agora é entregue como
resultado final a todos/as vocês.
Destaco como principais reformulações em relação à estrutura anterior: nova faixa etária atendida pelo programa (15 a 32 anos), atualização
da nomenclatura dos cinco eixos de atuação e adequação na nomenclatura
de Centros e Espaços MAGIS. Pretende-se com essa revisão oferecer aos/às
jovens condições para aprofundamento espiritual, abertura à partilha de vida
e missão, além de encontrar sentido para o que somos e fazemos.
Rezo a Deus a fim de que as juventudes possam encontrá-Lo em todas as coisas para viver em profundidade esta etapa de suas vidas. Que não
falte generosidade e abertura para semear a Palavra encarnada na construção de um mundo irmão e justo para todos/as.

P. João Renato Eidt, SJ
Provincial do Brasil

APRESENTAÇÃO
Em suas preferências apostólicas universais para a próxima década,
anunciadas em fevereiro de 2019, a Companhia de Jesus assume a juventude como prioridade, comprometendo-se a “acompanhar os jovens na criação
de um futuro cheio de esperança” (Preferências Apostólicas Universais da
Companhia de Jesus). No Brasil, de modo particular, os jovens têm recebido
atenção na ação apostólica, uma vez que a Província dos Jesuítas no Brasil
já havia escolhido as juventudes como uma de suas preferências, ajudando-as na construção de seu projeto de vida, como dom e serviço aos demais.
Ao escolher os jovens como preferência apostólica, a Companhia, em
sintonia com o Sínodo dos Bispos de 2018, que teve como tema “Os jovens,
a fé e o discernimento vocacional”, reconhece-os como um lugar teológico,
onde Deus se revela e comunica sua Boa Nova ao mundo.
A juventude, além de “nos ajudar a compreender melhor esta mudança
de época que estamos vivendo” (Pe. Arturo Sosa, SJ), é uma fase da vida
especialmente importante para a tomada de decisões e a elaboração de projetos de futuro, dando sentido à sua existência. No entanto, o documento
das preferências universais também nos chama a atenção para o fato de que
ela enfrenta enormes desafios, como a pobreza, as múltiplas violências, a
diminuição de oportunidades de trabalho, as múltiplas formas de discriminação, a degradação do meio ambiente etc. Tudo isso dificulta encontrar um
sentido para vida e, até mesmo, aproximar-se de Deus. Por isso, a Companhia
Universal nos convoca a todos a mostrar aos jovens o caminho que leva a
Deus, caminho “que passa pela solidariedade com os seres humanos, para a
construção de um mundo mais justo”.
Nesse sentido, o Programa MAGIS Brasil, uma ação apostólica em rede,
busca oferecer aos jovens experiências, formação e acompanhamento em
vista do serviço da fé e da promoção da justiça. Nesses cinco anos de implementação do Programa, por iniciativa da Província dos Jesuítas do Brasil,
confirmada agora pelas preferências universais, temos insistido na importância de criar e manter espaços abertos aos jovens, nos quais se propiciam o
encontro com Deus, o aprofundamento da fé cristã, o compromisso solidário
com a humanidade e com a Casa Comum e o discernimento vocacional.
Apresentamos, a seguir, o Diretório do Programa para o período de
2019 – 2023. O texto foi revisado, a fim de atualizar algumas orientações,
ajustando-as à realidade, a partir da experiência desses últimos cinco anos.
Que ele nos auxilie na contínua implementação do Programa, nas diferentes
realidades da Província. E que nós alcancemos a desejada conversão pessoal,
comunitária e institucional para caminhar ao lado dos jovens com dedicação
e ânimo. Bom trabalho!
Equipe Nacional do Programa MAGIS Brasil

8

Programa MAGIS Brasil

. 2019 / 2023
Instrumento
de Trabalho
Diretório . 2019
/ 2023

9
9

AS PREFERÊNCIAS APOSTÓLICAS UNIVERSAIS
DA COMPANHIA DE JESUS
2019 - 2029
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AS PREFERÊNCIAS APOSTÓLICAS DOS JESUÍTAS
DA PROVÍNCIA DO BRASIL
2015 - 2020

1. Mostrar o caminho para Deus através dos Exercícios Espirituais e do discernimento.

1. A redescoberta e o aprofundamento da experiência transformadora da fé, por meio da partilha da espiritualidade inaciana.

2. Caminhar com os pobres, os descartados do mundo, os
vulneráveis em sua dignidade em uma missão de reconciliação e justiça.

2. A superação do abismo da desigualdade socioeconômica e
suas graves implicações sociais, culturais e ambientais.

3. Acompanhar os jovens na criação de um futuro cheio
de esperança.

3. As juventudes, ajudando-as na construção de seu projeto de realização pessoal como dom e serviço aos demais, na promoção e defesa da vida.

4. Colaborar no cuidado da Casa Comum.

4. Cuidar da Amazônia como dom para o mundo.
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Foto: Arquivo MAGIS Brasil . 2018

Magis, termo em latim que quer dizer mais, maior ou melhor é algo que
caracteriza a profunda experiência do amor de Deus, vivida por Santo Inácio
de Loyola e transcrita por ele no livro dos Exercícios Espirituais. Diante da
infinita bondade do Pai, Inácio experimentou o desejo de uma resposta que
não tivesse limites de entrega. Essa total abertura à vontade de Deus crescia
à medida que ele se afetava pelo Cristo e, contemplando sua vida, identificava-se com Ele e seu modo de proceder.
Assim, na espiritualidade inaciana, ser mais é uma interpelação genuína
de quem, tendo conhecido internamente a Jesus, busca a radicalidade de
uma vida que expressa o seguimento a Ele. É diante d´Ele que nos sentimos
chamados a superar-nos, a desafiar-nos, mas também a esvaziar-nos, para
responder ao imenso amor de Deus.
O magis inaciano, embora nasça do dinamismo natural que leva o ser
humano a uma atitude de busca permanente, somente se realiza num modo
de sentir e proceder orientado pelo desejo de seguir a Jesus. Essa atitude
espiritual que conduz nossas aspirações do bom ao melhor tem como fundamento a novidade inesgotável do próprio Deus, que ama, que chama, não
uma vez, mas continuamente.
Assim, a pessoa que, como Santo Inácio, deixa-se impelir pelo magis, é
alguém que nunca está satisfeita com a realidade existente e que só no horizonte do Reino vislumbra um sentido de vida, como causa. É alguém que,
identificado com o Cristo, sente-se movido ao serviço, desejando escolher
somente o que o leva ao fim para o qual fomos criados (EE 23).
Nesse sentido, o Programa MAGIS Brasil, com seu conjunto de projetos e
ações, intenciona ajudar jovens a encontrar e expressar o magis nos desafios
próprios da vida juvenil contemporânea. Sua motivação primordial é conhecer, amar e seguir a Jesus Cristo, encontrando um sentido de vida, como dom
e serviço.
Desejamos que tenham um coração atento para escutar os apelos do
coração de Cristo, apaixonando-se pelo Reino e colocando-se em movimento
na busca do mais na própria vida, na vida da Igreja e do mundo.

1. O MAGIS INACIANO
COMO FUNDAMENTO DA
IDENTIDADE DO PROGRAMA
12
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O magis é, ao mesmo tempo, algo que desejamos apresentar aos jovens
como um projeto de vida e, também, um estilo de ação com jovens. Viver o
magis nos impele (a nós jesuítas, colaboradoras e colaboradores, inspirados
por Inácio) a romper com o comodismo e com o individualismo e nos anima
a uma adesão sincera a um estilo de vida marcado pelo modo de proceder
do Cristo.

Diretório . 2019 / 2023

13

2. IDENTIDADE E
MISSÃO DO PROGRAMA

3. OBJETIVOS

O Programa MAGIS Brasil, como Rede Inaciana de
Juventude, é um serviço da Companhia de Jesus que
articula, promove e acompanha ações apostólicas com
jovens. Ele oferece experiências, formação e acompanhamento para os ajudar a construir um projeto de vida
cheio de esperança a serviço da fé e promoção da justiça, formando homens e mulheres para os demais.

1. Oferecer espaços para a vivência do processo de educação na fé, que proporcionem profunda experiência de Deus, a identificação com o Cristo e o
seu seguimento, tendo como referência a comunidade eclesial;
2. Acompanhar e formar jovens lideranças a serviço da Igreja em saída com
Cristo, no coração do mundo;
3. Apoiar e promover ações com as juventudes que vivem em situação de
vulnerabilidade, sobretudo, as empobrecidas;
4. Promover e fortalecer redes de serviço às juventudes;
5. Dispor de pessoas capacitadas para o acompanhamento, potencializando
o ministério da escuta a jovens;
6. Promover a cultura vocacional como elemento chave de discernimento dos
projetos de vida;
7. Animar vocações à Companhia de Jesus e acompanhar vocacionados em
seus processos de discernimento;
8. Promover a formação de colaboradores e jesuítas para a compreensão da
realidade juvenil e da pedagogia das juventudes;
9. Garantir a oferta sistemática da experiência dos Exercícios Espirituais a
jovens;
10. Colaborar para a promoção de voluntariados, de modo que jovens atuem
na transformação da realidade;
11. Desenvolver ações que visem o cuidado com a Casa Comum, formando
jovens comprometidos com a justiça socioambiental e com o serviço ao Reino;
12. Facilitar atividades e programas formativos que ajudem jovens na construção de seu projeto de vida, de realização pessoal como dom e serviço aos
demais.

14
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Foto: Arquivo MAGIS Brasil . 2018
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4. PÚBLICO

O Programa MAGIS Brasil, como rede inaciana de serviço às juventudes,
atende pessoas de diversas realidades eclesiais e sociais (paróquias, pastorais
e movimentos de juventude, colégios, universidades, organizações sociais,
entre outras), a partir de uma especial atenção a jovens empobrecidos.
A faixa etária atendida pelo Programa é de 15 a 32 anos de idade. No
entanto, considerando as particularidades metodológicas e jurídicas para o
trabalho com cada faixa de idade, esses limites etários podem variar. Atividades específicas e adequadas devem ser oferecidas para cada público, levando
em consideração as demandas e condições espirituais, existenciais e pastorais
de cada idade.
Todos os Centros e Espaços MAGIS, ao propor atividades com adolescentes, devem estar devidamente informados sobre a Política de Proteção de
Menores de Idade e Pessoas Vulneráveis, da Província do Brasil da Companhia
de Jesus. A Política tem como motivo principal a segurança e o bem-estar das
crianças e adolescentes, assim como a promoção e proteção integral de seus
direitos, por meio da garantia de ambientes seguros e saudáveis. Ela apresenta, dentre outras propostas, protocolos adequados a serem seguidos no
trabalho com esse público, devendo ser conhecida por todos os envolvidos
no trato direto com crianças, adolescentes e pessoas vulneráveis. As coordenações dos Centros e Espaços MAGIS devem, quando oportuno, promover
sua leitura e estudo, junto a colaboradores e jesuítas.

5. EIXOS DO PROGRAMA

O Programa MAGIS Brasil assume uma proposta de formação integral
dos jovens, que está organizada em cinco Eixos de atuação. Inspirados na
experiência humana e espiritual de Santo Inácio, da qual decorre a formação oferecida aos jesuítas, estes Eixos e as diversas ações que deles nascem
compõem-se como um itinerário de crescimento integral, respondendo às
demandas da vida juvenil e às prioridades apostólicas da Província dos Jesuítas do Brasil (BRA).
Os Eixos foram discernidos e escolhidos a partir da história e da vocação
da Companhia de Jesus no trabalho com jovens, da tradição da espiritualidade inaciana, assim como das preferências apostólicas da BRA e da Companhia Universal. Dessa forma, eles traduzem a proposta que o Programa
MAGIS deseja oferecer, em vista da formação de homens e mulheres para
os demais.
Os Eixos se concretizam de maneira transversal e complementar, incidindo nas diversas ações promovidas pelo MAGIS Brasil e outras obras da
Companhia de Jesus. Assim, as temáticas e dimensões da formação integral
que eles representam devem permear suas atividades, nos âmbitos local, regional e nacional.
Para viabilizar o trabalho, dispõe-se de uma pessoa que coordena e de
uma comissão para articular cada um dos Eixos. Elas buscam: assessorar o
trabalho de Centros e Espaços MAGIS na respectiva frente de atuação; refletir permanentemente a temática pertinente ao Eixo; oferecer elementos para
reflexões que subsidiem o trabalho com jovens; estimular a promoção de
diferentes tipos de ação em cada Eixo.
A seguir, apresenta-se cada um dos Eixos do Programa MAGIS Brasil.

18
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Foto: Arquivo MAGIS Brasil . 2019

O Eixo dos Exercícios Espirituais deseja proporcionar uma vivência humana e espiritual profunda com a pessoa de Jesus, a qual é capaz de ressignificar o sentido da vida, bem como facilitar a experiência de Deus. Através da
espiritualidade inaciana, propõe-se a jovens ultrapassar uma fé doutrinal para
uma fé existencial, visando que construam seu projeto de vida fundamentado no projeto de Jesus Cristo. Para tanto, os Exercícios Espirituais em etapas
para Jovens (EEJ), os Exercícios Espirituais de 8 dias e os Exercícios na Vida
Cotidiana (EVC) têm lugar privilegiado nos processos de acompanhamento
e formação de jovens. A espiritualidade inaciana é uma das maiores riquezas
que temos. Oferecê-la a jovens deve ser um imperativo, traduzindo-se em um
serviço à Igreja. Além disso, os EEJ devem servir como instrumento privilegiado oferecido aos/às jovens que buscam discernir sua vocação.

Objetivos
1. Elaborar e propor projetos que possibilitem a vivência e a formação
espiritual inaciana de jovens;
2. Refletir permanentemente sobre os métodos e ocasiões em que se
oferecem os EE e a espiritualidade inaciana a jovens, assim como refletir com
frequência sobre a prática do acompanhamento de jovens, formando pessoas para essa missão;

5.1. EXERCÍCIOS ESPIRITUAIS

3. Estimular Centros e Espaços MAGIS, bem como outras obras, a desenvolverem ações de formação de acompanhantes.

Indicativos para a implementação local do Eixo
. Os Exercícios Espirituais e a espiritualidade que deles deriva são características marcantes do nosso modo de proceder. Desse modo, convém que
este jeito de ser esteja presente e seja inspiração para as nossas atividades;
. Desenvolver projetos para jovens vivenciarem e conhecerem as modalidades dos Exercícios Espirituais (EEJ, EVC, EE de 8 dias);
20

Programa MAGIS Brasil

Diretório . 2019 / 2023

21

. Preparar acompanhantes para as diversas adaptações dos EE;
. Oferecer modalidades de iniciação e cultivo da espiritualidade inaciana, adaptando atividades (manhãs/tardes/noites de espiritualidade, acampamentos, lucernários, retiros temáticos, entre outras).

Foto: Arquivo MAGIS Brasil . 2019

. Buscar parcerias locais de trabalho para a realização dos EE;

5.2. JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL

Indicativos para a implementação nacional do Eixo
. Promover os Exercícios Espirituais e a espiritualidade inaciana para jovens em parceria com obras da Companhia de Jesus, com os jesuítas, leigos/
as e religiosos/as;
. Acompanhar a elaboração e execução de atividades que possibilitem a
vivência e a formação espiritual dos/as jovens e acompanhantes;
. Assessorar Centros e Espaços MAGIS, parceiros e demais obras para
que promovam os Exercícios Espirituais para jovens;
. Promover reflexão e sistematização sobre a metodologia dos Exercícios
adaptadas para jovens nas mais diferentes realidades da Província.

22
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“... tudo está interligado. Por isso, exige-se uma preocupação pelo meio ambiente, unida ao amor sincero
pelos seres humanos e a um compromisso constante com
os problemas da sociedade.” (Papa Francisco, Laudato Si, nº 91)

Objetivos
1. Articular projetos e ações que levem jovens a assumirem valores socioambientais, incentivando um modo de vida adequado com a criação;
2. Desenvolver aproximação e escuta das diversas expressões juvenis
(ribeirinhas, indígenas, quilombolas, urbanas, rurais, migrantes...) em suas
relações com o meio;
3. Incentivar relações mais justas, de comunhão e de cuidado com as
pessoas, com a sociedade e com a natureza nas diversas presenças apostólicas da Companhia de Jesus;

Convencidos de que este apelo vem não somente do Papa, mas do próprio Cristo e da consciência das novas gerações, nós, do Programa MAGIS
Brasil, entendemos que a Justiça Socioambiental é também eixo central da
atuação apostólica junto à juventude. Essa consciência presente nos jovens
nos desafia a construir novas formas de relação com o ambiente e convida à
mudança de práticas pessoais e institucionais.
Conhecendo a Deus intimamente através dos Exercícios Espirituais, deixando-se interpelar pela sociedade e cultura através do Voluntariado e Inserção Sociocultural e usufruindo dos diversos recursos propiciados pela Pedagogia da Formação, o jovem é convidado, através da Justiça Socioambiental,
a um compromisso efetivo com toda a criação, respondendo integralmente
à sua Vocação.
Neste Eixo, destacam-se três dimensões programáticas: 1) CONHECER:
estudar as problemáticas socioambientais e quais as implicações concretas
das crises (ecológica, social, política…) na vida da sociedade e, portanto,
na vida de jovens. 2) AMAR: ajudar jovens a se apropriarem dos valores de
justiça socioambiental, desde as perspectivas intelectual, afetiva, espiritual e
relacional, atentando para a integralidade do ambiente e o compromisso de
Deus com sua criação, de modo particular com os mais pobres e vulneráveis.
3) SERVIR: incidir no estilo de vida das novas gerações, ampliando e fortalecendo a consciência socioambiental de modo que a pessoa jovem assuma
definitivamente o cuidado da Casa Comum em seu projeto de vida.
Reconhecer o lugar que habitamos como Casa Comum e cuidar dele é
mister para que as relações de amor-comunhão a que aspiramos se concretizem. Só um amor profundo pelo mundo assim como Deus o amou, enviando
seu próprio filho, é capaz de restabelecer a justiça socioambiental, isto é, garantir a equidade nas relações entre desenvolvimento humano e preservação
ambiental.

24
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4. Dar a conhecer a Amazônia, em todas dimensões, como dom de Deus
para o mundo;
5. Formar lideranças juvenis comprometidas com a Casa Comum nas
diversas presenças da Companhia de Jesus.

Indicativos para a implementação local do Eixo
. Difundir conhecimento das questões socioambientais através de debates, cursos, palestras, simpósios, assessorias, partilha de experiências;
. Pautar, nas diversas atividades desenvolvidas pelo Programa MAGIS
Brasil, temas candentes da justiça socioambiental, tais como: Amazônia (pulmão do mundo), políticas públicas, minorias, acesso à cidade, direitos humanos, violência, desigualdade socioeconômica, mobilidade humana (migração,
refúgio, tráfico de pessoas), impactos ambientais dos megaprojetos, crimes
ambientais, cultura do descarte, aquecimento global, cuidado das águas,
perda da biodiversidade, reservas naturais, oceanos;
. Apoiar ou promover projetos locais de transformação social e desenvolvimento sustentável, marcados pelos valores da Justiça Socioambiental e
que potencializam a liderança e participação juvenil;
. Estabelecer ou fortalecer parcerias entre Centros, Espaços MAGIS e
obras sociais locais da Companhia de Jesus;
. Promover atividades formativas que despertem lideranças juvenis comprometidas com o cuidado da Casa Comum e conscientes da condição e
realidade juvenil.
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. Proporcionar experiências de inserção em comunidades tradicionais (ribeirinhas, indígenas, quilombolas, entre outras), estimulando o intercâmbio
de conhecimento entre as múltiplas expressões juvenis;
. Estimular a participação de jovens em projetos e ações formativas da
Rede de Promoção da Justiça Socioambiental da Província (OLMA), do Serviço Amazônico de Ação, Reflexão e Educação Socioambiental (SARES) e do
Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados (SJMR);

Foto: Arquivo MAGIS Brasil . 2019

Indicativos para a implementação nacional do Eixo

. Produzir e compartilhar conhecimento a respeito da Justiça Socioambiental, por meio de subsídios (cartilhas, artigos, material audiovisual).

5.3. PEDAGOGIA DA FORMAÇÃO
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O carisma inaciano, além de uma mistagogia, deu origem a uma pedagogia, isto é, um modo de ensinar e de aprender. Por essa razão, entendemos
que esse importante legado espiritual e educativo, iluminado pelos desafios
do mundo juvenil atual, é uma fonte que orienta nossa ação formativa junto
a jovens.
Sob esse enfoque pedagógico, assume-se conceitos claros de pessoa,
de sociedade, de Deus e de didática. Inspirada pelos Exercícios Espirituais, a
formação deve ajudar as pessoas a desenvolverem ao máximo suas potencialidades, exercerem sua liberdade, atuarem com autonomia, interpretarem o
mundo em que vivem, aprofundarem os conteúdos de sua fé e comprometerem-se solidariamente com a sociedade, que inclui os demais e também todo
o meio ambiente 1.
Assim, ao propor um itinerário de formação integral, guiado pelos Exercícios Espirituais e pela espiritualidade que deles deriva, o Programa MAGIS
assume processos pedagógicos colaborativos, horizontais e críticos, que respondam aos desafios da realidade juvenil, empreendendo caminhos para formar pessoas competentes, conscientes, comprometidas e compassivas, que
sejam lideranças irradiadoras na Igreja e na sociedade.
Para conceber processos de formação integral, é necessário reconhecer
as especificidades da condição juvenil. Devemos, portanto, perguntar-nos
constantemente: como se define juventude? Como se caracteriza sua singularidade frente a outras faixas de idade? Quais desafios e situações vividas
por jovens hoje?
Compreender o que é ser jovem na realidade concreta em que atuamos
é fundamental para construirmos propostas formativas significativas. Porém,
juntamente com isso, é vital, ainda, perguntar-nos sobre o que queremos
propor à juventude e o porquê oferecer. Posto isso, será necessário adquirir
clareza da pedagogia que inspira esse processo formativo, que é o nosso
modo de atuar, de conviver, de aprender e de formar.
Esse Eixo, portanto, tem como tarefa permanente refletir a prática formativa que já realizamos, produzir reflexões pedagógicas e ferramentas metodológicas que ampliem nossa sensibilidade na comunicação e aproximação
com o mundo juvenil e orientar processos formativos que contemplem os
aspectos mais relevantes da nossa presença entre os jovens.

Objetivos
1. Refletir e sistematizar permanentemente as práticas, os temas e os
princípios pedagógicos que orientam as propostas formativas oferecidas à
juventude;
2. Acompanhar os processos de educação na fé, no âmbito do Programa
MAGIS Brasil;
3. Estimular a promoção de projetos e ações formativas para jovens lideranças e seus grupos;
4. Expandir a compreensão da realidade juvenil, das especificidades de
sua condição e da pedagogia das juventudes;
5. Fomentar uma cultura do planejamento.

Indicativos para a implementação local do Eixo
. Garantir a oferta regular de atividades formativas que ajudem os jovens a aprofundarem os conteúdos da fé, tais como formações bíblicas, litúrgicas, catequéticas, teológicas e eclesiológicas;
. Garantir a oferta regular de atividades formativas que promovam as
capacidades de coordenação e planejamento de ações para jovens em posição de liderança;
. Garantir a oferta regular de atividades formativas que ampliem o senso crítico em relação ao contexto social em que vivemos, tais como cursos e
encontros sobre temas relacionados à cidadania e política, justiça socioambiental, desigualdades e direitos;
. Garantir a oferta regular de atividades processuais que promovam a
formação humana, desenvolvendo aspectos como identidade, afetividade e
projeto de vida;
. Oferecer encontros formativos de aperfeiçoamento às equipes dos
Centros e Espaços, sobre metodologia do trabalho com jovens e conteúdos
que compõem os itinerários formativos do Programa MAGIS Brasil;
. Organizar e incentivar eventos formativos sobre a condição juvenil e
realidade dos jovens;
. Sistematizar metodologias utilizadas nas atividades dos Centros e Espaços MAGIS;

1 Cf. KLEIN, Luiz Fernando, SJ. Pedagogia inaciana: sua origem espiritual e configuração personalizada, 2014.
Disponível em http://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2014/09/PedInacOrigemConfig-18set14.pdf

. Apresentar à coordenação do Eixo as demandas relativas à formação
nos Centros e Espaços, a fim de contribuir na busca de soluções e estratégias
comuns.
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Indicativos para a implementação nacional do Eixo

Foto: Arquivo MAGIS Brasil . 2019

. Acompanhar processos nacionais, a partir da assessoria e construção
de metodologias e de conteúdos;
. Contribuir para produzir e difundir conhecimento especializado sobre
as especificidades da condição e realidade juvenil e a pedagogia das juventudes;
. Produzir e publicar conteúdos pertinentes ao trabalho com jovens,
dando a conhecer os enfoques pedagógicos e pastorais do Programa;
. Promover atividades e programas formativos nacionais para colaboradores e jesuítas, de maneira a expandir a compreensão da realidade juvenil,
das especificidades da condição juvenil e da pedagogia das juventudes;
. Acompanhar processos de planejamento, ajudando Centros e Espaços
a encontrarem bem a manifestação da sua identidade, com projetos claros e
processos formativos;
. Apresentar uma agenda de temas pertinentes à pastoral com jovens,
como inspiração de itinerários formativos no âmbito do Programa;
. Criar e fortalecer parcerias com obras da Companhia de Jesus, universidades, institutos e observatórios da juventude, em vista da pesquisa e da
difusão de saberes.

5.4. VOCAÇÕES
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Objetivos
1. Criar oportunidades para que jovens façam experiência com a pessoa
de Jesus Cristo;
2. Cultivar a cultura vocacional no corpo apostólico da BRA;
3. Motivar Centros e Espaços MAGIS a desenvolverem atividades que
contemplem a dimensão vocacional;
“O Senhor chama a todos a viver em plenitude.” (Jo 10,10)

Toda vocação é dom de Deus! O chamado que Deus nos faz à vida fundamenta todo o servir na alegria de viver. A Companhia de Jesus reafirma
o compromisso com a Igreja, no serviço da missão de Cristo, colocando-se
como corpo apostólico junto a jovens, como apoio no discernimento vocacional, para ajudá-los na construção de um projeto de vida cheio de esperança.
O discernimento vocacional é estruturado num processo de formação
integral, de modo que, no Programa MAGIS Brasil, considerou-se fundamental a existência de um eixo dedicado a cuidar da dimensão vocacional de jovens à luz da fé. A vocação cristã é um chamado ao seguimento a Jesus, seja
ele realizado através do laicato, do ministério sacerdotal ou da vida religiosa
consagrada.
Os projetos do Programa MAGIS Brasil são instrumentos de animação
vocacional que conduzem o jovem a buscar o sentido da vida e seu lugar
na construção do Reino. Suas ações provocam os jovens a aprofundar a fé,
comprometendo-se com o projeto de vida de Jesus. Assim, são desencadeados processos que levam à construção do projeto de vida pessoal, iluminado
pelos apelos do chamado do Jovem de Nazaré.
Dentre os jovens inquietos vocacionalmente, os rapazes que sentem o
desejo de conhecer e aprofundar a vocação à Companhia de Jesus são acompanhados individualmente ou em grupo (Grupo de Acompanhamento Vocacional Inaciano – GAVI). O processo do acompanhamento é personalizado e
o tempo de duração depende da caminhada de cada jovem em particular.
Quando o processo do discernimento está aprofundado, o rapaz é convidado
a dar mais um passo, ingressando no Plano de Candidatos ao Noviciado da
Companhia de Jesus. O Plano de Candidatos é um tempo mais aprofundado
do discernimento vocacional, onde o jovem passa a morar numa comunidade
de jesuítas, partilhando o pão e a missão.
O eixo Vocações é coordenado pelo secretário de juventude e vocações,
com a colaboração do coordenador do Plano de Candidatos ao Noviciado da
Companhia de Jesus e uma comissão para animar e acompanhar os jovens.
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4. Promover espaços de reflexão e oração que ajudem o despertar de
jovens para a reflexão vocacional;
5. Favorecer experiências de missão em fronteiras para ajudar o jovem a
discernir suas motivações vocacionais;
6. Acompanhar jovens no processo de discernimento vocacional;
7. Proporcionar um acompanhamento vocacional individual ou em grupo para os jovens que desejam conhecer a Companhia de Jesus;
8. Apresentar a Companhia de Jesus como um caminho de consagração
e serviço ao Reino de Deus.

Indicativos para a implementação local do Eixo
. Oferecer atendimentos regulares aos jovens para acompanhamento
espiritual, vocacional e sacramental (reconciliação);
. Estabelecer parcerias com a vida religiosa e Igreja local para acompanhamento de jovens e outros projetos comuns;
. Animar jovens com inquietação vocacional a participar de diversas modalidades dos EE;
. Favorecer oportunidades a jovens para construção do projeto de vida;
. Organizar atividades específicas para o despertar vocacional na programação anual;
. Acompanhar, de forma pontual e contínua, os jovens que se encontram inquietos vocacionalmente e buscam à Companhia de Jesus, de maneira individual e em grupo, através do GAVI;
. Fomentar atividades em que sejam apresentados aos jovens a Companhia de Jesus e seu carisma, a vida de Santo Inácio de Loyola e de outros
santos da Companhia;
. Organizar missões e outras atividades que ajudem os jovens a se colocarem a serviço dos outros, principalmente dos pobres.
Diretório . 2019 / 2023
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Indicativos para a implementação nacional do Eixo
. Garantir que todas as atividades do Programa MAGIS despertem nos
jovens processos de reflexão sobre o sentido de suas vidas, sensibilizando
para a elaboração de projetos de vida e para o discernimento vocacional;
. Publicar materiais de animação vocacional, tais como panfletos, livros,
roteiros de oração, audiovisuais e outros;

5.5. VOLUNTARIADO E
INSERÇÃO SOCIOCULTURAL

. Coordenar e acompanhar o Plano de Candidatos, que possibilita ao
jovem um acompanhamento e discernimento mais aprofundados e o ajuda a
crescer na consciência e liberdade para responder ao chamado à vida religiosa na Companhia de Jesus;

Foto: Arquivo MAGIS Brasil . 2018

. Buscar parcerias com organismos da Igreja (CRB e CNBB) e outras
obras da Companhia de Jesus para, juntos, construírem projetos de animação
vocacional.
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Santo Inácio propõe que quem faz os Exercícios Espirituais, ao concluir
a experiência, confronte a eleição feita por meio de experimentos. Através
deles, aprende-se mais sobre a própria vocação ao perceber como se reage
a diferentes situações: no meio dos empobrecidos, dos doentes, à frente de
uma assembleia etc. Por isso, ao lado da experiência dos Exercícios Espirituais,
colocamos o Eixo Voluntariado e Inserção Sociocultural como parte fundamental da formação que queremos oferecer.
Esse eixo assume para si a tarefa permanente de cultivar e propor sentidos éticos e de justiça para a missão com jovens, no cuidado solidário com a
vida, com os esquecidos, com o meio ambiente e no contato com a diversidade cultural. Desejamos que jovens encontrem no voluntariado uma forma
de se somarem ao “serviço da fé e a promoção da justiça” e de assumirem,
assim, novos elementos para seu próprio projeto de vida, a partir do serviço
aos demais, superando o individualismo que rege as relações humanas em
nossa atual sociedade.
O que identifica a experiência de voluntariado e de inserção sociocultural no Programa MAGIS é que ela acontece nas fronteiras, sejam elas geográficas, econômicas, sociais ou existenciais; são experiências que ocorrem
onde outros não querem ou não podem ir. Através deste eixo, desejamos
que jovens, inspirados por uma fé encarnada, relacionem-se com diferenças
culturais, religiosas, sociais e eclesiais de forma compassiva e comprometida.
Trata-se, portanto, do desejo de formar pessoas capazes de se comprometerem com a transformação do mundo e de reconhecerem os e as jovens
como sujeitos imprescindíveis na concretização do projeto de Jesus. Assim,
esse eixo deve atentar ainda às realidades de jovens que sofrem violações de
direitos.

5. Contribuir para a difusão de uma cultura de voluntariado na BRA;
6. Animar as diversas obras da Companhia de Jesus a realizarem atividades de voluntariado e inserção sociocultural;
7. Fomentar, articular e cultivar redes a partir das próprias obras da Companhia de Jesus, outros colaboradores e da Igreja no Brasil e na América
Latina.

Indicativos para a implementação local do Eixo
. Desenvolver ações locais de voluntariado e inserção sociocultural, considerando diferentes formatos e metodologias (ação pontual, de média duração e ação permanente);
. Realizar parcerias locais para o desenvolvimento em rede das ações de
voluntariado e inserção sociocultural;
. Apresentar à coordenação do Eixo as demandas relativas ao voluntariado e à inserção sociocultural, nos Centros e Espaços, a fim de contribuir na
busca de soluções e estratégias comuns;
. Avaliar e registrar as ações desenvolvidas, considerando sua consonância com a proposta do Eixo.

Indicativos para a implementação nacional do Eixo
. Identificar e mobilizar parceiros nas obras da Companhia de Jesus, na
Igreja e nas organizações da sociedade civil para a construção de ações em
rede que contemplem o voluntariado e a inserção sociocultural;

Objetivos
1. Oferecer possibilidades de inserção de jovens em diferentes realidades, sobretudo nas periferias e fronteiras geográficas, econômicas, sociais e
existenciais;
2. Planejar e propor projetos e ações de voluntariado e inserção social,
em diferentes níveis (locais, regionais, nacionais e internacionais);
3. Trabalhar para desenvolver com jovens aguçada sensibilidade socioambiental, senso crítico e comprometimento, fundamentados na pessoa e no
projeto de Jesus Cristo;

. Garantir a oferta regular de atividades formativas que ajudem os jovens a vivenciarem todas as dimensões do voluntariado e inserção sociocultural (oração pessoal, vivência comunitária e serviço apostólico);
. Promover experiências nacionais de voluntariado e inserção sociocultural, considerando tanto as ações pontuais, quanto o formato de média
duração;
. Sistematizar as informações e avaliações das diversas experiências de
voluntariado e inserção sociocultural realizadas nos Centros e Espaços MAGIS;

4. Animar jovens a considerar o serviço aos demais como elemento
constitutivo de seus projetos de vida;

. Desenvolver projeto para um voluntariado e inserção sociocultural internacional, articulado a partir da rede latino-americana de trabalho com
juventude.
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Programa MAGIS Brasil é o nome dado à rede inaciana de juventude,
compreendida como serviço à Igreja e à sociedade, em comunhão com outras redes apostólicas da Companhia de Jesus no Brasil.

6. TRABALHO EM REDE

É forte o apelo à formação de redes de articulação e de cooperação, o
que nos estimula a superar a “falta de imaginação e coragem” que produzem isolamento. Ao estabelecer o trabalho em rede como princípio e forma
de organização, o Programa MAGIS Brasil busca estar em comunhão com
as características essenciais do governo atual da Companhia de Jesus, que
envolve o trabalho em rede e a colaboração, além do discernimento. Essas
perspectivas para o modo de proceder, apresentadas na 36ª Congregação
Geral, buscam garantir que o trabalho seja “apostolicamente eficaz”.
É importante salientar que a Rede MAGIS não pretende constituir um
movimento de jovens inacianos, mas se organizar como rede de comunhão e
serviço aos jovens, à Igreja e à sociedade, a partir do carisma inaciano. Assim,
ela busca se articular por meio de redes internas, estimulando e viabilizando atitudes de colaboração, aprendizado e alargamento de visões entre as
obras da Companhia de Jesus. Além disso, conecta-se a redes externas por
meio de parcerias com outros trabalhos de congregações religiosas, grupos
eclesiais e sociais, partilhando experiências e construindo caminhos para o
trabalho com jovens, acompanhamento de grupos, estudos e produções que
dão suporte à missão.

6.1. A Rede MAGIS Brasil
Os Centros e os Espaços MAGIS são os elos de nossa Rede, funcionando
como pontos de conexão e irradiação da missão com jovens na BRA. A partir
deles, organizam-se uma série de projetos e ações, em constante articulação
com as redes internas e externas.

Foto: Arquivo MAGIS Brasil . 2018

Buscamos nos inspirar nos valores e na cultura do trabalho em rede: a
colaboração, a horizontalidade, a corresponsabilidade, a solidariedade e a
transparência. Assim, a ação do Programa acontece a partir de qualquer ponto de nossa rede, não precisando emanar de um centro, embora busquemos
articular linhas comuns que orientam e dão unidade ao trabalho. A seguir,
apresentam-se as características principais dos Centros e Espaços MAGIS.
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Centro MAGIS
O Centro MAGIS é um local de formação, acompanhamento, estudos,
articulação e irradiação do trabalho com juventude e vocações, com atuação
de alcance local, regional, nacional e internacional. Ele deve estar em comunhão com o Plano Apostólico da BRA e com a Igreja, além de articular-se com
movimentos e organizações juvenis na sociedade civil.
Cada Centro deve cultivar o diálogo com a cultura e os contextos sociais
e eclesiais nos quais a juventude está inserida; promover uma programação
de atividades voltadas aos jovens, que contemple os cinco Eixos do Programa;
manter uma ação regular de estudos, pesquisa e produção sobre o universo
juvenil; ocupar-se de assessorias a grupos e formação de educadores e acompanhantes de jovens; animar as vocações e o acompanhamento vocacional;
colaborar com os Espaços MAGIS de seu regional e com as demais obras da
Província do Brasil; atuar na construção e fortalecimento de redes de serviço
às juventudes, com demais instituições eclesiais e sociais.
Os Centros MAGIS configuram-se como obras da Companhia de Jesus,
assim, têm destinação de jesuítas e equipe de colaboradores capacitada para
o trabalho com jovens e o acompanhamento vocacional. Eles serão mantidos
pela Província, todavia é desejável, ainda, criar um projeto de captação de
recursos que garanta a sustentabilidade para cada Centro no desempenho
de sua missão.

O custeio das atividades é de responsabilidade da obra a que está vinculado o Espaço. Quando as circunstâncias exigirem, podem contar com destinação de recursos do Programa MAGIS, desde que sejam apresentados projetos específicos, submetidos ao discernimento do secretário para Juventude
e Vocações. É desejável, ainda, que se façam projetos para captação de recursos, em vista do financiamento das demandas. Pode contar com estrutura
física própria, cedida pela obra, ou, simplesmente, utilizar espaços cedidos
por parceiros, ligados ou não à Companhia, para realização das atividades.
Para a criação de novos Espaços MAGIS, será necessário apresentar o
projeto à coordenação do Programa MAGIS, que fará o discernimento da
viabilidade e da pertinência, considerando a demanda, a implicação da obra/
grupo que deseja sediar, a disponibilidade de recursos, o perfil e especificidades da missão local, dando o aval ou propondo novas questões para o
discernimento.
É importante salientar que, para promover as ações do Programa MAGIS, não é necessário ter um Espaço MAGIS. Para promovê-las, em uma dada
realidade, é possível realizar atividades inspiradas pelos Eixos e pelas campanhas do Programa. Para esses casos, a coordenação nacional ou equipes dos
Centros poderão auxiliar com assessorias, orientações e subsídios.

Espaço MAGIS
O Espaço MAGIS é uma ação local do trabalho com juventude e vocações. Ele responde às demandas pastorais, espirituais e sociais das juventudes do contexto em que atua. Em sua maioria, estão vinculados a uma obra
apostólica da Companhia (Paróquias, Colégios, Universidades etc.) e, nesse
caso, devem responder às demandas específicas da mesma, sem distanciar-se
de orientações e objetivos do Programa. Assim como os Centros, os Espaços
possuem uma programação voltada aos jovens, favorecendo a vivência e a
formação em diferentes dimensões: humana, espiritual, pastoral, cultural,
social, política, a partir dos cinco Eixos do Programa.
O Espaço MAGIS é coordenado por leigos voluntários e/ou jesuítas, com
a colaboração de equipes de apoio. Está sob a responsabilidade da obra em
que está inserido, contando com o acompanhamento do superior do núcleo
apostólico e devendo manter consonância com o secretário para Juventude
e Vocações.
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Foto: Arquivo MAGIS Brasil . 2013

Para viabilizar a missão, garantindo o bom desenvolvimento das atividades, o Programa estabelece uma organização do trabalho, que envolve
atribuição de responsabilidades (funções e equipes) e instâncias consultivas.
A organização do trabalho permite o planejamento, a tomada de decisões,
o desenvolvimento da missão, assim como a gestão de recursos humanos e
financeiros, a comunicação, o acompanhamento das atividades e a avaliação
dos processos. A seguir, apresentam-se os elementos da organização.

7.1. Atribuição de Responsabilidades:
Funções e Equipes
Secretário para Juventude e Vocações
O Secretário é o coordenador do Programa MAGIS Brasil, sendo responsável por acompanhar e articular as frentes de trabalho junto à juventude e
o serviço de animação vocacional. Tem a função de assessorar o Provincial,
delegados e superiores e é o referencial da BRA quando o assunto é juventude e vocações.
Direção de Centros MAGIS
Cada Centro MAGIS conta com uma direção, responsável por coordenar
o desenvolvimento da missão, articular local e regionalmente a Rede MAGIS
e gerenciar financeira e administrativamente o Centro.
Coordenações de Eixo
Cada Eixo do Programa é coordenado por um jesuíta ou por um leigo ou
leiga, responsável direto pelo acompanhamento e articulação das reflexões,
projetos e ações de cada Eixo e suas respectivas comissões.
Equipe Nacional de Coordenação

7. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
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Composta pela direção dos Centros, coordenação de Eixos e coordenador do plano de candidatos. É a equipe responsável por planejar e avaliar de
forma contínua as ações desenvolvidas pelo Programa, liderada pelo Secretário de Juventude e Vocações.
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7.2. Instâncias Consultivas
Comissões dos Eixos
Cada Eixo conta com uma Comissão, composta por colaboradores jovens e adultos, jesuítas, pesquisadores e pastoralistas, indicados pela Coordenação de Eixo. Tem a finalidade de refletir, planejar, dinamizar e avaliar a
ação de cada um dos Eixos do Programa.
Reunião Ampliada
Trata-se de uma reunião anual com a participação da coordenação nacional e um representante da coordenação dos Espaços MAGIS. Colaboradores de outras obras da Companhia e diretores de outras redes podem ser
convidados de acordo com a pauta a ser trabalhada. A sua finalidade é partilhar, refletir e planejar a caminhada do Programa MAGIS.

7.3. Recursos

7.4. Comunicação
Atua para que a mensagem trasmitida pelos canais de comunicação do
Programa MAGIS Brasil estejam em sintonia, adotando uma linha editorial
e linguagem visual comum nos diversos locais em que o Programa se faz
presente.
De forma prática, consiste em criar, planejar, difundir, monitorar e mensurar a comunicação visual, gráfica, digital, institucional, interna e externa
do Programa MAGIS Brasil; administrar a página “Juventude e Vocações”
dentro do site do Jesuítas Brasil (www.jesuitasbrasil.com); administrar as redes sociais e o site oficiais do Programa; produzir e/ou apoiar a produção de
materiais físicos e digitais de promoção das campanhas; divulgação de atividades dos Centros e Espaços; assessorar Centros e Espaços na comunicação;
orientar sobre o uso adequado das marcas próprias da Companhia de Jesus
no Brasil e do Programa MAGIS Brasil dentro dos trabalhos desenvolvidos
para juventude e vocações. A equipe responsável por este serviço trabalhará
em rede com os Centros e Espaços MAGIS e em sintonia com a Equipe de
Comunicação da Província (BRA). Compete também a esta equipe o contato
com demais obras da Companhia de Jesus, instituições e parceiros, fornecedores terceirizados e a Conferência de Provinciais na América Latina e Caribe
(CPAL), em questões relativas à área de comunicação.

Tendo feito uma opção preferencial pela juventude, em seu Plano Apostólico, a Província dos Jesuítas do Brasil destina recursos humanos e financeiros para a missão com juventude e vocações. Esses recursos, no entanto,
são limitados, o que impõe a necessidade de administração e distribuição
responsável, solidária e equitativa para as ações do Programa. Caberá ao
Secretário para Juventude e Vocações, auxiliado pela coordenação nacional
e pela administração da Província, criar uma política de uso e destinação de
recursos. A coordenação nacional dará orientação aos envolvidos no Programa sobre esta política. As equipes dos Centros e Espaços MAGIS deverão ser
estimuladas e auxiliadas a realizar captação de recursos e a criar uma política
de sustentabilidade.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após esse tempo de criação e implementação do Programa MAGIS Brasil, é forte o desejo de continuarmos canalizando no serviço aos jovens nossa “audácia profética”, nosso testemunho corajoso e sincero. Sabemos que
essa atitude nasce do magis. Nasce de nosso olhar fixo no Cristo, que nos
impulsiona a buscar sempre a maior glória de Deus, a cada novo passo dado
pelo Programa.
Animados e animadas por essa atitude, desejamos nos aproximar cada
vez mais da realidade juvenil, em diferentes ambientes, especialmente nas
fronteiras em que estão os jovens mais injustiçados e empobrecidos. Desejamos ajudá-los a encontrar o Cristo e, nele, sua liberdade e sentido de vida.

Foto: Arquivo MAGIS Brasil . 2019

Com audácia profética, continuamos dando passos firmes no serviço aos
jovens, à Igreja e à sociedade. Desse modo, temos buscado e encontrado o
Cristo que se faz presente no mundo juvenil.
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Foto: Arquivo MAGIS Brasil . 2013
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Conheça o Programa MAGIS Brasil
www.magisbrasil.com
facebook.com/magisbrasil
instagram.com/magisbrasil
youtube.com/magisbrasil
juventude@jesuitasbrasil.org.br
vocacao@jesuitasbrasil.org.br
Rua Apinajés, 2033 - Sumarezinho
CEP 01258-001 São Paulo, SP | Brasil
+55 11 3862-0342
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Rua Bambina,115 Botafogo
CEP 22251-050 | Rio de Janeiro - RJ | Brasil
Tel. +55 21 3622-0227
www.jesuitasbrasil.com
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