CONSTRUINDO PONTES NORTE-SUL:
UM ENCONTRO SINODAL HISTÓRICO ENTRE
O PAPA FRANCISCO E ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
Papa Francisco vai se reunir com estudantes universitários da América do Norte, América Central e
América do Sul, para discutir os desafios de nosso tempo. Durante este encontro histórico, o Papa
dialogará com estudantes universitários, destacando imigrantes e filhos de imigrantes que estão
comprometidos com o desenvolvimento de processos que irão transformar as realidades ambientais e
econômicas em relação a imigração e deslocamento populacional. Papa Francisco discutirá projetos
concretos que visam reconhecer e empoderar periferias existenciais para buscar e guiar o caminho à
justiça social e ao bem comum.
Quando:

24 de fevereiro, 2022
15:00 - horário de Brasília

Site do evento e transmissão em espanhol, inglês e português: https://www.luc.edu/popefrancis
Organização: Institute of Pastoral Studies, Hank Center for the Catholic Intellectual Heritage e
Department of Theology da Loyola University Chicago
Colaboradores: Comissão Pontifícia para a América Latina na Santa Sé
Organizadores:
Dr. Peter Jones (Loyola University Chicago)
Dr. Felipe Legarreta (Loyola University Chicago)
Dr. Michael Murphy (Loyola University Chicago)
Dr. Miguel Diaz (Loyola University Chicago)
Dra. Emilce Cuda (Comissão Pontifícia para América Latina)
Estrutura:
Há 7 grupos regionais de trabalho compostos por estudantes de universidades e faculdades em toda
América: EUA/Canadá (3), México (1), Caribe/América Central (1), Brasil (1) e América do Sul (1). Cada
grupo é formado por aproximadamente 20 alunos de diversas universidades, estudantes de diferentes
áreas de humanas e ciências. Estes grupos vêm se reunindo nas semanas que antecedem o evento de 24
de fevereiro. Eles estão ouvindo, compartilhado suas histórias, refletindo sobre seus interesses em
comum e juntos discernindo projetos concretos nos quais poderão focar seu trabalho conjunto.
Cada grupo escolherá um representante para dialogar com o Papa Francisco. O grupo EUA/Canadá é
maior e por essa razão indicará dois representantes, levando o número de alunos do norte a 4, mesma
quantidade de representantes do sul como descrito abaixo na pauta da reunião.

O Encontro:
Os participantes diretos do evento vão se reunir com o Papa Francisco no Zoom. O encontro terá
tradução simultânea e legendas ao vivo em espanhol, inglês e português. Estas transmissões estarão
disponíveis a todos na página do evento: https://www.luc.edu/popefrancis/portuguese/.
O Programa:
1)
2)
3)
4)
5)

Apresentações
Cardeal Blaise Cupich, Arquidiocese de Chicago
Dra. Emilce Cuda, Comentários iniciais
Papa Francisco: Uma Reflexão
Diálogos dos Estudantes: Representantes de cada grupo regional partilham seus trabalhos com o
Papa Francisco
a. Serão 4 diálogos, cada um terá aproximadamente 12 minutos de duração
b. Participarão de cada diálogo dois alunos e o Papa Francisco (um aluno de um grupo do norte e um
aluno de um grupo do sul)
c. Nos diálogos, cada aluno falará por 2 ou 3 minutos, Papa Francisco responderá e então haverá um
diálogo sobre o assunto
6) Conclusão
Valores – Prioridades – Objetivos
1) Para abordar as lacunas e superar os muros que separam os povos e culturas da América do Sul,
América Central e América do Norte precisamos de pontes: locais de encontros autênticos,
preocupação mútua, liderança e trabalho compartilhado. Os objetivos que o evento de 24 de
fevereiro e a Iniciativa Construindo Pontes (Building Bridges Initiative) colocam em prática são:
a. facilitar encontros autênticos e diálogos construtivos entre estudantes universitários de
todas as regiões, especialmente entre aqueles que cruzaram fronteiras geográficas, culturais
e sociais,
b. empoderar estes alunos e apoiar suas habilidades para construir pontes duráveis e relações
que levem a compreensão mútua, compaixão e conhecimento compartilhado,
c. utilizar estas pontes e relações para discernir e trabalhar em conjunto, agora e no futuro, em
soluções e projetos concretos relacionados à imigração e deslocamento humano, por
exemplo: sustentabilidade ambiental, justiça econômica, educação, saúde, e
desenvolvimento humano integral.
2) Procedemos de maneira sinodal: “Encontrar, escutar, discernir.” Papa Francisco, 10 Out 2021.
3) Centralizamos as experiências, perspectivas, conhecimento e vozes de alunos participantes, em
especial aqueles que são imigrantes ou de famílias e comunidades de imigrantes. Buscamos a
sabedoria daqueles trabalhando para melhorar as condições ambientais e sociais, que muitas vezes
forçam pessoas a imigrar e aqueles que acompanham e servem migrantes, imigrantes e suas
famílias. Organizadores e outros que estão aqui para facilitar e apoiar.
4) Fazemos uma opção preferencial pelos alunos. Também fazemos uma opção preferencial por
aqueles que estão nas periferias e margens, aqueles em espaços e momentos liminares, aqueles
com experiência de imigração, aqueles que conhecem o desemprego, pobreza, violência e
contaminação ambiental e aqueles que estão imersos em estudos e trabalhos por justiça nestas
áreas.

5) O primeiro “Encontro Sinodal” acontece entre os estudantes. Para ser sinodal, precisamos, antes de
tudo nos relacionar e ouvir os outros, especialmente aqueles que residem nas margens. O encontro
entre os alunos é a fundação para construção de pontes interdisciplinares e intercontinentais. O
encontro e o diálogo com Papa Francisco também é um evento eclesial e sinodal: o Papa busca
encontrar com os alunos de forma autêntica, bem como fortalecê-los, reafirmá-los e guiá-los. Os
alunos são os agentes deste momento sinodal, enquanto eles “caminham juntos” e iniciam um
processo de acompanhamento mútuo e colaboração em suas áreas de interesse e conhecimento.

