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 FEI recebe visita de Superior Geral da Companhia de Jesus 
 Pe. Arturo Sosa conversou com a comunidade sobre os desafios das universidades jesuítas frente
às tendências da sociedade  

No dia 26 de outubro, o Centro Universitário FEI teve a honra de receber a visita do Superior Geral da Companhia de Jesus, Pe.
Arturo Sosa S. J., no campus de São Bernardo do Campo. A comunidade feiana se sentiu prestigiada e abençoada por ter sido uma
das escolhidas para receber a presença do sucessor de Santo Inácio e, em reconhecimento, homenageou-o com uma placa instalada
no hall de entrada do Prédio “A”, pela visita à Instituição.

A visita foi acompanhada pelo presidente da FEI, Pe. Theodoro Peters S. J., pelo reitor do Centro Universitário FEI, Prof. Dr. Fábio do
Prado, pelo Provincial do Brasil, Padre João Renato Eidt S. J., além dos conselheiros da FEI e membros da comitiva da Companhia
de Jesus.

Em seu pronunciamento à comunidade, o Superior Geral da Companhia de Jesus falou sobre os desafios e oportunidades para a
universidade jesuíta face às novas tendências da sociedade, enaltecendo o compromisso com a democracia. A palavra do superior foi
encorajadora e destacou que o papel da universidade é de ser um espaço definido pelo pluralismo e convergência de diversidades
que se encontram e dialogam com a sociedade.

Pe. Arturo suscitou reflexões aos presentes e fez uma pergunta: Qual será o caminho que a universidade deveria tomar para seguir
fiel a sua identidade e cumprir com sua função no mundo? “Em um mundo globalizado com luzes e sombras, a tarefa da universidade
é a de contribuir significativamente para a formação de profissionais capacitados para participar positivamente com criatividade,
criticidade e liberdade”.

Por fim, o jesuíta destacou sete características primordiais que todo estudante formado por uma universidade jesuíta deve ter para
alcançar uma vida profunda, verdadeiramente humana e cheia de sentido: amor como serviço, justiça, paz, honestidade,
solidariedade, sobriedade e contemplação e gratuidade, em oposição ao pragmatismo e utilitarismo.

O reitor, Prof. Fábio do Prado, agradeceu a visita do superior à FEI e externou o compromisso da Instituição em olhar para as novas
tendências do futuro sem deixar de atender as tensões do presente. Compromisso esse assumido também pelo presidente da FEI,
Pe. Theodoro Peters. “Sabemos que como comunidade universitária nós poderemos contribuir com a missão da companhia que é
promoção da educação e inovação”.
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