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“O Programa MAGIS Brasil apresenta-se como a ação apostólica da Pro-
víncia dos Jesuítas do Brasil junto aos jovens. Trata-se da ação apostólica 
da Companhia no meio dos jovens articulada em rede, para oferecer-lhes 
experiências, formação e acompanhamento em vista do serviço da fé e da 
promoção da justiça. Ele reúne o conjunto de orientações, estruturas e ações 
destinadas à missão com juventude e vocações na BRA…

Apesar dos reconhecidos esforços feitos até hoje na pastoral juvenil e voca-
cional, nossa exigência espiritual é sempre o magis, que nos impele a continuar 
nos perguntando: o que ainda nos resta fazer? Que bem maior podemos reali-
zar em favor dos jovens? Em resposta, renovamos esse compromisso apostó-
lico: queremos ir às fronteiras onde estão os jovens, encontrá-los, estar com 
eles” (site Magis-Brasil).

Resumidamente podemos elencar o que, segundo as palavras do Pe. Arturo 
Sosa, na carta de apresentação das Preferências Apostólicas Universais, os 
jesuítas se propõem a concretizar a terceira preferência apostólica:

•  A deixar-se guiar pelos jovens, com sua perspectiva, pois são eles os que 
podem nos ajudar a compreender melhor esta mudança de época que estamos 
vivendo, como também sua novidade cheia de esperança.

• Criar e manter espaços abertos aos jovens na sociedade e na Igreja é uma 
contribuição a ser dada pelas obras apostólicas da Companhia de Jesus.

•  A acompanhar os jovens, o que exige de nós coerência de vida, profundi-
dade espiritual, abertura à partilha da vida-missão na qual encontramos sen-
tido para o que somos e fazemos.

Para que, segundo as riquezas da 
sua glória, vos conceda que sejais 
corroborados com poder pelo seu 
Espírito no homem interior;

Para que Cristo habite pela fé nos 
vossos corações; a fim de, estando 
arraigados e fundados em amor,

Poderdes perfeitamente compre-
ender, com todos os santos, qual seja 
a largura, e o comprimento, e a altura, 
e a profundidade,

E conhecer o amor de Cristo, que 

excede todo o entendimento, 
para que sejais cheios de toda a 
plenitude de Deus.

Ora, àquele que é poderoso 
para fazer tudo muito mais 
abundantemente além daquilo 
que pedimos ou pensamos, 
segundo o poder que em nós 
opera,

A esse glória na igreja, por Jesus 
Cristo, em todas as gerações, para 
todo o sempre. Amém.


