
Carta aberta de Rede Global de Católicos Arco-íris ao superior geral da Companhia de 

Jesus 

 

Ao reverendo pe. Arturo Sosa,  

Superior geral da Companhia de Jesus. 

É nossa necessidade manifestar o nosso apreço pelo apoio explícito aos padres Luís 

Correa Lima, SJ e James Martin, SJ, e através deles, a todos os jesuítas e pessoas ligadas 

à Companhia de Jesus que exercem sua missão nas obras apostólicas da Companhia, 

acompanhando fiéis LGTBIQ+, suas famílias, bem como grupos e comunidades arco-íris 

em tantos lugares do mundo. 

Obrigado por dar um passo à frente oferecendo reconciliação entre fé e orientações 

sexuais e identidades de gênero, para aqueles que desconheciam o dom de sua diversidade 

e de sua fé. 

As fronteiras estão prontas para serem semeadas, mas são necessários mais trabalhadores 

para colher esta santa messe e deixar seus corações serem tocados por essas realidades 

que são um desafio para alguns, mas colocando rosto e nome se descobrirá o belo modo 

que Deus tem de criar. 

Mais uma coisa, rev. padre, que a Companhia, em seu discernimento, tenha plena 

consciência da necessidade de abrir espaços de reflexão teológica e filosófica em suas 

universidades. É muito importante criar espaços de formação e trabalhar na elaboração 

de argumentos sólidos para entrar em um diálogo sincero e fraterno na Igreja. 

Para oferecer esperança de que se pode ser católico e LGTBIQ+, é essencial estar no 

debate público compartilhando conhecimento. Convém fazer um apostolado arco-íris que 

salve vidas e acaricie tantos corações necessitados de respeito, compaixão e sensibilidade. 

Hoje, na 4ª Assembleia do GNRC, que é uma comunidade de comunidades arco-íris, e 

sediada na Cidade do México, pedimos à Bem-aventurada Mãe de Deus, a Santíssima 

Virgem de Guadalupe, que proteja com seu manto tanto a Companhia de Jesus quanto as 

comunidades LGTBIQ+ em todo o mundo. 

Com amor renovado à Santa Igreja Católica na qual conhecemos Jesus, Aquele que tudo 

inclui e nos acaricia em toda boa ação em favor da Igreja e do mundo, permanecemos à 

sua disposição para o que for oportuno. 

Cidade do México, 15 de setembro de 2022 

 

Chris Vella – Copresidente da GNRC 2019/2022 

Ruby Almeida – Copresidente da GNRC 2019/2022 

 


