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Apresentação

Agradeço a Deus a oportunidade que me dá de escrever estas páginas de apresentação. Creio que 
o Espírito Divino lhes dará a unção, sem a qual nenhum fruto pode ser produzido. E peço também a Vir-
gem de Guadalupe que alcance a abundância do Espírito de luz e força para aquele que Ele escolheu 
para ser um de seus mais íntimos colaboradores na conquista do Reino. Como jesuíta, o Papa Francisco, 
e outros companheiros, luta para estabelecer o “Reino”.

A cada homem que cria, Deus tem desígnios de eterno amor. A felicidade verdadeira está proporcio-
nada à realização desses desígnios que exigem colaboração, generosidade, entrega.

Quando Padre Haroldo veio ao mundo, sua mãe estava muito doente e ela logo o consagrou para 
um dia ser sacerdote. Teve a felicidade de ser consagrado a Maria.

Quando jovem, leu um panfleto de Padre Daniel Lord, SJ. Tratava de um padre jesuíta que narrava 
sua imensa felicidade na vocação sacerdotal. O livrinho influiu para que ele fosse jesuíta.

O desejo e a profecia de sua mãe se realizaram. E o padre só o soube depois de sua ordenação.
A Virgem Maria, a quem nunca deixou de invocar, o levou sempre mais perto do Divino Espírito, tor-

nando-o mais sensível à sua ação. Ele escreveu ter prestado atenção às suas inspirações, às vezes leves 
como uma brisa, mas tantas vezes fortes como um vendaval.

Sentiu muitas vezes a influência e o impulso do Espírito guiando-o, sobretudo depois que leu o livro 
O Santificador, do Arcebispo Martinez.

Mais tarde, leu e estudou todos os livros que encontrou sobre o Espírito Santo. Orou e meditou sobre 
Ele. O Espírito Santo foi sempre a grande influência e o grande atrativo de sua vida espiritual. E ainda, 
por Maria, vai recebendo sempre mais graças desse Espírito Divino.

Esse nosso “terrível jesuíta”, como ele mesmo se autodenomina, é um homem de Deus. Tenho a graça 
de conviver com ele há 38 anos, de desfrutar sua amizade, de trabalhar a seu lado no apostolado, de aprender 
com sua pureza de alma.

Padre Zezinho, SCJ, escreveu uma vez:

“Se eu fosse Papa, canonizaria um mês depois da morte o Padre Haroldo. É o meu jeito de dizer que 
ele semeou a inquietação social, a inquietação pelo espiritual e conseguiu ser homem de profunda 
contemplação, profunda meditação e de profundo compromisso com os sofredores. Ele personali-
zou muito os dois braços da cruz, o vertical e o horizontal”.

Padre Haroldo vive os “Exercícios Espirituais”; que ele é um homem de Deus é indiscutível.
Ouvi contar certa vez: numa reunião do clero da diocese do Rio de janeiro, tratava-se da crise de vo-

cações sacerdotais; um sacerdote se ajoelhou e prometeu trabalhar por dez. Outros fizeram o mesmo. 
“O problema estava resolvido”, disse o bispo.

Costumo dizer: Padre Haroldo não trabalha por dez, mas por cem. É o maior apóstolo vivo que eu 
conheço. Tem um indefectível desejo de auxiliar os outros em todas as suas situações. Está sempre vol-
tado para o outro.

Creio que essa doação aos outros também esteja presente na vida de muitos outros padres e leigos. A 
diferença é que o Padre Haroldo trabalha por cem.

Talvez eu exagere por conta da admiração que nutro pelo padre, mas um dado verídico permanece: 
é um jesuíta incansável, dotado de uma resistência fora do comum para trabalhar. Não há espaço nestas 
folhas para narrar o que ele já fez e faz.

O padre não poderia ter realizado toda essa lida apostólica nos seus 96 anos de vida, se não houves-
se um segredo para sua resistência. Uma vez por semana ele folga para descansar física, mental e espi-
ritualmente. É o dia em que jejua para disciplinar o corpo e se unir mais exclusivamente a Deus.

A doação completa do sacerdócio Padre Haroldo encontrou na oração que Santo Inácio ensina:

“Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória, a minha inteligência e toda a mi-
nha vontade. Tudo o que tenho ou possuo Vós me destes. A Vós, Senhor, restituo. Tudo é vosso. Dis-
ponde segundo a vossa vontade. Dai-me o vosso amor e a vossa graça. Pois ela me basta”.



16

Ele procura empregar todos os meios espirituais e materiais ao seu alcance para fazer feliz seu irmão.
É sua a frase: “Todas as noites vou dormir exausto, porém feliz porque servi o meu irmão”.
O Padre escreveu sobre as ideias espirituais do Papa Francisco e de outros jesuítas. Eu quis escrever 

sobre as ideias espirituais dele como seguidor de Santo Inácio.
Termino esta pequena apresentação desejando aos leitores um grande proveito espiritual.

Núbia Maciel França
Socióloga e advogada
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Introdução

Organizei este livro como uma feijoada espiritual dos pensamentos dos padres jesuítas para que 
os primeiros missionários do Brasil e os fundadores da cidade de São Paulo sejam conhecidos; e os fiéis 
modernos entendam os pensamentos de seus discípulos. Entre estes discípulos está também o popular 
Papa jesuíta Francisco, que, com os seus companheiros segue a espiritualidade de Santo Inácio de Loyola. 
Com a licença de Edições Loyola e a permissão explícita dos autores que cito, eu copiei parágrafos, pen-
samentos, citações e reescrevi muitas linhas usando suas ideias.

Os grandes escritores são: o Papa Francisco e alguns amigos meus que são padres jesuítas. As citações 
bíblicas são, principalmente, de Raul Paiva; as lições dos “Exercícios Espirituais” foram copiadas de José Te-
tlow; a libertação dos pobres e mais necessitados veio das páginas de João Batista Libanio; a parte de vida 
cotidiana veio de Roque Schneider; e as histórias orientais vieram de Anthony de Mello. Eu, pessoalmente, 
escrevi muitos capítulos. Se tem algo errado, sou responsável. Amanda Mello, minha grande amiga e ex-
celente assessora, cuidou de todos os escritos e deu vida a nossas ideias.

Durante dois anos estudei os escritos desses amigos maravilhosos e separei, combinei e reeditei como 
uma moqueca espiritual de espiritualidade jesuíta. Desta maneira organizei estas páginas. Espero que 
ao ler e meditar sobre o conteúdo destas páginas você tenha o mesmo prazer que eu tive de estudar, me-
ditar e refazer os pontos espirituais dos meus amigos da Companhia de Jesus (os jesuítas), seguidores de 
Jesus e de Maria vivendo os “retiros” de Inácio de Loyola.

Haroldo J. Rahm, SJ
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Instrução

Os “exercícios” que aí vão têm um poder que dificilmente será experimentado se estas páginas fo-
rem simplesmente lidas. São exercícios para serem feitos. Isso se aplica a quase cada uma das frases que 
os compõem. Muitos deles, à primeira leitura, poderão parecer um conjunto de palavras sem muita inspi-
ração; uma vez, porém, levados à realização, podem tornar-se, surpreendentemente, uma porta mara-
vilhosa para a iluminação interior.

Se estes exercícios forem feitos em grupo, um dos participantes os deverá ler, em voz alta, com fre-
quentes pausas… Cada membro do grupo, entretanto, deverá manter seu próprio ritmo interior e não 
o do leitor; isto é: deverá sentir-se livre para ir mais lentamente e atrasar-se enquanto o leitor segue em 
frente; poderá, até mesmo, deixar de atender às palavras que continuam sendo lidas, se alguma ideia 
convida a parar para uma melhor reflexão.

Se o trabalho é feito individualmente ou em grupo, aconselha-se ler um exercício atentamente e, 
depois, deixando de lado o livro, fazer quanto se pode e se consegue lembrar do que foi recomendado. 
Neste caso, não se recomenda voltar ao livro e reabri-lo com frequência: isso constituiria uma fonte de 
distração. Não é preciso que alguém faça cada exercício em sua totalidade; pode-se escolher uma parte 
apenas — ou porque, talvez, o tempo seja curto ou porque a parte escolhida ofereça tanto alimento es-
piritual que não se sinta nem inclinação nem necessidade de recorrer a outras partes.

É recomendável, também, que se faça o mesmo exercício mais de uma vez, porque, muitas vezes, 
na repetição, o leitor pode atingir níveis mais altos ou mais profundos. Pode também acontecer que, em 
um segundo esforço, se consiga romper a crosta externa de um exercício, que a primeira leitura revela-
ra resistente e impenetrável.

Ao trabalhar em um exercício, sozinho ou em grupo, você notará, algumas vezes, que a escrita aju-
da para estimular sua mente, quando ela é muito vagarosa, ou para concentrá-la quando dissipada. 
Mas tenha sempre presente que a escrita é apenas uma “plataforma de lançamento” que deve ser ime-
diatamente descartada a partir do momento em que você se sinta “em pleno voo”.

Antes de começar qualquer exercício, procure desenvolver dentro de si a seguinte disposição: entrar 
nesse trabalho de meditação não somente por sua própria utilidade, mas também para que o aproveita-
mento de toda transformação que você venha a experimentar redunde em benefício ao mundo inteiro. 
Ficará surpreso em ver quanta diferença acarreta essa atitude tomada assim, conscientemente.

Este livro pretende guiar o leitor: da região mental para o sensível, do pensamento para a fantasia e 
o sentimento e, finalmente — assim o esperamos — através do sentimento, da fantasia e dos sentidos, 
pretende levá-lo ao “silêncio”. Use-o, portanto, como uma escada que leve você ao terraço. Uma vez lá 
em cima, deixe de vez a escada; senão, não verá o céu.

Para refletir

Quando tiver chegado ao silêncio, este livro se tornará seu inimigo. Livre-se dele!
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História dos jesuítas brasileiros

Em 1534, surge a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola, obtendo a aprovação do Papa 
Paulo III em 1540. Os jesuítas eram considerados soldados do Papa e de Cristo, lutando pela Igreja e pe-
la difusão da fé católica.

A Companhia de Jesus tinha sua sede na Espanha. O Brasil tornou-se a sexta província dessa orga-
nização, em 1553. Os primeiros jesuítas chegaram com o primeiro governador, chefiados pelo Padre Ma-
noel da Nóbrega. Outro nome importante a ser citado é o de São José de Anchieta. Veio com o segundo 
governador, ainda noviço, aos 17 anos de idade. Nascido em Tenerife, nas Canárias, foi ordenado padre 
aqui no Brasil. Foi professor, catequista, poeta, linguista, teatrólogo, cozinheiro, sapateiro, padre, diretor 
de colégio, entre outras atividades. Juntamente com Manoel da Nóbrega, fundou a cidade de São Paulo.

Os jesuítas estavam interessados na pacificação dos índios. Construíram colégios e reuniram os ín-
dios em pequenas aldeias, missões ou reduções, como às vezes se intitulavam. Aprenderam a viver de 
um modo sedentário, trabalharam em lavouras, foram catequizados e aprenderam ofícios. Viveram em 
paz com os brancos.

Por este trabalho e por negar a escravidão do índio, os jesuítas entraram em conflito com os colonos 
e chegaram a ser expulsos, como aconteceu em 1641, em São Paulo. Porém, prestaram importantes tra-
balhos na formação do povo, na parte cultural e na colonização do Brasil.

1500 — O fidalgo Pedro Álvares Cabral comanda uma esquadra que parte de Portugal em 9 de mar-
ço de 1500, afasta-se da rota traçada por Vasco da Gama e avista novas terras em 21 de abril de 1500, 
aproximando-se, no dia seguinte, de um monte que chamou “Pascoal” e mais tarde passou a ser deno-
minado Brasil, pela abundância da madeira chamada pau-brasil.

Estima-se que, antes da chegada dos europeus, a população indígena oscilava entre 1 milhão e 3 
milhões, ficando reduzida, em cinco séculos, a cerca de 270 mil indivíduos. Os primeiros colonizadores 
serviram-se dos índios para o trabalho nas lavouras e engenhos. Com a chegada dos jesuítas, os índios 
passaram a ser protegidos por eles.

O primeiro governador-geral chegou à Bahia em princípios de 1549, acompanhado de muitas famí-
lias — uns 200 homens de armas, cerca de 300 colonos, numerosos artífices (carpinteiros, pedreiros), 
400 degredados e “seis jesuítas”, incluindo o superior, o Padre Manoel da Nóbrega, com o objetivo de ini-
ciar a catequização dos índios, implantando uma disciplina rígida na colônia.

A mais proveitosa administração foi a de Mem de Sá. Logo ao chegar, procurou harmonizar os colonos 
e os jesuítas. Sob a direção do Padre Manoel da Nóbrega, reuniu os índios mansos em grandes aldea-
mentos, chamados “missões”.

O segundo governador-geral chegou à Bahia em 1553. Trouxe consigo “nove jesuítas”, entre os quais 
o então noviço José de Anchieta. Havia sérias divergências entre os colonos e os jesuítas por causa da 
escravização dos índios.

Em viagem para o Brasil em 1572, D. Luís de Vasconcelos morreu juntamente com toda a sua tripu-
lação, que incluía cerca de “40 jesuítas”, quando sua expedição foi atacada por corsários franceses.

No princípio, os colonos e os bandeirantes apresaram os índios em qualquer parte, e, posteriormente, 
foram buscá-los nas chamadas “reduções”, aldeamentos organizados pelos padres jesuítas. Nessas al-
deias, os índios tinham uma vida mais sedentária, eram cristianizados, aprendiam a plantar, criar gado 
e outros ofícios.

Manoel da Nóbrega e São José de Anchieta fundaram o Colégio de São Paulo de Piratininga no pla-
nalto em 25 de janeiro de 1554, que deu origem à cidade de São Paulo.

Para refletir

Por que tornar-se ou permanecer jesuíta? Aceitamos ao nosso redor companheiros vivendo em 
uma prontidão para um serviço desinteressado realizado em silêncio, uma prontidão para a oração, 
para o abandono à incompreensibilidade de Deus, e para a aceitação tranquila da morte em qualquer
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forma que Deus escolhe; para dedicação total ao seguimento de Cristo crucificado e ressuscitado no 
poder do Espírito Santo.

Vivemos com a Virgem Maria sempre procurando o amor e a maior glória de Deus.
Assim é a breve história dos jesuítas brasileiros.
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Um leigo casado escreve sobre  
os pensamentos do Papa jesuíta

“Graças sejam dadas a Deus nosso para sempre, pois houve por bem manifestar publicamente o que so-
mente em oculto deu a sentir a seu servo e a nosso Pai Inácio.” Com essas palavras, Francisco Xavier escrevia 
da Índia aos companheiros de Roma em 15 de janeiro de 1544, alegrando-se pela aprovação canônica da 
Companhia de Jesus.

Meu primeiro encontro com os jesuítas deu-se em abril de 1975, quando fui participar de um retiro 
para jovens, o TLC — Treinamento de Liderança Cristã, fundado pelo Padre Haroldo em Campinas. Foi 
uma experiência transformadora em minha vida e, a partir daí, passei a frequentar a paróquia São Luís 
Gonzaga e atividades pastorais do Colégio São Luís, ambos situados na conhecida avenida Paulista, em 
São Paulo. Destaco a seguir o que mais me influenciou e me impressionou nos jesuítas, contando algu-
mas experiências que tive ao longo da minha vida.

ACOLHIMENTO: Nosso pároco no São Luís era o Padre Aloísio Pena, que anos depois veio a ser Dom 
Aloísio, SJ, bispo da diocese de Bauru. Tinha eu 17 anos de idade e dava meus primeiros passos na vivên-
cia em uma Comunidade Paroquial Jesuíta, onde me senti totalmente acolhido e valorizado, sendo que 
esse acolhimento foi o impulso inicial e motivador para perseverar. Essa dimensão do acolhimento dos 
padres jesuítas com quem convivi foi um alicerce importante da minha religiosidade.

EDUCAÇÃO: Com o tempo, aproximei-me das ações pastorais do Colégio São Luís, apesar de nunca 
ter sido seu aluno. No Colégio, conheci alguns padres que me impressionavam com seu saber e com sua 
maneira de ensinar. Padre Aquino, Padre Klein, Padre Peters e Padre Paiva são quatro deles, e percebi ali 
uma das principais vocações dos jesuítas, a Educação. Santo Inácio, vivendo seu profundo processo de 
discernimento para entender qual a vontade de Deus para ser o Carisma e a Missão da recém-formada 
Companhia de Jesus, percebeu logo que a Educação e a formação intelectual de crianças, jovens e adul-
tos seriam grandes projetos e desafios. Com Inácio como Prelado e Superior Geral dos jesuítas, quarenta 
e seis colégios foram fundados entre 1540 e 1556, e, a partir daí, colégios e universidades jesuítas estão 
presentes por todo o mundo com ensino de alta qualidade.

CULTURA RELIGIOSA: Nos anos de 1977-1978 os padres do Colégio São Luís passaram a oferecer 
para os alunos e para os jovens da comunidade paroquial a “Escola de Fé”, em que, semanalmente, pa-
dres jesuítas nos ensinavam sobre doutrina católica, interpretação da Sagrada Escritura, história e ou-
tros conhecimentos e reflexões próprios da espiritualidade e da religiosidade. Mais uma vez eu ficava 
encantado com o saber e o amor com que ensinavam, e destaco um dos nossos professores, o Padre 
Terra, SJ, reconhecido como um dos maiores conhecedores da Sagrada Escritura no Brasil. Também o 
Padre João B. Libanio, SJ, nos deu aula e fazia uma análise crítica e construtiva dos movimentos de ju-
ventude católica como o TLC.

VOCAÇÃO: Em 1979 tive duas das experiências mais ricas em minha vida. Eu vivia um momento in-
terior de muita inquietude sobre minha vocação religiosa e sobre o que Deus queria de mim. Conversa-
va muito com Padre Guy Rufier, SJ, que era então o nosso novo pároco. O Padre Guy, educador e pastor 
de primeira grandeza e muito rico em cultura, pediu que o superior do noviciado jesuíta em Campinas 
me acolhesse e me desse a oportunidade de vivenciar um pouco o dia a dia no noviciado. Foram quatro 
meses de muita oração e partilha com os padres e com os noviços, que me ajudaram a discernir que o 
projeto de Deus para mim seria um sacerdócio laico. O tempo no noviciado foi um rico alicerce para a 
sequência da minha vida. Mais uma vez me impressionou a maneira consistente e absolutamente sem 
pressão com que os jesuítas contribuíram para meu processo de amadurecimento vocacional.

MISSIONÁRIO: Ainda em 1979, ao término do meu tempo no noviciado, mais uma vez o Padre Guy 
promoveu, com o Bispo da Diocese de Juazeiro –  BA, um intercâmbio para o qual prontamente aceitei o 
convite. Éramos cerca de trinta jovens e adolescentes e, juntos com Padre Guy, fomos fazer uma experiên-
cia missionária. Chegando lá, fomos separados, individualmente ou em duplas, e seguimos para diferen-
tes localidades da Diocese. Eu e meu amigo Ricardo fomos viver por algumas semanas numa casa de sapê 
no vale do Salitre, numa propriedade rural distante cerca de duas horas de Juazeiro, e lá desenvolvemos 
algumas atividades com a Pastoral da Terra. No final, fui ameaçado por grandes latifundiários e fiquei três 
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dias protegido, morando na casa do Bispo. Mais uma vez fiquei encantado com a dimensão missionária 
que os jesuítas me proporcionaram, lembrando a vida de São Francisco Xavier e de tantos outros.

PROTAGONISMO POLÍTICO: Voltando de Juazeiro, vivíamos tempos em que a ditadura militar dava 
seus últimos golpes. Eu participava na liderança da Pastoral da Juventude, e, como cristãos, estávamos 
bastante mobilizados clamando por justiça e liberdade. Nos reuníamos muito com Padre Brandão, SJ, e 
Padre Sefrim, SJ, no Colégio Anchietano, em São Paulo. Lá recebíamos formação política à luz do Evan-
gelho, líamos muitos textos de Dom Hélder Câmara e organizávamos nossas manifestações e participa-
ções em atos contra a ditadura. Conheci ali o protagonismo político de muitos jesuítas que, com cora-
gem, enfrentavam os aparelhos da repressão.

ESPIRITUALIDADE: “O ser humano é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor e assim sal-
var-se.” Assim começam os Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola que o Papa Francisco faz todos 
os anos. Comecei a praticá-los por volta de 1978, não na dinâmica de trinta dias, mas por três ou sete dias, 
e também praticando-os no dia a dia em casa. Tive alguns orientadores valiosos, como Padre Pedreira, SJ, 
mas a experiência dos EE é individual e totalmente à disposição da Graça de Deus. Pelos EE compreendi 
melhor o sentido da vida, superei um pouco meus apegos desordenados, aprendi a refletir, meditar, con-
templar a Deus, e também a escutar e discernir o que é a vontade de Deus. Com isso, aprendi a fazer mi-
nhas eleições e escolher minha bandeira. Me aprofundei em reconhecer meus erros e pecados, pedir per-
dão e experimentar mais profundamente a Graça transformadora da misericórdia e contemplar, dentro 
das minhas limitações, a infinita grandeza e bondade do Reino de Deus. Mais uma vez os jesuítas me sur-
preenderam e me apresentaram um roteiro de crescimento espiritual transformador e santificador: os 
Exercícios Espirituais Inacianos.

CARIDADE E PIEDADE: Na Pastoral da Juventude, tive a graça de conhecer um Santo Homem. Para mim, 
ele é aquele que expressava todas as virtudes que em minha experiência pessoal encontrei nos jesuítas: 
acolhimento, educação, formação, humildade, serviço, missão, liderança, compaixão e protagonismo po-
lítico à luz do Evangelho. Refiro-me a Dom Luciano Mendes de Almeida. Escutá-lo era uma tarefa prazero-
sa, mas não fácil, pois seus conhecimentos eram inesgotáveis. O amor e a mansidão com que transmitia 
sua sabedoria e sua fé não eram suficientes para que conseguíssemos absorver o conteúdo, tamanha a ri-
queza e diversidade de abordagens. Um dia fui buscar Dom Luciano em São Paulo para que ele desse uma 
palestra num encontro da Pastoral da Juventude. Ele havia chegado na véspera do encontro dos bispos em 
Puebla com o Cardeal Bergoglio. Fomos em direção a Itaici, eu dirigindo e ele ao meu lado, contando um 
pouco do que havia vivenciado em Puebla. Em certo momento, ele adormeceu e, depois de poucos minu-
tos, acordou e continuou me contando. Era a bondade e a disponibilidade em pessoa. Os mais próximos 
dizem que ele pouco dormia, pois chegava em casa cansado, tarde da noite, e punha-se em oração por ho-
ras ao longo da madrugada. Coloco sempre em oração meu desejo da canonização de Dom Luciano, pois ele 
sempre será uma referência como modelo de vida em Cristo a ser seguido.

AGENTE DE TRANSFORMAÇÃO: Eu e a Lúcia nos conhecemos no TLC e nos casamos em fevereiro de 
1983. Quatro padres jesuítas, todos nossos amigos, presidiram o casamento: Padre Araújo, Padre Melchert, 
Padre Pedreira e Padre Aquino. Tivemos três filhos, e agora temos dois netos. No final de 1996, por motivos 
profissionais, nos mudamos de São Paulo para Campinas. Chegando a Campinas, participei de um retiro 
em que conheci o fundador do TLC, Padre Haroldo Rahm, SJ, outro Santo Homem. Mal sabia eu que aque-
le encontro com o Padre Haroldo iria dar novo rumo à nossa vida. Padre Haroldo nos chamou, eu e Lúcia, 
minha esposa, para participar do TLC em Campinas como casal de apoio, e me convidou a me tornar um 
voluntário da sua obra, levando uma palavra de espiritualidade aos acolhidos em recuperação por uso e 
dependência de álcool e drogas. Doze anos depois fui convidado a assumir a presidência da obra por ele 
fundada, “Instituto Padre Haroldo”, que conta com três programas de acolhimento, cuidado e educação 
voltados prioritariamente para a população carente, vulnerável e em situação de risco. São mil atendidos 
diariamente, duzentos profissionais na equipe e mais de mil voluntários e mantenedores. Mais uma vez 
um padre jesuíta fez a Graça de Deus chegar a mim de maneira abundante, pois é um privilégio amar e 
servir a Deus e aos irmãos numa obra que vive fortemente o Amor.

AMAR E SERVIR: Padre Haroldo é, como ele mesmo diz, “um terrível jesuíta”. Alegre, criativo, gosta 
das artes e da ciência com a mesma intensidade, incentiva o esporte, transita pelo ocidente e pelo oriente 
com sua Yoga Cristã, é amoroso, compassivo e, às vezes, rígido e severo. Com a mesma satisfação, convive 
com miseráveis e ricos, mas seu apostolado é voltado, em primeiro lugar, a acolher o sofrimento humano 
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e oferecer oportunidades para que as pessoas superem o sofrimento e possam ser felizes. Vive uma espiri-
tualidade contagiante e cativante, tendo nos exercícios inacianos e na sua devoção a Virgem de Guadalupe 
seus caminhos preferidos. Considero Padre Haroldo um jesuíta exemplar, pois vive com amor e fidelida-
de o ideal pregado por Santo Inácio. Não importa onde esteja, não importa com quem esteja, não importa 
em que situação, Padre Haroldo sempre busca viver o lema inaciano:

AMDG (EM TUDO AMAR E SERVIR PARA A MAIOR GLÓRIA DE DEUS)

O slogan do Papa Francisco é “Amar e Servir”.

Luis Roberto Sdoia
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Padre Haroldo

Chegou ao Brasil em 1964. Naturalizou-se brasileiro em 1986. É cofundador dos seguintes movimen-
tos: Treinamento de Liderança Cristã (TLC); Renovação Carismática Católica (RCC), Paróquia de São Pedro 
Apóstolo em Campinas; Paróquia de São José em Osasco; Centro Social Presidente Kennedy; Fazenda do 
Senhor Jesus; Amor-Exigente (AE), Centro de Estudos e Promoção da Mulher Marginalizada (CEPROMM); 
Associação Promocional Oração e Trabalho (APOT), para pessoas de ambos os sexos, vítimas dos trans-
tornos decorrentes de substâncias psicoativas; Casa Guadalupana, para crianças e adolescentes de am-
bos os sexos em situação de rua; Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas (FEBRACT); Federa-
ção Latino-Americana de Comunidades Terapêuticas (FLACT); Yoga Cristã. É o vice-presidente da Fede-
ração Mundial de Comunidade Terapêutica (WFTC) e cofundador do Programa Freemind.

Você tem problemas com álcool e/ou com outras drogas?
Nós temos a solução!

Instituto Padre Haroldo
Rua Doutor João Quirino do Nascimento nº 1.601 — Jd. Boa Esperança

CEP 13.091-516 Campinas, SP

Para mais informações, ligue:

(19) 3794-2500
Ou envie um e-mail para:

hrahmsj@yahoo.com

Visite também:
www.padreharoldo.org.br

www.padreharoldo.blogspot.com

“Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, memória, entendimento e toda a minha vontade. 
Tudo o que tenho ou possuo Vós me destes. A Vós, Senhor, restituo. Tudo é vosso. Disponde segundo a vos-
sa vontade. Dai-me o vosso amor e a vossa graça. Pois ela me basta” (Oração de Santo Inácio de Loyola).
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