
 

Vieux Marché aux Grains 21 / 1000 Bruxelles / Belgium 

Tel : +32 2 502 55 50  /  Fax : +32 2 502 46 26  /  hello@paxchristi.net  /  www.paxchristi.net 

  

 

José Henriquez 

Novo Secretário Geral da Pax Christi 

Internacional 

 

O Comité Director da Pax Christi Internacional tem o 
prazer de anunciar a nomeação de José Henriquez, 
originário de El Salvador, como Secretário Geral da 

Pax Christi Internacional. José Henriquez participa ativamente no movimento 
internacional pela paz desde que coordenou a Primeira Consulta da Pax Christi 
Internacional na América Latina, em 2007. A sua presença traz à Pax Christi 
Internacional um profundo compromisso pessoal com a justiça e a paz. 

José Henriquez tem um mestrado em Gestão do Desenvolvimento da American 
University em Washington, DC, uma licenciatura em Sociologia e Doutrina Social 
Católica na Universidade Gregoriana em Roma, além da sua formação em 
teologia e ciências da educação. 

Há vários anos que tem participado e contribuído para diversas iniciativas 
centradas na justiça social, na paz e nos direitos humanos. Tem acompanhado 
comunidades que enfrentam a violência estrutural: a corajosa luta destas pelo 
reconhecimento dos seus direitos tem sido uma grande fonte de inspiração para 
ele. Preocupa-se, especialmente, com a formação para as questões da justiça 
social, nomeadamente dos jovens. 

Como diretor executivo da Fundação Marista, José fez parte da rede de 
Solidariedade Marista na América Latina. Presidiu também a Comissão Justiça, 
Paz e Integridade da Criação (JPIC) da Conferência dos Religiosos e Religiosas 
da Guatemala (CONFREGUA). 

Graças às suas convicções pessoais e competências profissionais, José 
Henriquez será capaz de contribuir para o processo de desenvolvimento 
organizacional em curso na Pax Christi Internacional há vários anos. Iniciará as 
suas funções na Pax Christi Internacional em setembro de 2012. 

Bruxelas, 01 de agosto de 2012 

 
Marie Dennis, Co-presidente da Pax Christi Internacional, está disponível para 

entrevistas em marie.dennis@paxchristi.net 
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