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O aparente embate entre a fé e o mundo pode ser, de fato,
a oposição entre a fé dogmática do século XIII
com a fé libertação do século XXI
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EDITORIAL
E já estamos em abril, os dias e meses passaram voando, os acontecimentos também
se sucedem, sejam na família, no nosso grupo e em nossa Pátria e procuramos compartilhar
os momentos de alegria e preocupação, dentro de nossas possibilidades. E agora, através
deste Boletim 83, teremos a oportunidade de apreciar tudo que aconteceu nos Diocesanos
em 2014 e como foi o recomeço deste ano.!
!
Nossa grande preocupação foi com a saúde de nossa Secretária, a querida Mílvia de
Oliveira Johansson. Felizmente, graças às orações de todas vocês, Nosso Bom Deus lhe
ofereceu a graça de uma lenta e progressiva recuperação e desejamos de coração que ela
esteja, bem breve, convivendo e trabalhando conosco.Também o Diocesano de Fortaleza
está acompanhando Lucia Maciel, cuja convalescença desejamos exitosa também.!
!
A grande alegria foi, sem dúvida, congratular-nos com Dea Emília Carneiro de
Andrade, homenageada muito justamente pela Câmara Municipal de Juiz de Fora, o que
encheu de orgulho o seu Diocesano e a todas nós da RCB/MIAMSI. Os detalhes farão
parte dos relatos do próprio Diocesano.!
!
Nosso Assessor Espiritual, Padre Pedrinho Guareschi, continua em Roma,
aprimorando seus conhecimentos, no seu terceiro pós-doutorado. Estivemos em reunião
com o Superior dos Redentoristas e soubemos que ele não voltaria antes de maio. Estamos
em tratativas para propor o seu nome como Assessor Espiritual do MIAMSI.!
!
Fazemos votos que o tema da Campanha da Fraternidade esteja motivando bastante
as equipes de base, pois a Igreja somos nós, bem como, somos Sociedade. Por
consequência, não podemos permitir que percamos nossos valores, não podemos nos
omitir, é preciso evangelizar, reconstruir, assumir postura de cristão que não se deixa
corromper.!
!
O Dia Mundial de Oração, aqui em Porto Alegre, transcorreu de uma maneira
magnífica, desta vez na Igreja São José, com a presença de nosso Arcebispo, D. Jaime
Spengler. Como sempre, com a participação das Igrejas Anglicana, Luterana, Metodista e
Católica, tivemos momentos marcantes, inclusive com a cerimônia de lava-pés.
Reafirmamos sempre que a participação católica neste Movimento, deve-se à RCB/
MIAMSI, Diocesano de Porto Alegre, fato ocorrido há 20 anos precisamente.!
!
“Com a presença do CRISTO RESSUSCITADO, vitorioso em nossas jornadas,
entenderemos melhor que outro mundo é possível. Assim, todas as nossas atividades se
tornarão fontes revitalizadoras para muitos.”!

!

!
“Não tenhamos medo” de ser instrumentos de Cristo, luz das nações, a fim de que
as alegrias e esperanças da Páscoa do Senhor se difundam entre todos corações e
ambientes. Mesmo sabendo que este boletim só chegará em suas mãos após o dia da
Páscoa, queremos expressar nossos votos de uma !
Feliz e Abençoada Páscoa, na alegria do Ressuscitado!

!

Renovação Cristã do Brasil
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Junta Internacional
ASSEMBLEIA GERAL DO MIAMSI 2016
Maryse ROBERT, Presidente
Acontecerá !
de 28 de outubro a 1º. de novembro de 2016 em Burkina Faso, África
Será enviado oportunamente um plano de preparação para o trabalho do tema: !
« Felizes os Artesãos da Paz, porque serão chamados filhos de Deus »!

!

Quais iniciativas, qual o dinamismo necessário para dialogar realmente !
e se reconciliar ?!

!

São quatro pistas de reflexão :!
A Família, a Cidadania, as Religiões e o Diálogo Inter-religioso e a Cultura.!
Indicação de um NOVO ASSISTENTE INTERNACIONAL
!

A missão essencial do assistente é acompanhar a Junta, aconselhá-la sobre questões pastorais e
teológicas. Também deverá estabelecer relações com os bispos locais e a Santa Sé.!
!
Os países membros deverão apresentar as candidaturas de padres nacionais com as respectivas
credenciais e currículos.!
!
A Junta escolherá o candidato para confirmação do Conselho Pontifical para os Leigos.!

Quem é P. Pedrinho Guareschi

!

Nasceu em 29 de junho de 1940 em Colorado, RS
Em meados de 1964, foi ordenado sacerdote pela Congregação Redentorista. Inicialmente
estudou Filosofia e Teologia. A seguir, pós-graduação em Sociologia, doutorado em Psicologia Social
e Comunicação na University of Wisconsin. Entre 1972-73 manteve contato com Paulo Freire, sobre
quem escreveu a sua dissertação de mestrado.
Atua até hoje, na pastoral da periferia de Porto Alegre,
como sacerdote, mas sempre em sintonia e articulação
com os movimentos sociais.
De 1984 -87, em Brasília, trabalhou como assessor
nacional da CNBB para assuntos da área social: questões
da terra, moradia, migrações, prisões, mulheres
marginalizadas, etc. Participou da fundação do Movimento
dos Sem Terra, no Paraná.
A partir de 2002 pesquisa a relação entre mídia,
religião e política.
Desde 2012, é assessor da Equipe de Coordenação
Nacional da Renovação Cristã do Brasil.
Renovação Cristã do Brasil
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Equipe de Serviços do SAL

!

!

com sede em La Paz, Bolívia

PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PARA 2015
Marta Urioste de Aguirre, secretária do ESSAL
Todas as equipes da RCB receberam a Circular Nº.1 da ESSAL. Este é um resumo:!

!

Após o encontro em Asunción, e como resultado do que se constatou ali, optou-se para
propor aos movimentos latino-americanos que refletissem sobre nós mesmos, nosso movimento,
nossa realidade, a pertença hoje à Igreja e à sociedade, assuntos que nos preocupam há vários anos: !
!
Convidamos os movimentos que nos elegeram para nos acompanhar nos próximos quatro
anos, sem interferir nas programações nacionais, trabalhando nesta espécie de Pesquisa, com base
em pequenas fichas que serão enviadas a cada dois meses. Estas fichas pretendem repensar o
movimento e agir consequentemente.!
!
São sugeridos quatro temas para este ano e o primeiro será “O MIAMSI Sobreviverá?”,
elaborado pelo Presbítero Basilio Bonaldi, assessor da ESSAL. Da situação do MIAMSI na América
Latina, nasce no coração esta pergunta espontânea e legítima. A pergunta é “pesada”, questiona,
provoca, mas não deve produzir derrotismo nem medo, todavia deve ser tomada como um “sinal dos
tempos” que nos convida a avaliar o caminho e a projetarmos melhor o futuro, porque ele depende
de nós.!!

Perguntas para a reflexão:!
1.! VER. !

Estamos de acordo com a sociedade que se mostra aqui? ! Por quê?!

2.! JULGAR. Que textos bíblicos podem ser associados a essa reflexão?!
!

Que outros textos podem clarear nossa análise da problemática?!

Sugestões: Lucas 10, 1-12; 17-24; Atos dos Apóstolos 4, 1-3; Alegria do Evangelho EG.49!
3.! AGIR. O que podemos fazer para fortalecer o Movimento e compartilhar a riqueza recebida
com outros irmãos? !

EVANGELLI GAUDIUM
Divulgada em 26 de novembro de 2013 a primeira Exortação Apostólica do Papa Francisco,
sobre o Anúncio do Evangelho no mundo atual.
EG 49. Saiamos, saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo! Repito aqui, para toda a
Igreja, aquilo que muitas vezes disse aos sacerdotes e aos leigos de Buenos Aires: Prefiro uma Igreja
acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, a uma Igreja enferma pelo fechamento e a
comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Não quero uma Igreja preocupada com ser o
centro, e que acaba presa num emaranhado de obsessões e procedimentos. Se alguma coisa nos deve
santamente inquietar e preocupar nossa consciência é que haja tantos irmãos nossos que vivem sem a
força, a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo, sem uma comunidade de fé que os acolha,
sem um horizonte de sentido de vida. Mais do que temor de falhar, espero que nos mova o medo de
nos encerrarmos nas estruturas que nos dão falsa proteção, nas normas que nos transformam em juízes
implacáveis, nos hábitos em que nos sentimos tranquilos, enquanto lá fora há uma multidão faminta, e
Jesus repete-nos sem cessar: “Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mc 6, 37)
Inserção de Maria de Lourdes Braga do Diocesano de Juiz de Fora
Renovação Cristã do Brasil
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Diocesano de Porto Alegre
Os trabalhos do ano iniciaram com as seguintes ATIVIDADES:
DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO
Oração com Informação
Ação com Oração

Participação do Diocesano no Dia Mundial de Oração, dia 6 de março de 2015,
na Igreja Católica São José , numa tarde de profunda espiritualidade e reflexão.

!

O Dia Mundial de Oração é um movimento iniciado em 1887, que reúne mulheres
cristãs de todo o mundo e é realizado em mais de 170 países. É simbolizado por uma
celebração anual na primeira sexta-feira do mês de março, data em que as mulheres de todo
o mundo compartilham suas esperanças, temores, alegrias, tristezas e necessidades. Nesta
oportunidade as mulheres afirmam sua fé em Jesus Cristo e reconhecem que a Oração e a
Ação são inseparáveis.!
O Dia Mundial de Oração 2015 foi elaborado pelo Comitê do D.M.O. das Bahamas
(arquipélago que se localiza no Oceano Atlântico, na costa ocidental da Península da Flórida
e tem como capital a cidade de Nassau) com o tema:!
JESUS disse: "Vocês entenderam o que eu fiz ?” Jo.13, 1-17!
A Celebração foi realizada pelo Arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler e
compreendeu: Preparação - Boas Vindas - Convite à adoração - Salmo de Louvor - Prece de
Louvor - Leitura Bíblica - Oração de Confissão - Oração de Intercessão – Ofertório - Oração
de Agradecimento - Ação de Graças e Envio - Bênção pelos representantes das Igrejas
Cristãs presentes e Hino Final.!

Renovação Cristã do Brasil
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Diocesano de Porto Alegre
ATIVIDADES

Reunião do Conselho Diocesano
No dia 9 de março de 2015, na sede da RCB-MIAMSI-PoA com a presença de Vera Matte,
Coordenadora Nacional da RCB. Constaram da pauta da Coordenadora do Diocesano Lysette
Basso os seguintes tópicos:!
a) Oração e meditação.!
b) Preparação da Reunião Geral a realizar-se dia 12 de Março.!
c) Convite ao Padre João Tadeu, Pároco da Igreja São Manoel de PoA para realizar a
palestra sobre o Tema da Campanha da Fraternidade 2015. !
d) Organização de uma pasta individual para cada membro da RCB-PoA, com documentos
a serem estudados nas equipes selecionados para o início dos estudos: !
Circular nº1/2015 da Coordenação Nacional; !
!!!
Plano de Trabalho para 2015 do ESSAL; !
! !
Proposta de reflexão sobre nosso Movimento: ESSAL - Ficha 1: !
! !
!
!
!
O MIAMSI sobreviverá?; !
! !
Temas do Ano de 2015: !
! !
!
!
!
1º Campanha da Fraternidade !
! !
!
!
!
2º Diálogo para a Paz.!
e) O Conselho Diocesano de PoA entregou às coordenadoras das equipes 1 e 2, a Agenda!
Formativa organizada pelo Conselho Nacional do Laicato do Brasil, para o ano de 2015,

sendo uma para cada membro da RCB-PoA.!
f) Foi organizado o Cronograma das Atividades do 1º Semestre de 2015.!
Renovação Cristã do Brasil
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Diocesano de Porto Alegre
REFLEXÃO DE QUARESMA
O Padre João Tadeu, Pároco da Igreja São Manoel de Porto Alegre, veio refletir conosco, na
reunião geral do mês de março de 2015. Entre outras ideias, disse ele que corremos o risco de
pontuar nossas ações de cristãos: Domingo (Missa) – Natal – Páscoa, etc. Quando acaba a ação,
voltamos à rotina. Se "Ser Cristão" é existencial, é modo de vida, precisamos aprofundar um
pouco mais as relações fundamentais para nossa vivência cristã. O advento da compreensão de que
a humanidade foi criada para viver a "civilização do amor", que aconteceu com Jesus Cristo, nos dá
a dimensão da verdadeira fé cristã: "Amai-vos uns aos outros…" !
É a nova humanidade renovada, refundada, renascida no amor.!

!

Fraternidade: Igreja e Sociedade.
A Igreja é integrante, faz parte da Sociedade e como tal também determina o caminho e tem
que contribuir para que essa sociedade construa a "civilização do amor". A Igreja ,dentro do
mundo, tem que ser sempre sinal de vida e reconstrução da "nova humanidade" que gera a
"civilização do amor". A Igreja é servidora e mantenedora da vida, servindo à humanidade para
que ela renasça a cada instante, fundada no amor. Servindo, torno-me grande e torno o outro
maior ainda, pois eu com o outro descobriremos que somos todos iguais, fraternalmente. A
"experiência do sagrado" não é pessoal, pois a resposta imediata leva a ser mais fraterno e solidário
(Fraternidade e Solidariedade).!

!

Eu vim para servir (Mc 10,45).
"Servir"- o cristão deve saber que cada atitude ou palavra sua tem que ter o objetivo de uma
verdadeira conversão, de ver o outro com os olhos de Jesus Cristo. No tempo da Quaresma
precisamos nos posicionar como "sinal da presença de Deus no mundo". A Igreja não pode se
omitir de evangelizar (e nós somos a Igreja !) , de reforçar a presença do Evangelho que diz SAL
DA TERRA E LUZ DO MUNDO. Se não evangelizar
para o BEM, para a JUSTIÇA, para a
HONESTIDADE, para o AMOR, entre outros, a Igreja
não está cumprindo sua missão de não deixar que o povo
perca seus valores e sua fé. A prática explicita a fé. !
A nossa Igreja ainda tem credibilidade, ainda é
merecedora de confiança, pois é ativa quando se trata de
solidariedade e humanidade. No Brasil, 85% da Ação
Social tem a participação da Igreja Católica. Através do
diálogo, de ações pastorais e da caridade, nossa Igreja
faz e, muitos de nós, nem sabemos.!
O melhor “ato concreto" da CF é assumir minha
postura de cristão, não deixando me corromper e
resgatando valores que vão sendo esquecidos. O sentido
da CF tem que estar na vida do cristão, seja ele religioso
ou leigo, em todos os dias de sua vida. !
É preciso olhar o outro com os olhos de Jesus
Cristo: JESUS OLHA O MUNDO A PARTIR DA
CRUZ. Viver um amor que me interpela, amor de
compaixão, amor misericordioso por aquela pessoa que
me leva a uma atitude de solidariedade. Aderindo, então,
plenamente ao Projeto de Jesus.!

Renovação Cristã do Brasil
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Diocesano de Juiz de Fora
BOAS NOTÍCIAS
Nossa alegria provocou em nós o desejo de compartilhar com vocês essa boa notícia. O dia
19 de março foi um dia muito especial para a RCB de Juiz de Fora. Uma de nossas militantes, Dea
Emília Carneiro de Andrade, foi agraciada com uma Menção Honrosa entregue pela Câmara
Municipal de Juiz de Fora. Esta homenagem faz parte das comemorações do Dia Internacional da
Mulher e acontece desde 1997. É um momento de reconhecimento do valor e das conquistas das
mulheres e também de reflexão sobre o que ainda precisa ser mudado.!

!

Dea foi escolhida devido a sua atuação no Comitê da Cidadania – Comissão de Justiça e
Paz da Arquidiocese de Juiz de Fora. Dea teve uma marcante atuação na coleta de assinaturas para
aprovação da Lei da Ficha Limpa e seu trabalho continua na coleta de assinaturas pela Reforma
Política.!

!

! Também nessa data, outra militante do Comitê defendeu sua Tese de Mestrado cujo tema
foi o Comitê da Cidadania, deixando encantados os professores da banca com a atuação e o
trabalho de controle social que é desenvolvido. Uma professora convidada, do Rio Grande do Sul,
fez a seguinte declaração “Estou apaixonada pelo Comitê da Cidadania.”!

!

!
O Comitê é um dos órgãos em que membros da RCB atuam, visando cumprir os
objetivos propostos pelo MIAMSI.

Renovação Cristã do Brasil
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Diocesano de Juiz de Fora
DEDICAÇÃO E AMOR À CAUSA
Como resumir no papel 78 anos de trabalho e dedicação a uma causa, sem sentir receio
de cometer alguma falha? Esta é a sensação quando estamos colhendo o depoimento de Célia
Couto Teixeira e Nilza Nardelli ao rememorar diversos momentos da RCB/MIAMSI.!

!

Célia Couto Teixeira entrou para a Ação Católica de Belo Horizonte em 1937, e, junto
com seu marido, participava na Rua Espírito Santo das reuniões, onde todos os sábados rezavam e
cantavam as Completas.!

!

Nilza Nardelli Monteiro de Castro entrou para a Ação Católica também em 1937, mas
em Juiz de Fora, e começaram a trabalhar juntas na mesma Equipe há aproximadamente 63 anos.!

!

Recordaram que na Ação Católica de Juiz de Fora, a grande maioria das Equipes tinha
sacerdotes como Assistentes Espirituais e quatro deles pediram dispensa ao Papa, se casaram e
formaram verdadeiras famílias cristãs. De outra parte, os Monges Beneditinos tiveram enorme
influência no Movimento, pois inúmeras militantes se tornaram Monjas enchendo os Conventos,
pontua Célia.!

!

No entendimento de ambas a Ação Católica era em seus primórdios um movimento de
oração e renovação litúrgica, tendo iniciado no Brasil em fins de 1935. Quando a Ação Católica
filiou-se ao MIAMSI, o movimento já havia deixado a sua “visão particular” para uma visão mais
voltada ao social. Mesmo assim, no entendimento de Nilza, a transição não foi muito pacífica.
Muitas militantes da Ação Católica não entenderam ou mesmo não aceitaram a Metodologia do
MIAMSI e abandonaram o Movimento, tudo isso nos idos de 1964.!

Renovação Cristã do Brasil
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Diocesano de Juiz de Fora
DEDICAÇÃO E AMOR À CAUSA (continuação)

!
!
!
!
!

Ao iniciar o longo período
da ditadura, os que estavam no
poder confundiam o Movimento
com subversão, porque muitos
j o v e n s d o Mo v i m e n t o s e
envolveram profundamente na
luta pela volta do regime
democrático. Assim, a hierarquia
brasileira, com honrosas
exceções, entre elas D. Helder
Câmara e D. Cândido Padim,
declarou o fim da Ação Católica
no Brasil, que não podia mais ser
considerada movimento de
Igreja. Isso aconteceu enquanto
se realizava o Concílio Vaticano
I I . Ma s a A ç ã o Ca t ó l i c a n ã o
morre inclusive, em fins de 1964,
filia-se ao MIAMSI.!
!
Dentre os inúmeros
AGIR do Movimento RCB/MIAMSI em Juiz de Fora, Nilza destaca a ininterrupta coluna
no jornal da cidade, intitulada “IGREJA EM MARCHA”. Havia no jornal local, na época
chamado Diário Mercantil (circulou até 1983, quando foi vendido e passou a se chamar
Tribuna de Minas, que circula até hoje) uma coluna da Igreja, feita por um padre que,
inesperadamente se casou e largou a coluna. Então Monsenhor Falabella, em 19/01/1964
desesperado procura Vicentina Pinto de Moura, militante da RCB, para escrever a coluna.
Esta convida Leda Schmidt, Marilia Schmidt, Lourdes Lorentz e Nilza Nardelli para ajudála, pois na época a coluna era diária. Tempos depois a coluna passou a ser veiculada,
semanalmente, depois de 15 em 15 dias, até que cessou completamente.!
Numa reunião do Movimento, Leda Schmidt lamentou que a Igreja não se
manifestasse ao perder espaço na imprensa, fez abaixo assinado, o bispo na época interveio
e a Tribuna de Minas abriu novamente espaço para a coluna circular quinzenalmente. Fez 50
anos em 2014. A coluna versa sobre liturgia, o social, o político e a doutrina da Igreja.
Atualmente está sob a responsabilidade de Marcel Crochet, com o título “Por uma Igreja em
Marcha, Grupo de Leigos Católicos”.!
!
E o que o Movimento fez por suas vidas? Com certeza afirmam: “emancipou-nos”, ou
seja, tornou-as mulheres mais confiantes e independentes. Houve também uma profunda
transformação interior, proporcionando um coração cheio de alegria e amor para enfrentar
as incertezas da vida e lutar pela dignidade das pessoas.!
Elaine Cabral!
Renovação Cristã do Brasil
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Diocesano de Juiz de Fora
O “RESGATE” DO MIAMSI
Ao participarmos do XIV ELAM em Assunção no Paraguai, voltamos revigoradas e cheias
de deveres de casa a serem feitos, dentre eles, elaborar o “Resgate do MIAMSI – Movimento
Internacional de Apostolado nos Meios Sociais Independentes”.!
Assim, na primeira semana de março, fizemos um Encontro, no auditório do Centro Pastoral
Nova Cúria, para onde acorreu a grande maioria de nossas militantes de Juiz de Fora, com o intuito
de compartilhar informações do Movimento como um todo, e aproveitamos a oportunidade para
homenagear o trabalho das nossas companheiras que foram pioneiras da RCB/MIAMSI em nossa
cidade.!
No Encontro foi feito um retrospecto do MIAMSI, no âmbito internacional, seus objetivos,
Metodologia, sua estrutura, os países e as instâncias internacionais onde atua, dentre outros.
Passamos em seguida para o SAL, seguindo a mesma linha anterior, pontuando sua finalidade e modo
de atuação.!
Fizemos um breve histórico do MIAMSI no Brasil, finalizando a exposição com um olhar
sobre o Movimento em Juiz de Fora. Foi emocionante contar com a presença de duas militantes
atuantes na Equipe AB: Nilza Nardelli Monteiro de Castro e Célia Couto Teixeira, ambas entraram
para a Ação Católica em 1937, ou seja, 78 anos de plena atividade.!
É uma benção contar com a presença e o carisma dessas companheiras, alegres, cheias de
vida e de grande riqueza espiritual. Foi uma emoção muito grande vê-las recordar alguns momentos
vividos na Renovação Cristã do Brasil, Movimento gerado nos quadros da Ação Católica, filiado ao
MIAMSI em 1964.!
Ao relembrar as pioneiras do Movimento não podemos deixar de citar Leda Schimidt de
Andrade, que entrou para a Ação Católica em 1935, impossibilitada de comparecer devido a um AVC.
E as que se encontram junto do PAI: Marita Ribeiro de Oliveira, Maria Vicentina Pinto de Moura,
Heloísa Brandão Mendes, Wanda Brandão, Marília Schmidt de Araújo, Dulce Correa Barbosa.!
Nessa tarde que passamos juntas, houve ainda espaço para que as colegas participantes do
ELAM pudessem se pronunciar e passar suas impressões às demais, além das últimas informações do
Conselho Nacional.!
Enfim, esse Encontro propiciou a Dinamização da Comunicação do Movimento,
fortalecendo e incentivando-nos a não só trabalhar os Temas propostos para o ano, mas também a
nos preparar para Assembleia Nacional e o Conselho Nacional.!
Elaine Cabral !

!

Renovação Cristã do Brasil
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Diocesano de Recife
NOTÍCIAS
Confissão Comunitária
Participei de uma confissão comunitária na qual, antes, houve uma encenação com jovens de
uma comunidade onde o Frei Aloísio Fragoso reside. Foi muito significativa porque o tema escolhido
“ A Misericórdia”, foi relacionado ao flagelo da corrupção exercida pela sociedade dos nossos dias.
Começou com a entrada de Jesus carregando a cruz até o altar. Um dos figurantes, interpretando o
demônio, jogou sua capa e falou ao ouvido das outras personagens, gargalhando em seguida,
representando as tentações e levando os outros a confessar suas fraquezas. !
O PRIMEIRO exemplo de corrupção foi o de uma advogada que, voltando de uma
comemoração com amigas, embriagada, corrompe o guarda da blitz com R$1.000,00 e justifica
que todos fazem isso.!
O SEGUNDO exemplo: um jovem que passara no vestibular comprando o gabarito,
alegando que a prática é comum.!
O TERCEIRO exemplo: o político que, desde pequeno, mentia e todos o achavam
engraçadinho e esperto. Ele cresceu, formou-se e entrou na política e aí veio propina e
corrupção, mas ele diz que todos fazem isso no mundo todo...!
O QUARTO: líder comunitária que tinha recebido uma grana para desocupar um terreno
onde seria construído um edifício, ficando com a maior parte e entregando só um pouco aos outros
moradores.!
A encenação mostrou apenas alguns exemplos em que a corrupção acontece, e o Cristo usa
de misericórdia dizendo: "Pai, perdoa pois não sabem o que fazem" e aconselha não pecarem mais. !

Dia Mundial da Água
Organizamos a palestra da professora Fernanda Vilarouco, da Universidade Federal, e o tema
foi "Água e a necessidade de economizá-la". !
Falou que o homem não está dando a devida importância a essa necessidade. Tudo continua
mais ou menos como há quarenta anos. No Brasil, 40% da água fornecida à população é
desperdiçada, ao passo que, na maioria dos países, esse percentual é 15%. Continuou dizendo que
antes somente o Nordeste era relacionado com a falta d’água, sem se dar muita importância a isso,
pois todos já estavam cansados de ver na TV os pobres sertanejos e sertanejas correndo atrás dos
caminhões-pipas e seus rebanhos e lavouras dizimados pelo flagelo. Era a “seca”. Agora que o
fenômeno chegou ao Sudeste, o fato é encarado de outra forma e se chama “crise hídrica”. !
E por aí foi, e só nos resta rezar para São Pedro mandar chuva suficiente para todos que
estão sofrendo com a sua falta.!

Comemoração do Dia Internacional da Mulher
Comemoramos essa data no dia 24 de março, no Cecosne, juntamente com a Associação das
Donas de Casa. Participaram vinte e duas pessoas, presença considerada razoável nos dias atuais.
Foram entregues duas placas comemorativas e, no nosso Movimento, homenageamos Lúcia Lessa
que, por motivo de saúde, está quase afastada. Ela faz muita falta e antes era muito ativa no
trabalho na Comunidade do Loreto, promovia reuniões no seu prédio, quando levava a palavra de
Deus a várias amigas e vizinhas, inclusive de outros credos religiosos, e outras atividades que agora
não me ocorrem. Além disso, é muito espiritualizada e passa isto para todas nós. Foi uma merecida
homenagem. Da Associação das Donas de Casa foi homenageada Isaura, que é comerciante no
centro da cidade, parceira que muito ajuda aquela Associação. !
Maria Inês Heráclio do Rego!
Renovação Cristã do Brasil
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Diocesano de Recife

A MULHER, AS IGREJAS E O MUNDO
Marcelo Barros, monge beneditino!
Ao celebrar neste domingo, 8 de março, mais um Dia Internacional da Mulher, a ONU propôs
que nos perguntássemos em que essa comemoração contribuiu para que os direitos da mulher sejam
reconhecidos. Afinal, entre os oito objetivos que, no ano 2000, a ONU fixava como metas do
milênio para serem alcançados até o início de 2015, o terceiro era justamente: “promover a igualdade
entre os sexos e a autonomia da mulher”. Ora, a realidade do mundo atual mostra que, sobre isso,
ainda temos um longo caminho a percorrer. Os dados da ONU revelam: dos 3 bilhões de pessoas que
vivem em situação de riscos causados pela pobreza e ameaça de fome, 70% são mulheres. Em todo o
mundo, dois terços das pessoas analfabetas são mulheres. Na maioria dos países, mesmo trabalhando
em empregos iguais aos homens, as mulheres, por serem mulheres, recebem salários menores. E não
está publicada a quantidade de mulheres e meninas escravizadas e vítimas do tráfico e da prostituição.!
Cada vez mais descobrimos que a luta pela igualdade da mulher é um problema sociológico que
envolve questões culturais e históricas. Em um mundo dominado por homens, é também um
problema político. Para quem tem fé, é sobretudo um desafio espiritual e teológico, porque, nessa
questão, a maioria das religiões não exerceu um papel claramente positivo e profético. Somente nas
religiões de matriz africana, as mulheres sempre tiveram um papel importante. Vários templos do
Candomblé são coordenados por Yalorixás ou mães de santo, reconhecidas por suas comunidades
como sacerdotisas.!
Em nossa história recente, o feminismo foi a maior revolução pacífica ocorrida em quase todo
o mundo. Ele torna as mulheres protagonistas de sua história e da libertação da terra e da
humanidade. Transforma a democracia e os direitos humanos individuais e coletivos. O feminismo
surgiu na sociedade civil, mas acabou contagiando também as comunidades religiosas das principais
tradições espirituais.!
Ao insistir que todas as pessoas são filhas de Deus, o Cristianismo diminuiu o sofrimento de
mulheres que, em algumas culturas no mundo antigo, nem eram consideradas pessoas humanas
plenas ou completas. No entanto, no decorrer da história, as Igrejas foram cúmplices e, muitas vezes,
legitimaram a discriminação da mulher, assim como conviveram e até exploraram a escravidão, o
racismo e o colonialismo. Até certos textos bíblicos, lidos de forma literal e sem contextualização,
acabam servindo para legitimar a discriminação.!
Ainda bem que, atualmente, no Ocidente, muitas Igrejas evangélicas e pentecostais, mesmo
algumas que fazem leitura ao pé da letra dos textos bíblicos, aceitaram abrir os ministérios
ordenados para mulheres. No Vaticano, o papa Francisco escandaliza a muitos eclesiásticos ao
mostrar-se disposto a discutir alguns assuntos até agora considerados tabus
nos ambientes eclesiásticos. Entre esses temas delicados,colocam-se a
discussão sobre a obrigatoriedade do celibato para os padres de tradição
latina e a possibilidade de abrir os ministérios ordenados para mulheres.
Desde várias décadas, a teologia feminista parte das experiências de
sofrimento, lutas e resistência das mulheres contra o patriarcado. Reescreve
a história das religiões e da espiritualidade a partir da perspectiva de gênero,
dando voz e protagonismo às mulheres. Criou o eco-feminismo, que liga a
luta pela libertação da mulher à opressão que tem sofrido a terra e! a
natureza. A teologia feminista da libertação tem dado uma contribuição
imensa à caminhada das Igrejas no meio do povo, ao revelar que a luta pela
libertação tem de passar pela superação do patriarcalismo para suscitar uma
verdadeira justiça na relação entre homens e mulheres. Sem dúvida, uma
importante inspiração para tudo isso tem sido a pessoa e o modo de agir de
Jesus Cristo. Ele reuniu em torno de si discípulos e discípulas e propôs a
todos aquilo que Paulo formulou em uma de suas cartas: “Judeus e gregos,
homens e mulheres, escravos e pessoas livres, todos somos iguais e unidos
em Cristo” (Gl 3, 28).!
Renovação Cristã do Brasil
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Diocesano do Rio de Janeiro
CUIDAR DA ESPERANÇA
!

Diante da situação de insegurança globalizada, pertencer a RCB-SAL-MIAMSI é
inspiração e porto. Permanecemos unidas, acreditando que "um mundo melhor é possível".
!
O Papa Francisco exortou todos os cristãos a não assumirem uma posição pessimista
diante das dificuldades presentes: Construir pontes e estreitar laços.
!
A Campanha da Fraternidade nos lembra "Eu vim para servir".
!
A CNBB assume o papel da Igreja brasileira aqui e agora. Desejamos que a eleição do
arcebispo de Brasília, D. Sérgio da Rocha, seja mais um sinal da Esperança a que nos
conclama o nosso Papa.
!
E nós? Com o otimismo vivenciado em nossa caminhada, no seguimento que nos pede o
Cristo, queremos ser cuidadoras das sementes do Reino.!
"O testemunho provoca solidariedade", como se pode constatar nos Atos dos Apóstolos. !
Assim também nos mostra o Evangelho do Bom Samaritano, Jesus perguntou: quem é o
teu próximo?!
Texto composto pelas companheiras reunidas!

O Rio de Janeiro continua lindo…
!

Renovação Cristã do Brasil
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Diocesano de São Paulo
NOTÍCIAS
Proposta de mudança das reuniões do Conselho Diocesano
Foi aprovada a proposta da coordenação de se fazer, mensalmente, uma reunião com todos os
membros da RCB, e não apenas com a Equipe de Coordenação e as coordenadoras das equipes.
Dessa maneira, não haveria mais a necessidade das Tardes de Integração, pois todas participariam
diretamente das discussões e deliberações num COLEGIADO. A Equipe de Coordenação continua
assumindo a elaboração do programa de acordo com o tema escolhido no Conselho Nacional;
acompanha o trabalho das equipes de base propondo o que seja necessário para sua revitalização e
mantém contacto com a Coordenação Nacional e outros diocesanos. Tem também a obrigação de
representar o movimento nos encontros nacionais e internacionais ou com outras entidades afins. O
Colegiado terá a função de votar e apoiar as propostas da Equipe de Coordenação, podendo também
apresentar novas ideias ou sugestões de mudanças. O Diocesano deverá desenvolver uma pedagogia
de educação permanente, utilizando a metodologia própria da RCB, para evangelizar e promover a
conscientização dos membros do movimento.!

Proposta do VER da Campanha da Fraternidade
Nosso trabalho sobre o tema “Igreja e Sociedade” visa primeiramente recordar a vocação e
missão de todo cristão e da Igreja, para que possamos aprofundar o diálogo e a colaboração com
a Sociedade. Fizemos em 21 de março uma Manhã de Formação com Margarida Oliva, nossa
assessora teológica, que orientou a pesquisa em dois sentidos: 1) História breve das relações
entre a Igreja e a Sociedade desde seus primórdios; 2) Compreensão dos principais desafios da
situação atual. A Pesquisa nas Equipes e no meio social vai seguir o seguinte roteiro: O que na
Cultura atual incomoda a Igreja? Os cristãos se sentem responsáveis pelos problemas da
sociedade? Dentre os problemas sociais que desafiam os cristãos, qual o mais urgente? !
Em 25 de abril, o presidente do Conselho do Laicato da Arquidiocese de São Paulo, Edson
G. P. O. Silva, fará uma palestra sobre o tema “O papel do Leigo na Igreja e na sociedade atual”,
já direcionando para o AGIR. !
Em 16 de maio, na Manhã de Formação, fecharemos o tema da Campanha da Fraternidade
com Frei André Luiz Tavares OP.
Renovação Cristã do Brasil
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Diocesano de São Paulo
NOTÍCIAS
Gesto concreto da Quaresma
Como nos anos anteriores, recebemos uma carta de Frei Betto pedindo que o gesto concreto
da Quaresma seja revertido em ajuda financeira para determinada obra que ele julga meritória.
Neste ano sugeriu que seja feita a doação para o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto – MTST –
movimento organizado desde 1997 em várias cidades brasileiras, atualmente em 6 estados: São
Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, Tocantins, Roraima e Distrito Federal. Na capital
paulista, o MTST cuida de 3.970 famílias com 27 cozinhas coletivas, que funcionam graças a doações
de alimentos e trabalho voluntário. Ao longo desses 18 anos, o movimento já garantiu mais de 10 mil
moradias para famílias sem teto.!

!
!

Eleição da Diretoria do Conselho dos Leigos

Na Assembleia Eletiva do dia 24 de março, Marta Maria Soares de Camargo, nossa
companheira, foi eleita vice-presidente do CNLB (Conselho Nacional do Laicato do Brasil) da
Região Sé/ SP.!
Será uma prova de muita paciência e sabedoria , pois o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo
Scherer, vai mesmo criar um novo Conselho: o CONSAL - Conselho Arquidiocesano de Leigos . Ele
reconhece o nosso, o Clasp (Conselho de Leigos da Arquidiocese de São Paulo), apenas como uma
associação de leigos.!
!

!

Projeto de Lei de Iniciativa Popular

Participamos da coleta de assinaturas para o Projeto de Lei da Iniciativa
Popular, elaborado pela Coalizão para a Reforma Política Democrática e
Eleições Limpas, que visa afastar das eleições o financiamento de empresas,
melhorar o Projeto sistema eleitoral, promover a inclusão política das
mulheres, dos grupos sub-representados e aperfeiçoar a democracia direta. A
coalizão é formada pela CNBB, OAB, MCCE (autores da Ficha Limpa) e mais
112 entidades da sociedade civil.!

!
!

Fórum Social Temático - Reforma Política:
pela Democratização do Poder

No dia 21 de fevereiro, Cláudia, Helen, Marta, Anna e Maria Alice fomos a um ato pela
Reforma Política realizado pelo CLASP, do qual participou Luiza Erundina, deputada federal/ SP.
Nesta reunião soubemos que estava em andamento a criação de um Fórum Social pela Reforma
Política. Anna entrou para o Grupo. No dia 18 de março houve um evento aberto reunindo
entidades e movimentos sociais para o lançamento oficial e definir os próximos passos.!
O período de realização do Fórum será de 27 de junho a 2 de julho com atividades em todo o
Brasil e de 3 a 5 de julho centralizado em São Paulo.!
Proximamente daremos mais detalhes para que, em suas cidades, possam incentivar os
movimentos e entidades a participarem.!
Maria Alice Leonardi

Renovação Cristã do Brasil
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Diocesano de São Paulo
DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO
O tema para 2015 foi preparado pelas mulheres das Bahamas. !
Este movimento foi iniciado por mulheres em 1887 e é realizado todo ano em mais de 170
países e regiões, na primeira sexta-feira do mês de março, aproximando mulheres de várias etnias,
culturas e tradições, estreitando o seu relacionamento, afirmando sua fé em Jesus Cristo e
compartilhando suas esperanças e temores, suas alegrias e tristezas, suas oportunidades e
necessidades.!
Sempre é de grande interesse saber e aprender, cada ano, sobre o país escolhido para organizar
estes encontros. O arquipélago das Bahamas é uma extensão de água com cerca de 3.00 ilhas
espalhadas. Abarca aproximadamente 160 km2 de água no Oceano Atlântico, entre Flórida e Cuba.
Os primeiros europeus chegaram em 1492 e a língua falada é o inglês. A população é de mais de
350.000 habitantes, sendo 85% afrodescendentes. !

!

Pelo segundo ano consecutivo, na tarde de sexta-feira, 6 de março, oito membros do
Diocesano, Anna Maria Nigro, Claudia Nicolau Fernandes, Lea Pagliuso de Campos, Maria Alice
Isnard Leonardi, Marta Maria Soares de Camargo, Susana Hughes Supervielle, Zelia Malta e eu,
Helen Hughes, participamos do Dia Mundial de Oração das Mulheres, na Paróquia Martin Luther,
da Igreja Luterana, no centro da cidade de São Paulo. !
Éramos umas 30 mulheres naquele dia, com os membros da paróquia Martin Luther, que nos
receberam calorosamente: o reencontro foi uma alegria. Na liturgia estava incluído o lava-pés, no
qual a senhora que nos recebeu lavou os pés de 12 mulheres que se ofereceram para isso. Seguiu-se
um farto lanche com comidas e
bebidas típicas das Bahamas: água
de coco, limonada, mousse de goiaba,
muito côco em doces e bolos, além
de um delicioso risoto que
costumam comer no Natal.!

!

O Dia Mundial de Oração
ajuda a nos conscientizar do que
acontece no mundo e a não
vivermos isoladas; !
a nos enriquecer com
experiências de fé vividas por cristãs
de outros países; !
a levarmos as cargas de outras
pessoas orando com e por elas; !
a reconhecer seus dons e
talentos e usá-los em benefício da
comunidade.!
Pretendemos continuar
participando dos futuros eventos e
já sabemos que no próximo ano
serão as mulheres de Cuba a
prepará-lo.!
Helen Hughes!

Renovação Cristã do Brasil
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Diocesano de São Paulo
Ainda é possível um diálogo entre igreja e sociedade?
Diálogo e colaboração são os objetivos propostos pela CF de 2015 com o tema “Igreja e
Sociedade”.!
Enquanto comunidades humanas, a Igreja instituição e a Sociedade existem numa determinada
época, envolvidas numa cultura e influenciadas por um contexto social. As transformações culturais e
estruturais da sociedade sempre acarretaram problemas para a Igreja, pois se ela não consegue
dialogar com a sociedade para atualizar sua missão deixa de ser significativa para seus
contemporâneos. !
Fazendo uma rapidíssima memória do caminho percorrido pela Igreja com a sociedade,
podemos identificar e compreender os principais desafios da atualidade e explicar em parte a crise
atual.!
Na antiguidade, Deus se manifestou na pessoa e na vida de Jesus de Nazaré. Homens e
mulheres que aceitaram os ensinamentos de Jesus formaram as primeiras comunidades de cristãos
com a responsabilidade de anunciar a mensagem do Reino de Deus. No início a fé era muito simples,
consistia em aceitar Jesus, adotar seu modo de viver e seus ensinamentos.!
Quando o Cristianismo entrou no mundo greco-romano, a concepção da fé passou a sofrer
muita pressão da cultura. Sendo o Cristianismo reconhecido como religião oficial por Constantino,
assumiu a estrutura organizativa do Império e a própria liturgia adotou elementos do cerimonial da
corte. !
Sob a influência da filosofia grega, aprofundou-se a interpretação do Cristianismo enquanto
doutrina; para resolver problemas que surgiram, os bispos criaram a ideia de Ortodoxia e Tradição.
Para a Ortodoxia, a fé consistia em aceitar os dogmas e rejeitar as heresias. A Mística considerava a
fé experiência direta de Deus e de Cristo. No século XVI, a Igreja instituição aprofunda ainda mais
sua característica dogmática dando espaço para o surgimento da Santa Inquisição. A luta contra as
heresias tornou-se, então, mais importante que a própria evangelização.!
Surgiram protestos no seio da Igreja dividida entre Ortodoxia e Mística; a primeira sempre
predominou na hierarquia e a segunda esteve muitas vezes à beira da condenação. Optando pela
Mística surgiram os monges, os frades e toda uma tradição que Roma tentou neutralizar
incorporando os religiosos à vida eclesial. Durante muitos séculos a Igreja priorizou uma
espiritualidade embasada na doutrina em detrimento da espiritualidade ligada ao Espírito.!
Nos séculos XVIII e XIX, com o Racionalismo, ter fé consistia em fazer oposição à
modernidade; profunda era a convicção de que nenhuma verdade revelada por Deus poderia ser
contrariada pela Ciência.!
O advento da sociedade moderna, pluralista, secularizada significou o fim da era da
Cristandade, mas a reação antimodernista foi tão grande que seus efeitos permaneceram até hoje e
foram decisivos para frear o Concílio Vaticano II.!

CRISTANDADE

!

Idade Média 692 a 1303
Feudalismo
Papa falou está falado
Fiéis ouvem e obedecem!
Infantilização do leigo!

!

!

Renovação Cristã do Brasil

! MODERNIDADE

!

! Idade da razão 1453 a 1789
“Penso, logo existo”
! !
!Ciência X Religião
Condenação de Galileu!
Galilei!
Verdade é o que pode ser
provado!

POS-MODERNIDADE!
!

!

séc.
! XIX e XX!
Valorizaçãa da subjetividade e
da liberdade
!
pessoal !
A busca da verdade é infinita
Valor da experiência de cada
um!

!
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Diocesano de São Paulo
Ainda é possível um diálogo entre igreja e sociedade?

(continuação)

“A Ig r e j a n ã o p o d e r á
manter por muito tempo uma
teologia histórica moderna e
uma teologia dogmática
medieval. O aparente embate
entre a fé e o mundo pode ser,
de fato, a oposição entre a fé
plasmada e vivida no século
XIII com a fé do século XX”.!
Se a Cristandade teve a
f é e a Mo d e r n i d a d e te v e a
razão, qual será o paradigma da
época que está nascendo?!
O grande desafio nosso é
a luta pelo novo paradigma,
que virá com ou sem os valores
do Cristianismo. Hoje vivemos
na cultura de mercantilização
de todas as dimensões da vida.
“Consumo, logo existo”. Mas se o Mercado se tornar o grande paradigma deste século, vai ser
implantada não uma nova civilização, mas uma outra barbárie. Pois enquanto se acelera o progresso
econômico com suas promessas de riquezas e felicidade, cresce a seu lado o agravamento ostensivo
de diversas formas de discriminação e exclusão.!
A Igreja, por sua identidade e missão, deve entrar no diálogo que vai construir os critérios de
valor deste novo mundo. O Papa Francisco, no prefácio de um de seus livros, afirmou: “nas próximas
duas décadas a América Latina terá um papel-chave nas grandes batalhas que estão moldando o
século XXI”. Para que isso aconteça, cada um de nós, Igreja instituição e Povo de Deus teremos que
enfrentar as barreiras de nossa cultura e até da nossa formação religiosa, que deve estar talvez
embaralhada com ideias do Modernismo quando não da Cristandade. Temos que fazer uma
revolução na nossa cosmovisão, uma autêntica conversão que implica nova interpretação da
realidade, uma nova escala de valores, outra postura diante do Transcendente. Temos que aproveitar
e apoiar as ideias do Papa Francisco, que deseja e defende uma Igreja pobre, missionária,
evangelizadora, pastoral e centrada nos pobres.!
Maria Alice Leonardi!

!!

Fontes:! !
!
!
!
!

Mário de França Miranda, Igreja e Sociedade.!
José Comblin, Cristãos rumo ao século XXI.!
Margarida Oliva, palestra Ainda é possível um diálogo entre Igreja e Sociedade? !

!
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NOTÍCIAS DE ÚLTIMA HORA
Pedidos para que a RCB reze por nossas amigas enfermas:
Mílvia Oliveira Johansson, Diocesano de Porto Alegre
Sabemos que está em processo de recuperação e esperamos que logo volte ao nosso
convívio.

Mariza da Cunha Barreto Morais, Diocesano de Recife
Há algum tempo, está na UTI e vem enfrentando o tratamento com muita coragem.

Frances de Melo Mamede, nossa Companheira de Fortaleza
No dia 22 de abril, fez uma cirurgia no pâncreas que foi bem sucedida, mas ainda
está na UTI.

Mariah Sólon Guimarães, Diocesano do Rio de Janeiro
Está afastada há algumas semanas em virtude de cirurgia de varizes nas duas pernas.!

Queridas Companheiras,
Agradecemos a colaboração de todas para montar este
Boletim.
É sempre uma oportunidade de “conversar" com vocês.
Nós do Diocesano de São Paulo
Q RENOVAÇÃO CRISTÃ DO BRASIL / miamsi ueridas
Equipe Nacional

!

Diocesano São Paulo

Renovação Cristã do Brasil

Coordenadora
Vice-Coordenadora
Secretária
Tesoureira
Representante CNLB

Vera Elizabeth Reimer Matte
Beatriz Hespanhol Gastal
Milvia Oliveira Johansson
Magda Puperi
Cláudia Nicolau Fernandes

Coordenadora
Vice-Coordenadora
Secretária
Tesoureira
Representante CLASP

Maria Alice Isnard Leonardi
Maria Elizabeth Garisio Pinto César
Marta Maria Soares de Camargo
Anna Maria Nigro
Marta Maria Soares de Camargo
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