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EDITORIAL 
 

Não mentiríamos ao dizer que a RCB passa por uma fase de decisiva definição; não só os 
problemas da atualidade tornam se complexos, mas perplexa está a consciência do mundo 
em face a esses problemas. Diante do  sucesso histórico do neoliberalismo busca-se por 
soluções globais que definam um ideal comum e deem um sentido para o progresso e para 
o desenvolvimento, sem que estes produzam a exclusão.  
 

Nesse momento histórico, a RCB exige de seus militantes um testemunho  concreto, um 
conhecimento atualizado, uma inserção na História. Os princípios cristãos, tendo um 
sentido profundo de encarnação no tempo e na humanidade, acarretam implicações 
exigentes no  campo social, visando a destruição das estruturas injustas. 
Precisamos aprender a VER a realidade segundo a ótica do Evangelho e não sob os critérios 
do  materialismo militante que  valoriza todas as coisas e pessoas em função do dinheiro e 
do consumismo. Precisamos VER não só nossas próprias limitações, mas sobretudo o poder 
da Graça que atua nos sinais dos tempos e a ação dos Profetas que denunciam as injustiças 
e nos convocam à conversão e ao Agir sem restrições. 
 

Através da análise da conjuntura da RCB, que realizamos no Conselho Nacional, nos 
percebemos como movimento de leigos cristãos, independente, autônomo, eclesial mas 
não paroquial, movimento de Igreja, mas não da Igreja. Hierárquico mas democrático, 
buscando evangelizar e não catequizar a classe média.  Nossa metodologia, formativa e 
atual, valorizamos como  instrumento de nossa conversão. 
 

Consideramos a ação política, decorrência de nossos objetivos, pois nosso carisma é a opção 
preferencial pelos pobres e excluídos; trabalhamos na construção de um mundo mais solidário, 
através da mudança das estruturas sociais, políticas e econômicas, para que os Direitos 
Humanos de TODOS sejam respeitados, a fim de que TODOS possam ter uma vida digna.  
Consideramos um privilégio pertencer a um movimento que deu um sentido mais profundo e 
humano à nossa vida cristã! Mas essa pertença trouxe para nós uma enorme responsabilidade: 
sermos o sal da terra, a luz do mundo... por isso, resgatamos os versos de Geraldo Vandré: 
                       

“Nas escolas, nas ruas, campos, construções 
                      Somos todos soldados armados ou não 
                      Caminhando e cantando e seguindo a canção 
                      Somos todos iguais braços dados ou não 
                      Os amores na mente, as flores no chão 
                      A certeza na frente, a história na mão 
                      Caminhando e cantando e seguindo a canção 

Aprendendo e ensinando uma nova lição 
Vem, vamos embora que esperar não é saber 

                      Quem sabe faz a hora não espera acontecer.” 
                                                                                                                      Maria Alice 
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Invocação e Agradecimento 
 

Todas as manhãs e ao fim do dia eram feitas orações invocando o Espírito Santo para o 
bom andamento dos trabalhos. Também ao fim da tarde, agradecíamos a Deus o que 
recebemos. Essas orações eram preparadas pelas representantes dos 6 diocesanos 
presentes. 
O Diocesano de Fortaleza fez a Celebração da Acolhida iniciando com uma procissão: 
 

 
 

Davina  Moscoso de Araujo do Rio, fez uma Meditação relacionando os acontecimentos 
durante as Bodas de Caná e a festa de encontro e partilha que é o Conselho Nacional 
que se repete todos os anos. 

 
 
 
 
 
 
A Celebração do Envio foi presidida pelo 
Fr. João Xerri e concelebrado pelo Pe. Luís 
Sartorel, assistente de Fortaleza. Uma 

verdadeira memória da Eucaristia e a 
partilha de afetos de irmãs e irmãos em 
Jesus. 
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V  E  R 
A Importância dos Relatórios 

 
Fazer comentários sobre os Relatórios dos demais Diocesanos é uma árdua missão: avaliar de 

longe o trabalho executado pelas militantes, que desempenham brilhante trabalho dentro de suas 
limitações. 

Na apresentação, de forma oral, seus trabalhos no Conselho Nacional em Fortaleza, 
podemos destacar alguns pontos observados: 

- Durante o ano de 2018 não houve acréscimos de novas militantes; 
- A maioria tem idade avançada com dificuldade de locomoção, principalmente nas grandes 

cidades; 
- Reúnem-se com regularidade. A maioria das Equipes uma vez ao mês, exceto Fortaleza 

em que as reuniões são semanais; 
- Em suas sedes, participaram de muitos eventos, palestras, principalmente no primeiro 

semestre, quando trataram da Campanha da Fraternidade. Houve  muitas atividades, 
demostrando o quanto se dedicam a se atualizar, para estarem em conformidade com os 
temas atuais e eventos sociais, sinais de solidariedade e encontros. 

- Observamos que o tema proposto CRISE DE VALORES E CRISE DA JUSTIÇA SOCIAL foi 
trabalhado, em sua maioria, com pesquisa de dados. Poucas foram ver a realidade de perto 
ou fazer entrevistas. Salvo engano, houve apenas uma Equipe de um Diocesano que foi a 
campo pesquisar essa realidade in loco. Talvez esta constatação seja justificada pela idade 
e pela dificuldade de deslocamento da maioria das militantes. 

No geral avaliamos positivamente a atuação dos Diocesanos, que procuraram cumprir 
a agenda da RCB com muita disposição e compromisso. 

Destacamos e parabenizamos também o AGIR de Fortaleza na Comunidade periférica 
de Genibaú – Centro de Promoção da Vida Helder Câmara -, onde prestam serviços, não só 
apoio financeiro. Vão muito além, é uma verdadeira Formação na Ação, o verdadeiro 
espírito propagado pela Metodologia/Pedagogia de nosso Movimento! 

Elaine dos Santos Andrade Cabral, pelo Diocesano de Juiz de Fora 
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Sobre a Junta Internacional do MIAMSI 
 

Maryse Robert, a presidenta da Junta, nos enche de esperanças em todos os sentidos. 
Primeiramente, porque ela é incansável na dedicação à sua função de presidenta do MIAMSI. Também 
com toda a simplicidade procura sempre se comunicar conosco. Submete a todos da equipe os 
assuntos e leva em consideração as respectivas opiniões.  

 
Daqui há dois anos, vai acontecer a ASSEMBLEIA GERAL. O único movimento que se ofereceu 

para ser sede do encontro de irmãos e irmãs do MIAMSI foi o Líbano por intermédio da responsável 
do movimento, Yolla Sawaya. 

O Núncio Apostólico ficou feliz com a notícia de nos receber na última semana de outubro de 
2020, ano em que serão celebrados os 100 anos do Estado do Grande Líbano.  

É um país magnifico, berço de tantas civilizações orientais. É um país de um povo corajoso e que 
está sempre pronto a se re-construir. É importante prestigia-lo como mostra de nossa solidariedade 
de cristãos. 

O tema escolhido após os relatos enviados pelos vários movimentos será: 
“Testemunhe e participe do mundo” 

 
Outra viagem de Maryse  foi em julho, por ocasião do ELAM, COCHABAMBA onde com a 

companhia de Carolina Loureiro momentos fortes na Bolívia, refletindo a "Laudato Sì" com todos os 
países membros do SAL. Foi uma oportunidade de conhecer os latino-americanos em sua forma de  
apresentarem concretamente maneiras de construir o futuro do ser humano em nosso planeta.  

 
Havia uma expectativa dos membros da Junta em relação ao CONSELHO NACIONAL DA RCB. 

Então enviei alguns comentários a respeito. 
O Conselho transcorreu muito bem. Tivemos um excelente programa de três dias desenvolvido por 

Maria Alice Leonardi, coordenadora nacional. Os 6 diocesanos, a coordenação, a tesouraria fizeram os 
relatórios de seus respectivos trabalhos durante o ano. Ouvimos conferências muito importantes sobre a 
conjuntura mundial, do Brasil, da Igreja e do nosso próprio movimento (neste caso, tendo como base uma 
pesquisa envolvendo todos os membros da RCB). Portanto, tivemos uma visão ampla da realidade em que 
vivemos. Tudo isso foi intencional para atrair novos lideranças para a coordenação nacional.  

Com muita tensão, chegamos a um bom final: as responsáveis atuais seguirão por mais um ano e 
o diocesano de Fortaleza assumirá a função em outubro de 2019. Energizadas, retornamos às nossas 
casa. 

Tivemos o prazer de receber Rogelio Quiñónez, secretário da equipe da América Latina com sede 
no Paraguai. Ele é um bom conhecedor do MIAMSI. Suas sinceras palavras de apoio, colocando-se a 
nosso serviço, foram bem recebidas. Ele participou de todas as atividades e, na noite de talentos, 
cantou com uma bela voz de barítono 

 
Este Boletim da RCB será enviado para a ESSAL e para a JI .  
 
É um intercâmbio desejável entre os movimentos do MIAMSI pelo que significa em troca de 

conhecimento, experiências e soluções até. 
 
Atualizando, os representantes do Secretariado na Junta são:   
Gerónimo Bellassai : Vice-presidente para a América Latina do Paraguai. 
Carolina Medeiros :   Responsável pela comunicação da Bolívia.   
 

Anna Maria Nigro, Suplente do SAL na JI 
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Notícias do SAL  
Secretariado da América Latina 

 

Nossa primeira viagem missionária: Visita ao MIAMSI / Brasil 
 
Respondendo a um gentil convite do movimento brasileiro, o Secretário Geral da SAL, 

Rogelio Quiñónez, participou das deliberações do  Conselho Nacional da Renovação Cristã 
do Brasil no final de outubro.  

Os objetivos que animaram a visita do Secretário-Geral foram: expressar a 
fraternidade com o movimento brasileiro, ver e escutar suas preocupações e necessidades, 
e depois definir algum tipo de apoio solidário.  

O movimento brasileiro vive um momento de grande complexidade, o quadro político 
que se desenvolve o país tem grande impacto no movimento; há medo de perdas de 
conquistas, conquistas estas no nível social, e grande desalento com os resultados das 
eleições.  

Durante as deliberações a realidade e o contexto foram interpretados e concluiu-se 
que os fatores de informação e manipulação agem com grande força na definição dos 
resultados e no desenho da política a ser seguida. Seis 
diocesanos foram representadas no Conselho de Fortaleza e a liderança segue em serviço  
por mais um ano.  

Diante do desânimo e da depressão, a tônica dos assessores em suas falas foi 
recomendar fortemente a esperança e a resistência, entendidas como continuar a 
trabalhar para a construção do Reino de Deus, porque faz sentido fazê-lo, apesar das 
dificuldades e do desencorajamento.   

Colocamos nas mãos do Pai, do nosso irmão Jesus e de todo o Movimento, os sinceros 
sonhos, esperanças e desejos de servir o movimento da melhor forma possível e discernir 
em grupo, com a força e a luz do Espírito Santo.  

Rainha e mãe da América Latina, a Santíssima Virgem nos guia e nos coloca sob o 
manto materno.  

O movimento na América Latina tem a palavra para expressar seus sentimentos e seus 
projetos, assim como a visão que eles têm do que o trabalho deveria ser.  

Nós estamos a seu serviço. 
Fraternalmente,  

 Equipe SAL: 
 Rogelio Quiñónez   Secretário geral do SAL  
 Marta Arguello de Bellassai  Secretaria Executiva 
 Estela Cortez    Tesoureira da Equipe  
 Gloria  P. de Abente   Secretária de Comunicações 
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Análise da Conjuntura Eclesial 
Da Análise da Conjuntura Eclesial, destacamos o seguinte: 

A proposta de Francisco é clara como um cristal bem lapidado: 
Se a missão da Igreja é levar ao mundo todo a Boa-Notícia do Reinado de Deus, seu 

movimento deve ser para fora dos templos e sacristias. O espaço principal de atuação do 
Povo de Deus é o lugar onde vivem as pessoas, independentemente de sua confissão 
religiosa.  

Antes correr o risco de se sujar por ter ido às praças e ruas, do que definhar por não sair 
da sacristia. Trata-se de juntar-se aos movimentos sociais, respeitando sua laicidade, para 
que “não haja família sem casa, camponês sem terra, trabalhador sem direitos”.  

 O setor eclesial mais afinado com a proposta de Igreja Em Saída é o de quem se 
identifica com as CEBs e Pastorais Sociais. Refundar as CEBs significa retomar e atualizar a 
intuição teológica que lhes deu origem:  
o celebração dominical na comunidade local conduzida por seus animadores/as 
o incentivo à leitura bíblica na ótica do oprimido  
o coordenação pastoral colegiada, das bases comunitárias aos organismos paroquiais e 

diocesanos,  
o articulação com Pastorais sociais que façam a mediação entre o campo eclesial e o sócio-

político.  
Se a Igreja quer mesmo ser Povo de Deus atuante na história humana, tem que suprimir 

o clericalismo. Francisco tem dito isso, mas sabe que não é fácil passar do ideal à prática. 
Uma medida eficiente para promover essa mudança seria fechar os seminários e colocar os 
vocacionados na pastoral, oferecendo-lhes a formação na ação. Esse modelo foi 
implementado por D. Helder Câmara, quando arcebispo de Olinda e Recife. A Igreja poderá 
formar presbíteros, diáconos e diaconisas seguindo o método “ver, julgar, agir e celebrar”. 
E assim formar agentes da unidade eclesial para as necessidades do mundo atual. 

Francisco dá exemplo de liberdade e criatividade, mas ainda tem sido pouco seguido. 
Com certeza seu maior desafio é o de convencer a Igreja católica que o mundo está em 

estado de guerra: guerras localizadas, étnicas, contra a droga ou o terrorismo, mas todas 
mortíferas, dentro do quadro maior da guerra da espécie humana contra a Terra, nossa casa 
comum.  

Francisco já abordou esse tema por várias vezes, mas ainda não conseguiu convencer 
as bases da Igreja que não basta falar de paz nos corações enquanto a violência está solta 
pelo mundo, produzindo miséria, refugiados, mutilações e mortes. 

De Roma ele percebe a realidade global, mas as Igrejas locais continuam olhando para 
dentro delas mesmas e, no máximo, o que ocorre na sua vizinhança. 
 
Extraído do texto de Pedro Ribeiro de Oliveira para a Assembleia da CNBB, abril de 2018.  
 
Ele é doutor em Sociologia, professor aposentado dos PPGs em Ciências da Religião da Universidade 
Federal de Juiz de Fora – UFJF e da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC Minas. É 
 membro do ISER-Assessoria, da Equipe de Formação da Prelazia de São Félix do Araguaia e da 
Coordenação Nacional do Movimento Fé e Política.  

http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/523294-dom-helder-camara-a-sintese-da-melhor-tradicao-espiritual-da-america-latina-entrevista-especial-com-ivanir-rampon
http://www.ihu.unisinos.br/43514-ver-julgar-e-agir-50-anos-de-pratica-social-catolica
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Mensagem da Tesoureira da EN 
 

Agradeço às Tesoureiras dos Diocesanos: Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de 
Janeiro e São Paulo.  
A comunicação entre nós foi perfeita nos últimos dois anos e, com certeza 
continuará por mais um ano, tendo em vista a prorrogação do mandato do Conselho 
de Coordenação Nacional até fins de 2019. 
O pagamento de cotas ao nosso Movimento é sinal de pertença em prol da sua 
continuação, tendo em vista que nos sustentamos sem ajuda externa. 
Reitero que nosso Estatuto e Regimento Interno prevê uma contribuição de 8% do 
salário mínimo, mas a realidade atual de nossas militantes as impede de contribuir 
com esse valor. No entanto, quaisquer valores que sejam doados ao Movimento é 
muito importante e bem vindo! 
No MÊS de MAIO, recolhimento de U$ 5 dólares por participante será enviado ao 
MIAMSI diretamente do Caixa do Nacional, 
No MÊS DE AGOSTO, recolhimento de U$ 20 dólares por participante será enviado ao 
SAL contando com a contribuição dos Diocesanos. 
É um privilégio encontrar com pessoas maravilhosas, a cada ano no Conselho 
Nacional, com todas vocês da RCB. 
Abraços carinhosos!!! 

Elaine dos Santos Andrade Cabral 
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Crise de Valores e Espiritualidade 
P. Luís Sartorel 

A Palestra do Pe. Sartorel foi muito esclarecedora.  
 

Iniciou se apresentando e dizendo um pouco de sua trajetória desde a vinda da Itália para o 
Brasil, em 1970. Trabalhou na Bahia de 70 a 86 nas comunidades, foi missionário em Goiás 
por 4 anos, coordenou a CPT em 86, no mesmo ano foi para Nicarágua; em 91 veio para 
Fortaleza e a pedido de D. Aloísio Lorscheider, foi para Genibaú, bairro mais pobre da 
cidade, em seguida para o Tancredo Neves, outro bairro pobre, e hoje ajuda em duas 
Paróquias, no CEBI, no Curso de Verão na Terra do Sol, há 19 anos. O próximo curso será 
dia 08 a 13 de julho; ainda é professor da Faculdade Católica e coordena as Pastorais 
Sociais. Sua apresentação nos mostra seu testemunho de discípulo missionário, com 
dedicação aos pobres e excluídos.  
 

Começou a palestra destacando as Mudanças de Épocas acontecidas há 50 anos atrás, 
iniciadas com o Concílio Vaticano II. O Papa João XXIII, soube ver os sinais dos tempos .  
 
Lembrou alguns fatos como a Guerra do Vietnã e disse, “sou filho de pais que vieram de 
duas guerras e contavam que os soldados para aguentarem, fumavam maconha e depois 
outras drogas, que se espalharam para a juventude, para não pensarem no horror que 
estavam vivendo”. E outros: Movimento de Maio de 1968, na França. É Proibido Proibir, 
Revolução e Ditaduras na América Latina, em 1974, Ditadura Militar no Brasil, Revolução da 
Teologia da Libertação na América. Latina que reabilitou o método - Ver-Julgar-Agir. 
Comunidades Eclesiais de Base – CEBs. Artes. Músicas contestando o sistema. Em 1979 a 
maior resistência ao sistema era a Teologia da Libertação e CEBs ; neste ano apareceu a 
invasão de Igrejas Neopentecostais com a Teologia da Retribuição e parte de Igreja Católica 
usa estes métodos. Estas coisas e acontecimentos não são por acaso.  
 

Em 1989 aconteceu a queda do Muro de Berlim, o fracasso do Socialismo, neste ponto 
começa a dominação do Capitalismo.  
 

Do ponto de vista da Fé, todas essas mudanças influenciaram e modificaram bastante. A 
Europa, por exemplo, tem 15% de fiéis, com tudo isto o mundo se tornou egoísta, a religião se 
tornou individualista, uma relação pessoal com Deus. Não se pensa mais no bem comum.  
 

Hoje a Sociedade é pluralista, as religiões são vistas como pontos de vista de cada um (eu 
tenho a minha verdade). Isto leva a um relativismo, dentro disto se acopla o consumismo.  
O Pluralismo é muito sério, é preciso saber lidar com as diferenças.  
 

Temos muitos grupos fundamentalistas em que se procuram as certezas. Muitas pessoas, 
principalmente, a juventude se sente perdida, não acha o sentido da vida, acostumada a 
ter tudo e, quando contrariada, não sabe superar, então aumenta o suicídio dos jovens.  
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continuação  

 

Chegamos então ao que chamamos Anarquia de Valores, sem uma base que norteia como 
eram acostumados, não sabem o que é verdade. Neste ponto da história chega o Papa 
Francisco que ensina que Espiritualidade é uma forma de perceber o Espirito Santo no 
mundo, conseguir discernir os sinais do Espirito Santo na História. Lembra quando Deus se 
apresenta a Moisés .... atendendo ao clamor do povo; esta descida de Deus é um Pré-
Anúncio da Encarnação; Deus que se despoja e se encarna como homem. O Natal é a 
loucura de Deus.  
 
Depois, falou da lei de Deus que são as Bem Aventuranças e nelas se percebe a 
Espiritualidade Encarnada que depende da imagem que se tem de Deus.  

Qual a imagem eu tenho de Deus ? 
 
A espiritualidade tem que ser Encarnada, na Fé, na Política, no Diálogo, no Ecumenismo, na 
Esperança. Temos que retomar as Bem Aventuranças, aí vamos encontrar a mansidão, a 
Alegria, o senso do Humor, a Ousadia e a Paixão, o envolvimento com a comunidade, pois 
ninguém faz nada sozinho.  
A Espiritualidade Encarnada e Amorosa é cheia de Esperança e não se deixa abater.  
 
Frei João Xerri fez uma intervenção lembrando que os discípulos tinham dificuldade de 
acreditar certas coisas e lembrou Tomé, exemplificando que a história dele tem que ser 
vinculada à realidade de hoje; hoje as pessoas também não acreditam em muitas coisas, 
querem ver para crer; outros exemplos, Pedro não queria deixar lavar os pés, não 
entendeu que o Pé significa poder, Jesus queria ensinar o serviço. Lembrou também que 
Jesus andou sobre as águas, o mar é sinônimo de morte, Jesus venceu a morte e, portanto, 
precisamos entender o significado das atitudes de Jesus.  
 

Padre Sartorel retomando pergunta: Como estamos vivendo Ressurreição e a Esperança?  
 
 

 

Hoje a relação com Deus é individual ou 
um show.  
Hoje o que se procura é adrenalina.  
Deus é Amor. A essência de Deus é o Amor.  
O Amor é a tomada de decisão.  
Eu amo porque quero amar. 
A Fé é dom de Deus e decisão. 
O que é Divino é profundamente humano. 

 
Clara Maria França de Paula, Diocesano de Fortaleza 
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Outros comentários da palestra de Pe. Sartorel 
 

As mudanças ocorridas ao longo da história. O Papa João XXIII  foi sensível a esse 
problema: a Guerra do Vietnã, a Teologia da Libertação (ver, julgar, agir), as Comunidades 
Eclesiais de Base, a música, o capitalismo selvagem, uma sequência de acontecimentos de 
que tomamos conhecimento.   

Espiritualidade, hoje, é uma forma diferente de ver o Espírito de Deus. 
A fé nós decidimos. Ela nos ajuda a crescer. 
Viver de acordo com os tempos. 
Trazer esse Espírito encarnado para mim. 
Estar atenta às Bem Aventuranças. 
Partilhar, ajudar a carregar o sofrimento do injustiçado, do menor:  
o bem comum é direito de todos. 

Neide Lima Cavalcante, Diocesano de Fortaleza 
Hoje 

Relativismo de valores tornou-se uma crise de valores. 
Segurança é o problema de cada um e de todos 
Perda do sentido da Vida ; aumento do suicídio 
Perdeu se o sentido da luta ou pelo sonho ou pela sobrevivência. 

Hoje o que existe é anarquia de valores e não, crise de valores. 
Espiritualidade encarnada-  um Deus que se fez homem 
Natal - mistério da loucura de amor de  Deus  
Base da espiritualidade - as bem aventuranças e o amor ao próximo 
Formas de viver a fé - Perseverança ligada à esperança  

Guerra dos deuses - imagens diferentes de Deus 
Deus misericordioso X Deus autoritário 

Tomé não acreditou que Cristo tinha ressuscitado porque os discípulos não estavam  
festejando a ressurreição. 

Espiritualidade encarnada, amorosa, ecumênica e cheia de esperança. 
Testemunho é fundamental 

Amor não é sentimento ou emoção 
Amor é decisão : eu quero te amar 

Maria Laura Cavalcanti de Souza, Diocesano de Recife 
 
Sinais dos tempos:   guerra do Vietnam, mudança cultural, música dos Beatles, 

combate à Teologia da Libertação, sociedade pluralista. 
 

Crise de valores ou anarquia de valores? 
Segundo o Papa Francisco: 

"Espiritualidade é a forma da gente perceber a ação do Espirito Santo na 
história,  

ela tem que ser encarnada. A espiritualidade deve ser dialogante.” 
Maria José Mamede, Diocesano de Fortaleza 
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ANÁLISE DE CONJUNTURA: Brasil do presente 
Prof. Alba Maria Carvalho 

 Por Maria Laura Cavalcanti de Souza, Diocesano de Recife 
 
2016, 2017 e 2018 nos revelam : 
 

1º) Desigualdade estrutural    -     Pobres X Ricos              Elite X Povo 
      Desmonte das políticas públicas = avanço da pobreza 
2º) Tempo de violência  - aumento da violência  penal do Estado 
      Gerencial para a elite -  penal para os pobres 
3º) Crime organizado – facções criminosas 
      Banalização da vida, retrocesso das leis trabalhistas 
      Extermínio de pobres e negros – população dominada pelo medo 

deseja a ordem e a segurança a qualquer preço 
4º) Contexto de barbárie   - capitalismo selvagem , desmonte da CLT 
      Foram destituídos controles democráticos e a Constituição de 98 
5º) Explosão do Conservadorismo sem nenhum pudor.  
      Criminalização das diferenças . 
      O ódio dos Direitos Humanos encarnam práticas fascistas 
      O ódio como  razão de ser do voto 
6º) Fragilização da democracia  ao longo dos  3 anos. 
      Polícia chega matando e invadindo favelas 
7º) Sociedade imersa no mundo da pós verdade 
      Valores se diluindo – conexões virtuais comandam as relações. 

Espetacularização da Vida (prisão de Lula) manipulando Sentimentos 
e Emoções. Fakes usados pela extrema direita no mundo todo 

8º) Eleição: O que as urnas disseram – aumento do  conservadorismo na  
      Câmara e no Senado - Deslocamento da direita para a extrema 

direita 
9º) Antipetismo e antiesquerda - Defesa da ordem, da família, de Deus 
10º) Conservadorismo chega à periferia na onda da fé fundamentalista. 

Existe um desejo difuso de mudança. O presente revela 
enfrentamento;   

       Esquerda e segmentos democráticos se unem neste momento 
histórico. 

 
Recuo de 30 anos: hoje temos fascismo social e cultural 
1990 – inserção do Brasil no capitalismo financeirizado 
2016 - golpe – atentado contra Estado de direito  
Nesse contexto, a militância é a única oportunidade de luta.  
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Brasil do presente               continuação 
 
4 eixos centrais 

1) Brasil rentista, neoextrativista – agro negócio 
2) Democracia no fio da navalha 
3) 2 projetos antagônicos 
4) Defesa da democracia 

1º Eixo 
1990 era Collor: Consenso de Washington – privatizações – desmonte do Estado 
O processo de ajuste durou 28 anos, todo voltado para o mercado. 
Governos petistas não foram de ajuste, tentaram a conciliação de classes 
Pacto da elite com o povo - todos ganham mas desigualmente; diminuiu a 
pobreza mas não a desigualdade. Congresso dava sustentação rentista ao 
capital estrangeiro,  
neo extrativista. Foi a elite que rompeu o pacto. 
Intenção mercantilista dos commodities.  
Hoje bancos e ruralistas mandam no Brasil 
O golpe tinha por objetivo impor o neoliberalismo:  

        capitalismo selvagem, reforma trabalhista, privatização da saúde e da educação.  
2º Eixo 

Arquitetura do golpe  
 Impeachment - Entrega do Pré SAL – Terceirização - Corte nas políticas públicas -   
Reforma do ensino médio - Privatização de estatais - Prisão de Lula - 
Golpe parlamentar jurídico 

3º eixo 
Temer mantém a versão dos políticos neoliberais : desmanche das políticas 
públicas -; Sai a conciliação entra a exploração 
Estado forte para as forças da elite favorecendo o mercado 
Crescente fechamento democrático 
Ideologia do governo - ajuste fiscal e reforma previdenciária 
Estado de exceção - desmonte das leis, juridiciarização da política 
2 projetos antagônicos - democracia x fascismo 

4º eixo 
Defesa da Democracia 
Resistência 
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Outras visões da palestra de Dra. Alba 
 
Riquíssima em informação, mudou 
muitos pensamentos a respeito do 
pleito eleitoral (acho). Como ela disse, 
precisamos mergulhar nos fatos, nas 
situações.  
Citou 3 eixos: golpe, democracia, 
resistência e Estado, e perguntou: 

O que revela o presente do Brasil? 
O que vem à tona neste Brasil? 

Apartações históricas 
Capitalismo Selvagem. 

Citou Collor de Melo (1990) e a crise 
brasileira contemporânea e                      

o 'golpe dentro do golpe'. 
 

 
                            Maria José Mamede,  
                       Diocesano de Fortaleza 

 
Con-VERSANDO  sobre a Dra. Alba 

Lura Sousa – diocesano Recife 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foi com imensa alegria 
Que ouvi naquele dia  
Uma Professora segura 
Seu nome, Alba Maria 
Da Universidade do Ceará 
Arrasou na Conjuntura 
E em minha mente , pra sempre 
ficará. 
Era tempo de eleição 
O país dividido entre  
ELE SIM e ELE NÃO 
E a Dra. Alba mostrando 
Os dois projetos a nossa frente. 
Deu um show pra toda gente 
Com muita organização 
Fazendo da sua análise 
Uma grande reflexão 
Agradeço aqui a Dra. Alba 
Em nome da Renovação 
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Análise de Conjuntura do Movimento 
O que a síntese das respostas das  

participantes da RCB revelam 
Foi com muita alegria que participei do Conselho Nacional em Fortaleza, aliás o 

10º consecutivo, em que tive o prazer de estar presente, três deles neste belíssimo 
local, o Hotel Recanto Wirapu’ru, sempre sendo carinhosamente recebida pelas 
companheiras do Diocesano de Fortaleza, que nunca mediram esforços em nos 
obsequiar com as mais variadas guloseimas, orações e delicadezas, nos intervalos e na 
chegada aos apartamentos, todas as noites.  

Recebam, queridas amigas, nossa gratidão por todos estes gestos de amor. 
 
Coube-me fazer um relato sobre os comentários que Maria Alice teceu em relação 

à Análise da Conjuntura da RCB, a partir da síntese das respostas ao questionário que 
enviamos à  Coordenação. 

Em primeiro lugar, destacou a alegria em constatar o alto percentual de respostas 
recebidas, traduzindo uma quase unânime manifestação da importância do Movimento 

hoje: “A RCB é nossa maneira  de viver a Esperança”! 
Vale à pena reler todas respostas que foram dadas ao quesito “Qual o significado 

do Movimento para você?”, pois todas são edificantes e nos dão ânimo para continuar 
nesta missão, já que “a RCB é  uma parte essencial de minha vida: aprendi a trabalhar 
em equipe e tive a solidariedade de todas em tempos difíceis.” 

Foi citada a importância de fazermos parte do MIAMSI, pois a dimensão 
internacional amplia nossa visão de mundo, amplia nossa ação com consciência crítica, 
nos leva à promoção dos Direitos Humanos em todas esferas de atuação. 

 

 
 
Quanto ao pagamento das cotas, foi, mais uma vez, esclarecido o objetivo das 

mesmas, tendo em vista a sustentação do Movimento. 
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Análise de Conjuntura do Movimento 
continuação 

 
Foi também destacado o que diferencia nossa RCB de outros Movimentos: sua 

Espiritualidade é encarnada, voltada para o social e seu caráter diferencial é o 
Ecumenismo, com o objetivo de mudar as estruturas da sociedade, a partir dos 
ensinamentos de Jesus de Nazaré, para torná-la mais justa e fraterna, construir o Reino 
de Deus. Muito importante, entretanto, é buscar parcerias, numa participação solidária. 

Quanto aos objetivos, percebeu-se que continuam válidos e viáveis, sendo 
necessária a mobilização constante e a busca de parcerias. 

No aspecto da Metodologia, pouco pode ser melhor esclarecido, tendo em vista 
que as dúvidas não foram explicitadas e, por consequência, difícil fazê-lo. 

A Verdade do Método é um caminho para resolver os problemas, analisando as 
causas e consequências e depois voltar à Verdade da Fé, descobrindo como criar um 
mundo mais fraterno, de acordo com o que Jesus propôs. A gente se transforma e 
transforma o mundo, através do testemunho, a base para uma possível mudança. 
 

Maria Alice retomou a explicação dos instrumentos de que dispomos: Pesquisa, 
Meditação Bíblica, Revisão de Vida, enfatizando a metodologia do Ver, Discernir e Agir, 
ressaltando que a Pedagogia é a Formação na Ação. 

Importante foi esclarecer como fazer a Pesquisa: em primeiro lugar comigo 
mesma, com os que me cercam, no meio onde estou, ouvir e conhecer o elemento a ser 
pesquisado. Não é uma pesquisa acadêmica. 
 

No quesito Ação Política, foi destacado que, conforme o Papa Francisco, “A Política 
é necessária a todo cristão”, é um instrumento necessário para a mudança das 
estruturas do país e cabe-nos sugerir, cobrar e esclarecer, superando discussões 
partidárias. 

Na vivência do Evangelho, podemos e devemos desenvolver ação política com 
responsabilidade. 
 

Como resposta à pergunta “Qual sua proposta de mudança para dinamizar a RCB?”, 
houve inúmeras sugestões que devem nos mobilizar, pois temos energia e força para 
motivar, precisamos de perseverança na atuação, uma atitude sempre positiva, como  

“meu sentido de vida”. 
Leiam e analisem, nas equipes, as propostas apresentadas por t odas nós  

para dinamizar nossa RCB/MIAMSI. 
 

Sinto-me feliz em ter participado da sugestão da Análise de Conjuntura da RCB, 
pois pelas respostas temos um vasto material de estudo e planejamento de ações que 
engrandecerão nosso Movimento. Meus agradecimentos pela acolhida e pela dinâmica 
da apresentação, tanto do questionário, como da tabulação, assim como dos 
comentários feitos por Maria Alice no Conselho Nacional. 

Vera Matte, Diocesano de Porto Alegre 
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D I S C E R N I R 
Enfrentar as crises com esperança construindo a 

fraternidade universal 
Teólogo Carlo Tursi 

Nos mostrou uma visão do cristianismo a partir de uma compreensão moderna. Ou seja, 
uma visão teológica que se abastece das ciências afins para compreendermos o "sentido da 
vida", mas que ao mesmo tempo não confronta com essas  ciências e não nega as verdades 
da nossa época. E, dentro, desse mesmo contexto, nos leva a uma visão de crise que 
acredita não ser apenas uma, mas várias e de âmbito mundial.  
Mas especificamente, dentro do Brasil de hoje de como manter a esperança, como não sermos 
pessimistas diante da realidade. E, então , nos lembra a 1ª. Carta de Pedro que nos exorta a  sermos 
capazes de oferecer as razões da nossa esperança e que não sejam confundidas com otimismo. 
 

"Enfrentar a crise com esperança"  
De que crise estamos falando ?  Mais do que uma crise econômica gerada pelo sistema 
capitalista, e aí, sua visão vai mais longe - estamos vivendo uma crise de civilização, crise da 
própria vida humana sobre o planeta, portanto, uma crise planetária, que, se por um lado 
há fartura, por outro, há miséria.  
 

Isso também nos leva aos imigrantes, aos campos de refugiados, à nova pobreza na Europa 
e nos EEUU, ao efeito estufa, e, portanto, a uma crise planetária.  Que não será resolvida 
com taxa de crescimento ou políticas públicas!  
 

Isso nos leva a uma certa tragicidade no nosso existir que gera em nós angustia e medo. 
Medo de morrer, é o medo fundamental, vinculado ao nosso instinto de autopreservação e 
que se desdobra em 4 medos.  
 

1- Medo de morrer de fome... - daí, temos que entender diante do que se passa hoje no 
Brasil e no mundo com eleições de governos conservadores; é o medo das invasões 
bárbaras, medo dos pobres, dos sem terra, dos sem teto, dos sem emprego;  

 

2- Medo de ser presa de um predador... - e que se traduz no nosso tempo por medo de 
ser assaltado, medo dos delinquentes;  

 

3- Medo de transgredir as leis do bando... - nossa inclinação ao conformismo, à 
submissão, como os animais de bando;  

 

4- Medo da solidão ... - ou seja, medo do abandono total.   
 

Além desses 4 medos, temos outro medo não herdado do animal... é um medo 
civilizatório, claustrofobia global; diante do quadro mundial de exaustão da terra, das 
reservas fósseis (gás, carvão, petróleo, reservas de água), levando a terra a entrar em    
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Enfrentar as crises ...                            continuação 
colapso e que não é  admitido por ninguém, porque a roda da economia tem que girar...  
Isso é uma alerta que devemos nos voltar para a realidade, para a verdade, "cultivando a 
virtude de olhar a realidade de frente" diante do esgotamento global  já provado por 
renomados cientistas.   
 

Portanto, "viver na esperança, viver hoje de um jeito que seja sustentável amanhã, sem 
saber se vai terminar bem".  Esse medo, essa claustrofobia global está alimentando as 
escolhas governamentais no mundo inteiro. É, portanto, "discurso do medo,  é  o discurso 
do que há de mais animal e mais humano ao mesmo tempo em nós.   

Qual, então, seria o valor da religião nesse contexto ? 
Para ele "a crença de uma espiritualidade, de uma fé, de um Deus, de um horizonte que 
ultrapasse a matéria, tranquilizaria esse medo animal", no sentido de trabalhar, mas não 
silenciar esse medo. Você não pode fugir desse medo, não pode renunciar ao seu instinto 
de autopreservação, a não ser colocando valores acima de você mesmo, acima de sua 
própria existência, e isso só se pode fazer religiosamente. Ou seja, colocando algo além, 
acima desse medo para dominá-lo ou conviver com ele. Traduzindo isso para nossa 
realidade presente: tenho medo mas não vou deixar de sair de casa, sei que o mundo está 
superpovoado mas não vou deixar milhares de pessoas morrerem no mar Mediterrâneo; 
não posso ficar refém desse medo.  

Vamos bloquear a entrada desse refugiados ? 
E faz então faz uma belíssima comparação com Maria, José e Jesus em busca de um 
albergue em Jerusalém: "Já está lotado", é a resposta. 
 

Mas não percamos a Esperança. E cita Václav Havel, ex-presidente da Checoslováquia: 
"Esperança é a certeza de que algo faz sentido, independente, de como vai terminar." 
Esperança é fazer a coisa certa, que tenho de fazer e que me humaniza. E, portanto, 
esperança tem a ver com Fé. Nos lembra o apóstolo Paulo ao falar das três virtudes 
teológicas: Fé, Esperança e Amor. E, enriquece sua definição, com citação do filósofo 
francês, André Comte-Sponville como contraponto, com sua tese da desesperança 
"evolução da humanidade é tecnocientífica; melhoram os meios, melhoram os modos de 
reproduzir a vida, mas não melhora o ser humano; o animal ainda vive em nós.  “Esperança 
também nos convoca a uma devoção à verdade e significa: "aceitar não somente a minha 
verdade mas a verdade do outro". E esse é também um problema dos cristãos que as vezes 
vivem isolados num Movimento cristão, num gueto..”.  
 

Cristo já dizia: “se vocês amam só aqueles que amam vocês o que têm de diferente? " Amar 
não significa gostar sentimentalmente, mas tratar bem, respeitosamente seu adversário. 
Esse é o Filho do Altíssimo e isso não é humano; isso vem do Sopro do Espírito; ou seja, 
você está me xingando, mas eu não vou responder com um insulto ... aqui está a 
espiritualidade verdadeira; portanto: Fé, Esperança e Amor é um tripé de que não 
devemos abrir mão.  
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Enfrentar as crises...          continuação 
 
"Uma coisa é não ter certeza que vamos vencer, outra coisa é termos a certeza de que 
nossa luta faz sentido, independentemente, se vamos vencer ou não", e cita Lutero: "Se eu 
soubesse que o mundo acabava amanhã, eu não deixaria de plantar ainda hoje, meu 
pezinho de maçã." Posso até não vê-lo crescer , mas o certo é plantar...  esse é o sentido 
da Renovação  Cristã do Brasil... plantar sempre dá fruto.   
 

E aqui se encaixa muito bem a parábola do semeador. Tudo vai acontecer por conta de 
Deus, por conta da lógica da semente. "O bem que você semeou poderá beneficiar outras 
pessoas que não você.” E Jesus também nos fala da "Porta Estreita" por onde poucos 
passarão por causa da lógica da generosidade. Retardar a gratificação, ou seja, nós não 
podemos trabalhar numa lógica imediatista. Devemos cultivar a paciência histórica, nos 
pondo a caminho. Encarar essa crise, esse momento de certa forma trágico ... mas que, ao 
mesmo tempo, nos traz uma proposta de vida, uma mudança no ser cristão, uma proposta 
de Amor, de Fé e de Esperança. E, de não dizer que "bandido bom é bandido morto", mas 
de tentar recuperar o ser humano que virou animal. É uma proposta divina, mas divina 
para quem crer. É acreditar na força da semente, na força do Bem. Entendendo crise como 
"ponto crítico da decisão", ilustrada com a parábola do "Filho Pródigo" e entrando na 
lógica dessa parábola é que nos interrogamos: de que nos serve a religião se não 
conseguimos lidar com essa questão?  Não devemos nos comportar, portanto, como o 
"filho bom".  
 

A esperança é dialética e se alimenta da tese, da antítese e da síntese desses Movimentos, 
da vida comunitária, onde se reabastece do seu ideário, do grau de partilha, e isso é Igreja. E, 
nesse sentido, o cristianismo nos tem a oferecer uma estrutura comunitária, uma estrutura 
eclesial de fraternidade. "Não deixem o Movimento morrer”. 
 

Precisamos do Enfrentar mas também do brinde à causa. Coloquemo-nos como 
contraponto. "Viver é arriscar!".  Faça o seu projeto, defenda a sua causa e isso não tem 
nada a ver com partido A ou B; tem a ver com uma boa causa; o Evangelho não veio só 
para os cristãos, veio para "pessoas de boa causa". E é com esse sentimento, com esse 
pensamento que o Papa Francisco se dirige nas suas Encíclicas ou Cartas Pastorais "às 
pessoas de boa vontade que vivem a diferença". Os idosos de hoje  nos Movimentos, estão 
fazendo a diferença. Cita Padre Lenaers , aposentado, aos 94 anos, escreve livros 
revolucionando todo o cristianismo, ao falar de "um espírito amoroso que se encarna não 
só em Jesus, mas em cada pessoa amorosa, generosa ...” 
 

Enfrentar a crise com esperança, mas com  disciplina, ou seja, não insistir em satisfação 
imediata; saber esperar, saber retardar as gratificações.  
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Enfrentar as crises...          continuação 
 

1 -   Saber retratar as situações , saber semear;  
 
2 - Devotar-se á verdade - não fugir da realidade; não só a minha verdade mas também 
aquela que me questiona porque é diante dela que eu cresço; Cristo disse: "vocês conhecerão 
a verdade e a verdade vos libertará". A escuridão é grande mas a luz é preciosa. 
 

3 - Assumir responsabilidades - comece a fazer, a agir, fazendo a diferença;  
 

4 - Ponderar, pesar  - optar pelo lado melhor, usando um certo equilíbrio mental, mas não 
passar sua vida com sua "lanterna apagada".  
Finaliza com uma citação do apóstolo Paulo - o apóstolo da liberdade: "Somos livres em 
Cristo"; e recomenda: ponderar - fazer o que cada situação pede naquele momento; que 
não nos falte o dom do discernimento - o discernimento do Espirito Santo. 
 

Quer vivamos quer morramos pertencemos a Cristo. E a verdade cristã é que todos 
pertencemos a Deus. Nem a morte nos separa desse grandioso sentido e nisso criamos 
coragem para vivermos corajosamente. Jesus falou: ”o reino de Deus sofre violência e são 
os violentos que se apoderam dele". Os violentos enchem as igrejas ... mas existem as 
estrelas;  é você que escolhe ser escuridão ou ser luz ... a esperança somos nós. 
 

Jogue a semente, e o chão preparado onde a semente cai na verdade é a sua experiência 
de vida.  Para o cristão não existe Chronos, só existe Kairós - o momento oportuno, do 
favor e quem o faz somos nós.  

Ana Maria Aquino, Diocesano de Fortaleza 
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Outros comentários da Palestra de Carlo Tursi 
 

De que crise estamos falando ?  
Crise econômica. 
Crise moral - questão de valores 
Crise do sistema capitalista 
Crise contemporânea do modelo de civilização 
Crise planetária - modelo de progresso 

Humanidade pródiga, esbanjadora, produtiva.  
Cada clã privilegiada defende seu privilégio. 
Infantilização da humanidade - não sabe retardar a gratificação 
Metade da população está excluída desse modelo.  
Busca por recursos energéticos 
Aquecimento do planeta - mais produção, mais problemas 

Herdamos os medos do animal, pois somos animais embora racionais 
Somos manipulados pelo medo que gera conformismo 
O Medo que não é herdado: claustrofobia global  
O barco está cheio, não aguenta mais ninguém. A terra não aguenta e por isso os pobres não podem 
ter o mesmo nível de vida da classe média. 
A catástrofe ecológica está se aproximando 

Esperança não é a certeza de que algo vai terminar bem. Não é otimismo. 
Esperança é a certeza de que algo faz sentido, independente de como vai terminar. Trabalhar 
para a fraternidade faz sentido 
Virtudes que nos humanizam: Fé, esperança e o amor. 
Amar sem recompensa. Amar por amor 
Esperança - projeto ao qual nos  dedicamos.  
Você tem que viver a verdade e aceitar as verdades do inimigo 
Respeitar e amar o inimigo 

Não deixar que a violência do outro determine meu agir. 
Progresso - humanização do ser humano. 
O elo perdido entre o primitivo e o humano somos nós, a humanidade em processo 
O trabalho de plantar a semente é importante 

Esperança é a certeza de que algo vale a pena 
“Tudo vale a pena se a alma não é pequena”, alma pequena é a alma com medo, sem horizonte. 
Cultivar a paciência histórica. Acreditar a fundo perdido 
Profeta não sobrevive sem comunidade, sem grupos que lhe deem apoio 
Idosos são mais livres para dizer e profetizar 
Comunidade dos que pensam como eu, têm os mesmos sonhos...  
Amor comunitário é o que nos fortalece. 

É na comunidade que eu me refaço e celebro. Não deixem faltar a festa. 
Enfrentar se comprometendo em atitudes e comportamentos. 

Correr o risco da mudança na esperança de que ela aconteça. 
4 virtudes :  1) saber esperar a gratificação 
                    2) devotar-se à verdade, não fugir da realidade 
                    3) assumir a responsabilidade, não apontar para os outros 
                    4) ponderar – escolher o melhor ou o que menos prejudique.  
Em cada situação, fazer o que é possível, o menos ruim. 

O mundo é frio e escuro, nós somos a luz e o calor. 
Uma fé adulta  se abastece pelas sementes 

Maria Laura de Souza Cavalcanti, Diocesano de Recife 
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Outros comentários da Palestra de Carlo Tursi 
 

As crises ao longo da história: crise de esperança, moral, do sistema capitalista, modelo 
de civilização, estamos diante do esbanjar e a pobreza que nada tem, existe a tragicidade no 
processo de desenvolvimento, agressão ao planeta. 

Os medos da fome, de ser excluído do meio, da solidão, claustrofobia global. Como ver 
a realidade de frente, a esperança, a religião, nos fortalece .  

"Religião é a que torna o ser humano melhor" - Dalai Lama. 
Esperança é a certeza de que algo faz sentido, mesmo não podendo fazer tudo, lutar 

por  politicas sociais, etc. Esperança tem a ver com fé. 
Não devemos desistir da Renovação Cristã. Ela está inserida na espiritualidade, na 

metodologia, na esperança, na fé; nossa luta vale a pena, no respeito ao outro, saber ouvir, 
falar e calar.  

O grupo é importante para nossa sobrevivência e crescimento e nos serve de apoio. 
Neide Lima Cavalcante, Diocesano de Fortaleza 

 
 
Perguntou:   

Oferecer as razões da esperança em que crises? 
      Crise econômica, moral, do sistema capitalista, planetária.  
Falou dos medos:  

Medo de morrer de fome, desespero do predador,  
medo de transgredir a lei do bando,  
medo da solidão.  

  O medo que não herdamos: claustrofobia global. 

Maria José Mamede, Diocesano de Fortaleza 
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Exortação Apostólica do Papa Francisco  
GAUDETE ET EXULTATE 

Fazer memória 
Santidade é conhecer a história, as raízes. 
Nossa espiritualidade -Ver, Julgar e Agir - é Espiritualidade para a conversão 
 

 

Fazer memória é conhecer a 
história, as raízes. Jesus nos mandou 
que fizéssemos memória, quando 
celebrou a última ceia, e disse:¨ Fazei 
isto para celebrar minha memória¨. 

 Tradição é própria da hierarquia 
traduzida pelo culto e louvor.         

 Na tradição da Igreja, a 
santidade se traduz em pessoas que 
possuam virtudes em grau heroicos. O 
culto não é a grande espiritualidade.  

A verdadeira espiritualidade está a serviço de todos principalmente dos mais 
pobres. O mandamento de Jesus é amar o outro como Deus ama.  

Há uma outra espiritualidade que ex-cêntrica, que é a dos profetas, dos leigos, 
das classes populares. Nesta categoria incluímos os santos e santas do dia a dia, 
por seu compromisso com a justiça e compaixão.  

É desta santidade que precisamos fazer memória, de pessoas comuns que vivem 
no mundo, na sociedade, mas que com espírito crítico rejeitam ser manipuladas e se 
colocam ao lado do pobre, do marginalizado, do diferente, dos injustiçados.  

Nesta categoria incluímos os santos e santas do dia a dia que, cheios de 
compaixão, têm compromissos com a justiça.  

Às vezes estes santos e santas se cansam e pensam em até desistir, como o 
profeta Elias  (1Rs 19- 1-8) que, desiludido queria morrer, mas Deus aparece e diz: 
come, levanta e anda.  

O Senhor nos toca, animando-nos a alimentar-nos e prosseguir  porque o 
caminho da justiça é árduo e longo. 

       A espiritualidade da RCB nos dá mecanismos para enxergar a realidade 
com sua metodologia do ver, julgar e agir. Nosso movimento veio para dar resposta 
e o processo é longo. 

Ver os fatos não com ilusão mas com profundidade. 
Olhar como Jesus olhou a viúva do Evangelho. 

Descobrir a humanidade do outro. 
Levar a alegria do Evangelho. 

Sílvia Pagano Simone, diocesano de S. Paulo 



EQUIPE DE COORDENAÇÃO NACIONAL         BOLETIM 98    23 

A   G   I   R 
 

SÍNTESE DAS PESQUISAS DOS  DIOCESANOS 
CF – Fraternidade e Superação da Violência 

Trabalho realizado com base no Ranking da Violência contra as Crianças do município 
(Juiz de Fora)  
Na cultura da Paz não podem faltar três preocupações: a Fraternidade, a Ternura e a 
Compaixão. 
A fraternidade deve estar presente entre todos: opressores e oprimidos. 
Ternura porque todos são convidados a superar a violência. 
Compaixão porque percebe que o sofrimento do outro é maior que o dele. (Porto 
Alegre) 
Divulgar o Diálogo da Paz, consciência da violência urbana e rural, valorização da 
família e da escola, Políticas públicas para superar as desigualdades. Proclamar as 
palavras de Jesus: " Somos todos irmãos". (Rio de Janeiro) 
Medidas preventivas – capacitação de profissionais, campanhas junto à sociedade, à 
mídia a todos os órgãos do poder judiciário e do sistema de Segurança Pública para 
aprofundar a reflexão do que significa a violência e estimular mudanças significativas 
em todas as dimensões.  (S. Paulo) 
Do testemunho de dois homens: Como as atividades da mulher são vistas pelo homem, 
a sociedade e a própria Mulher. O sexismo está incutido tão profundamente em nosso 
agir que exige muita transformação na educação de meninos e meninas.  (Recife) 

Enfrentar as crises com esperança construindo a 
fraternidade universal. 

Sob o aspecto da crise de valores. ética e moral 
É com o desejo humano de fazer recuar a injustiça, a violência e o desprezo dos homens 
neste mundo conturbado, onde devemos buscar forças para cumprir a nossa vocação, 
com a certeza de que nele podemos ser humanos e cristãos. (Fortaleza) 
 
Estabelecer critérios para o cultivo dos valores fundamentais. pelos quais deveremos 
pautar nosso comportamento. Neste sentido, os pais e educadores têm papel 
fundamental para ensinar que vale a pena ser honesto, que é saudável o sentimento de 
revolta contra o esbanjamento da coisa pública, da mentira de promessas hipócritas e, 
muitas vezes, criminosas. É inadiável ensinar com palavras e, sobretudo, pelos 
exemplos, que urge construir um mundo melhor, passando de uma ética relativista 
para uma ética comunitária e solidária. Podemos e devemos iniciar a marcha para um 
momento fecundo de renovação humanitária. (Porto Alegre) 
 
Tomada de consciência sobre o autismo: Quão longe estamos de perceber o mundo 
interior dos portadores desse transtorno mental! (Recife) 
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Enfrentar as crises com esperança construindo a 
fraternidade universal. 

Sob o aspecto da crise de Justiça Social (a desigualdade) 
 
O Mapa Social das Famílias de que estão inscritas no Cadastro Único para Programas 
Sociais orientou o trabalho. (Juiz de Fora) 
 
Companheira da RCB, participante de um Centro de Atenção Psicossocial, foi indicada 
para fazer parte de Comissão em Defesa dos Direitos dos assistidos, perante às 
autoridades da Saúde Mental. 
Prestação de Serviço de atendimento a pacientes em reabilitação de suas necessidades 
físicas na Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação (Rio de Janeiro)  

 
Priorizar o enfrentamento ao racismo e à discriminação contra as mulheres, propondo 
políticas públicas para atacar o problema; 
Promover a oferta de trabalho formal e decente para todas e todos e rever a reforma 
trabalhista no tocante à perda de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras; 
Revogar a Emenda Constitucional 95 que criou o Teto dos Gastos, direcionando o 
ajuste fiscal para políticas sociais fundamentais para a maioria da população; 
Equilibrar o sistema tributário, reduzindo o peso da tributação sobre o consumo 
(indireta) e aumentando o peso da tributação sobre patrimônio e renda (direta) do 
topo da pirâmide  (São Paulo) 

 
Atuação Ecumênica 

Participação nas Atividade e Celebrações conjuntas da RCB, Focolares e Luteranos 
(Porto Alegre) 
 

Atuação Política 
Ação ativa no Comitê da Cidadania (há quase 20 anos) 
 Vigilância sobre Programas de Sociais no município, particularmente nas 
concorrências sobre prestação de serviços na Assistência Social (Juiz de Fora) 
 
Palestra sobre consciência política, visando as eleições; divulgação ampla de listas de 
candidatos pluripartidária para facilitar escolhas de nomes comprometidos com a 
Justiça Social. (São Paulo) 

 
Um jovem autista de Recife, Pedro Lucena, escreveu esta poesia:.  

 
“Seja quem for esse Eu que habita em mim,  
  ele não deixa que o verdadeiro Eu de mim 
   protagonize o que realmente SOU.” 
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PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2019 
   

Campanha da Fraternidade:  
FRATERNIDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS  

“Serás libertado pelo direito e pela justiça.” (Is 1,27) 
 

Pesquisa do ano:   
EIXOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A  IMPLEMENTAR:  

Trânsito, Família, Educação, Fraternidade,  
Comunicação e Direitos Humanos,  

tendo o Pluralismo e o Ecumenismo como referências  
Os Diocesanos escolherão o eixo para pesquisar 

 
 

ASSEMBLEIA NACIONAL da RCB 2019  
 

 Responsável:  Diocesano de Recife em outubro 
   

BOLETINS  
 

Diocesanos Responsáveis : 
 

São Paulo / abril 
Juiz de Fora / junho 
Porto Alegre / setembro 
Equipe de Coordenação Nacional /dezembro 

 
 

ELEIÇÃO DA NOVA 
EQUIPE DE  

COORDENAÇÃO 
NACIONAL  

 
 

Sede no Diocesano de 
Fortaleza 

 Coordenadora Nacional:  
ANA MARIA AQUINO 
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Divagações e comentários acerca do “Brasil do Presente” 
Por Gabriel Sousa 

 

A palestra de Dr.ª Alba Carvalho aborda uma análise conjuntural da situação atual do 
Brasil no período de 2016 a 2018 com enfoque nos resultados eleitorais. Para tanto, a 
professora apresenta um diagnóstico da desigualdade no país, que se mostra cada vez mais 
contrastante entre classes ricas e pobres, elites e plebes e em uma alusão ao pensamento 
Arendtiano cita a banalização da violência nos dias atuais. 

Abordando três linhas principais destaca os retrocessos com o processo de 
impeachment da presidente Dilma Roussef até a eleição do presidente eleito Jair Bolsonaro; 
os “entreguistas” projetos políticos de 1990 até hoje (sobretudo Era Collor, a fragilidade da 
democracia do país; os modelos neoliberais do governo do presidente Michel Temer e por fim 
a necessidade de resistência em prol de um modelo democrático de sociedade). 

Enquanto cientista político e acadêmico de Economia, entendo necessário destacar 
alguns pontos de tal narrativa: fenômenos econômicos não mudam da noite para o dia, assim, 
com ou sem mudança de plano do governo, os frutos de uma política iniciada em 1950 foram 
colhidos em 1970, de uma política iniciada em 1993 (Plano Real) foram colhidos em 2004) e 
os frutos econômicos de distribuições de renda com enfoque sociais são colhidos, não de 
maneira diferente, alguns governos depois. É consequência de uma gestão preocupada com o 
social uma singela redução da desigualdade (que já torna a aparecer com a mudança de 
políticas econômicas) e é também fruto dessa política o aumento da inflação e diminuição do 
poder de compra do brasileiro. Se por um lado classes antes consideradas “baixas” se deram 
ao luxo de se intitular média e adquirir televisores de quarenta polegadas, por outro lado, sua 
alimentação não melhorou como os eletrônicos na mesma proporção (quiçá piorou). Assim, 
acho complicado apontar e criticar uma “entrega do pré-sal”, quando na verdade não há 
recursos para garantir a exploração do pré-sal e assim sendo é melhor desfazer-se destas 
reservas; ou uma crítica ao fake news de extrema direita quando todos os lados (que não se 
resumem a esquerda e direita) fizeram uso de tais táticas antes mesmo de serem chamadas 
de fake news (alguém lembra do medo de Lula da Silva se eleito em 2002 transformar o Brasil 
em um país comunista? Ou de Aécio Neves se eleito em 2014 acabar com o Bolsa Família? Ou 
mesmo de Bolsonaro enquanto civil ser considerado uma ameaça aos meios democráticos 
quando se elegeu por meio democráticos e sinaliza respeitar tais meios agora que foi eleito 
(pela mesma argumentação de olhar o passado Dilma Roussef fora guerrilheira, será que 
teríamos uma FARC tupiniquim no governo dela? Evidente que não.)  

Dito isso, acredito que toda resistência é válida e que cabe aos brasileiros exercerem o 
direito político que lhes é devido e não mais limitar-se a votar, mas sim acompanhar o dia a 
dia da política e cobrar de nossos representantes (tendo votado neles ou não – Afinal, o 
presidente não governa apenas para os seus eleitores mas sim para todos os eleitores) e 
pensar que de todo mal que poderia ocorrer, que não seja tão mal assim e torcer para que 
algo de bom surja quando há menos esperança. 

 
Gabriel Azevedo de Sousa é mestrando em Economia (UFPE), graduado em Ciência Política 

pela UnB e analista político.  
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OUTROS ASSUNTOS 
 

Um pouco de Verdade e muita Mentira 
 

“…o mais importante e bonito do mundo, é que as pessoas não são sempre iguais ainda não 
foram terminadas , mas elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam.” 

(Guimarães Rosa em Veredas do Sertão) 
A noção de Verdade e sua busca é tarefa complexa e existencial do ser humano. Buscar a 

autocrítica e a habilidade de escuta é para mim o primeiro passo.  
Na astuta política mineira há quem afirme: “em política, o que importa é a versão, não o fato“.   
Em outro contexto, ou em outras falas já ouvi: Onde não há fatos, nada é verdade. 
Ouvi também: Não existem fatos, apenas interpretações. 
Afinando ou desafinando, o meu processo de construção como diz Guimarães Rosa, indago a 

mim e a Você: O que hoje se nomeia Pós Verdade não seria um fenômeno antigo, A Mentira na 
Política? Não foi sempre assim, na história dos gestores políticos brasileiros, manipular 
informações e se manter no poder? Será que há alguma diferença entre as mentiras tradicionais 
dos homens de Estado e a onda contemporânea da desvalorização da Verdade? 

Platão na antiga Grécia já afirmava: “a mentira é um dos recursos disponíveis aos 
governantes na difícil e inglória tarefa de administrar as cidades.” 

George Orwel em seu famoso romance 1984, descreve a horripilante distopia da sociedade 
totalitária de Stalin e Mao, onde o autor sofre ataques tanto da esquerda quanto da direita pela 
bipolarização do contexto ideológico de sua escrita e apresenta na ficção a Mentira se instalando 
no Ministério da Verdade pela Novi língua. 

Hanna Arendt nos questiona com uma pergunta incômoda que levo a Vocês. 
“Será da própria essência da Verdade ser impotente e da própria essência do Poder, enganar?” 
 A resposta de Arendt é complexa, pois se de um lado ela defende uma certa potência 

inerente à verdade de incomodar e questionar as tiranias, por outro lado ela também admite um 
certo uso tirânico das verdades absolutas, pois é, em nome delas, que se instalam discursos e 
práticas totalitárias. 

 O resultado que se vê no cenário político brasileiro não é essencialmente a substituição de 
poder político, mas  manobras conspiratórias arguindo o processo democrático eleitoral, o cinismo 
niilista, a hostilidade das redes sociais, a recusa e destruição de paradigmas das Universidades 
Públicas, o estigma  de corruptos seja na esfera política ou empresarial, a desmoralização da 
Justiça, o desamparo dos oprimidos, a hostilidade, a polarização e a vitimização partidária, a 
descrença nos reais valores espirituais.            

Na sociedade líquida tão bem enunciada por Bauman, temos volatilidade de conceitos e 
numa contemporaneidade onde impera o Individualismo. A Verdade ou a Mentira está 
relacionada ao interesse da vantagem da escolha no momento. Não se pensa no coletivo. O outro 
não existe, apenas a voz do Eu.  

Assim caminhamos com a afirmativa de Ramon Campoamor (1807-1901): “Neste mundo 
traiçoeiro, nada é Verdade ou Mentira, tudo está  de acordo com a cor do cristal com que se olha.” 

Maria Helena Medina Varatto, Coordenadora do diocesano de Juiz de Fora 
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Fazendo memória 
 

Celebração da vida de Maria Cecília e de Rinita 
Carta de Fr. João Xerri 

 
Desde quando Helen Hughes me avisou da morte dessa duas grande amigas, 

nossas matriarcas, Rinita e Maria Cecília, tenho ficado com elas no meu coração 
fazendo memória... 

Porque fazer memória é um pedido explicito de Jesus que elas tanto 
amavam e seguiam profundamente nas suas opções de vida; até arriscando-se! 

E Jesus não apenas nos pediu de fazermos memória dele, como estão 
fazendo nessa celebração da Eucaristia; mas nos pediu também: ”A mulher fez 
tudo que estava ao seu alcance... Com toda a certeza, Eu vos asseguro: onde 
quer que o Evangelho for pregado, por todo o mundo, será também proclamada a 
obra que esta mulher realizou, e isso para que ela seja sempre lembrada”. 
(Marcos 14, 8-9) 

Quando cheguei nessa comunidade em Perdizes (1980), logo comecei a ouvir 
histórias da vida dessas duas amigas. Elas mesmas nunca me contaram nada 
espontaneamente; não eram disso!  

Eram historias admiráveis de solidariedade e compaixão em tempos tão 
difíceis de perseguição e repressão... que literalmente salvaram vidas. 

Cada um de vocês sabe bem de que estou fazendo memória... 
Nós Dominicanos lhes devemos muito... 
Que Deus-cidência a morte - descanso delas quase juntas! 
Que sinal profético que aconteceu na semana antes do início dessa nova 

etapa da nossa história que possivelmente exigirá de nós a mesma vigilância e 
coragem que elas viveram! 

Nós que tivemos a graça de conviver com elas de tantos modos, só temos 
uma palavra: OBRIGADO! 

e um pedido:  
CONTINUEM NOS ACOMPANHANDO, INSPIRANDO,  

INTERCEDENDO POR NÓS... 
porque a Comunhão dos Santos e Santas é um fato! 
abraço, 
  Frei João 
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Lea, Rinita e Maria Cecília 
 

Há cerca de dois meses, perdemos a Lea Pagluiso de Campos da equipe Fraternidade. Ela estava 
com doença grave, sim, mas participou até recentemente de nossos encontros, sempre com aquele 
sorriso bonito, animando o canto e dando uma palavra de alegria a cada uma.  

Em fins de outubro, duas amigas, que se amavam como irmãs desde crianças partiram no mesmo 
dia. 

Todas nós sentimos muito a falta dessa presença forte e fiel, baluarte da fé. Por mais que seja um 
consolo saber que Rinita está nos braços do Pai, o vazio no peito, não tem nada que preencha.  

Maria Cecilia foi incansável na organização da Assembleia Nacional de 1999 realizada em Pirituba. 
Quanta coisa bonita, mas quantos percalços! Cecília, com sua generosidade, determinação se desdobrou. 
Era inacreditável. Até malas de companheiras vindas de fora, ela transportou sem pestanejar. E os 
cuidados com a saúde de todos? Até um senhora de Fortaleza precisou ser hospitalizada e lá estava ela a 
cuidar. Zelo e Entusiasmo eram suas marcas. Todos os anos no Natal, ela fazia um presépio maravilhoso 
em sua casa, que era seu orgulho. 

Quando fizemos memória da historia da Renovação em S. Paulo em 1997, Maria Cecilia Figueira de 
Melo, Rinita Barreto Prado, Jupira Coelho Prado, Wanda Pompeia, Maria Helena de Abreu, Diva de Mattos, 
Iris Arie e Lilia Azevedo contaram suas vivências no movimento.  

Foi então que Iris e Maria Cecilia contaram sua participação corajosa na resistência à Ditadura, 
incorrendo em riscos sérios, sem medo. Só podemos celebrar essas mulheres que fizeram o chão em que 
pisamos agora. 

O bom é que elas estão na casa do Pai. Os encontros delas devem ser muito bons. Zelam por nós. 
Devem ter dado uns sopros para que nosso Conselho em Fortaleza, pelo qual estávamos inquietas, foi tão 
bom, porque a hora da verdade se impôs. 

  
 

Saudades das amigas de São Paulo 
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Testemunho de Gratidão 
 

 
À Neuza  
 
         Quero contar um pouco, mais que tudo para as que não a conheceram sobre 
a vivência na Renovação Cristã do Brasil de Neusa Leitão da Cunha. 

No boletim 97 a homenagem das netas mostrou seu espírito familiar amoroso. 
Neusa era um exemplo vivo de nossa metodologia. Bastava VER e partia para o 
JULGAR; o AGIR vinha com certeza. 

Acolheu refugiados políticos na época dura. Também ajudava com crianças 
refugiadas no morro de Santa Marta, inclusive como professora. Comparecia a 
todos os encontros nacionais e esteve no ELAM do Chile. 

Neusa era a unanimidade em todos os grupos de que participava, não trocava 
de amizades, só acrescentava. Sorriso sereno era sua marca, mas na defesa do 
justo e do correto se transformava numa sagaz lutadora. Sua dignidade se 
sobrepunha a argumentos acalorados. Era uma conciliadora. 

Sua casa, que chamávamos “Solar da RCB”, acolheu muitos viajantes 
missionários. 
Um exemplo é o inesquecível padre Adolfo Chapper, os eventos do Diocesano Rio 
sempre culminavam com um almoço, lanche ou celebração no “Solar”. Lá 
recebemos Daniel e Mireille Guéry. No ESSAL no Rio lá estavam Marta Aguirre, 
Maria Teresa Caviglia, Corina Varella.  

Não vou me alongar porque a lista é grande. Portas abertas para cursos, 
bazares, o que se pedisse. E também a “carteira “. A qualquer apelo financeiro, 
até de amigas com dificuldades, ela silenciosamente, dava sua contribuição. 

Para finalizar, quero dizer que Neusa permanece em cada um de nós. Muito 
do que somos aprendemos com ela. Capacidade de organização, compromisso, 
respeito às diferenças, atualização diária com a leitura de um jornal e uma 
lucidez que serão fonte de inspiração e força para seguirmos. 

“Aprendi a viver com as limitações de saúde e sou feliz.  
 As novelas me distraem.  
 As amigas “as anjas” que Deus me enviou, telefonam ou vêm me visitar.  
 Estou em paz.” 

 
                            (Síntese de sua despedida ao telefone, na véspera da queda) 

Clara Strauss, diocesano do Rio de Janeiro 
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Visita Missionária ao 
Diocesano do Rio de Janeiro 

 
Em 14 de novembro de 2018,  em casa de Márcia Schmidt de Andrade me reuni com 

as companheiras do Diocesano do Rio de Janeiro, Cremilda, Davina, Maria Thereza, Maria 
Elly e Maria Robusti.  Clara não pode participar pois está se restabelecendo da cirurgia de 
prótese do joelho. 

Através desse encontro pretendia  animar as companheiras, que enfrentando tantas 
dificuldades, insistem em pertencer ao movimento, se reunindo uma vez por mês, sob a 
coordenação da dona da casa onde o encontro acontece.  

Constatei que elas precisavam de qualquer outra coisa menos de animação e 
entusiasmo.  

Ouviram interessadas as notícias  do Conselho Nacional realizado em Fortaleza, 
fizeram comentários sobre a análise de estrutura do movimento  frisando que fazem 
questão de contribuir pagando as cotas, não só do Nacional, mas do SAL e do MIAMSI.  

Partilharam suas histórias , sentimentos,  dificuldades ,questionamentos, saudades... 
numa emocionante comunhão de vivências e de alegria por ainda estarem juntas na 
Renovação Cristã .  

Um delicioso e inesquecível lanche encerrou esse encontro de fé e amizade que 
deixou minha alma em festa na certeza de que um outro mundo  é possível, pois na 
aceitação da diversidade, na ternura e nos gestos de comunhão ensaiamos, naquela tarde, 
a união de todos num planeta fraterno... 
                                                         Maria Alice 
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2018      Ano do Laicato 
Participação da RCB  em Encontros 

I Congresso Continental de Leigos e Leigas  
O Congresso realizou-se de 1º. a 4 de novembro no Centro Mariápolis 

Ginetta, Vargem Grande Paulista/ SP, com o tema "Cristãos laicos e laicas, sujeitos 
na Igreja em saída, a serviço do Reino". 
        O objetivo das jornadas, organizadas pelo Conselho Episcopal Latino-
americano (Celam), era para aprofundar o estudo da carta do papa Francisco à 
Pontifícia Comissão para a América Latina (2016).  Também foram detalhadas 
algumas experiências no continente e se avaliaram os desafios que devem 
afrontar o laicato na região, com seus compromissos em cada sociedade.  
        Participaram mais de 120 pessoas, entre presidentes de Comissões de Laicos, 
secretários executivos e laicos comprometidos. Havia representantes dos países 
da América Latina, com exceção do Chile e Caribe que deram a conhecer sua 
preocupação e seu compromisso com a transformação da realidade eclesial, 
social, política, econômica, cultural e ambiental, e o agir constante na defesa da 
vida através de um Mensagem em que ressaltam a urgência de serem fieis leigos 
organizados, para um agir social e político consciente, em comunhão com a Igreja 
e de ser superada toda forma de clericalismo e secularismo. 

 
9ª Assembleia Nacional dos  

Organismos do Povo de Deus 
       A Assembleia realizou-se de 22 a 25 de novembro em Aparecida/ SP, com 
o tema  “O caminho da Sinodalidade é precisamente o caminho que Deus 
espera da Igreja do terceiro milênio” (Papa Francisco)”. 

Foi celebrada o término do Ano do Laicato no dia de Cristo Rei. Foi um rico 
momento onde se manifestaram os “vários sujeitos eclesiais” que contribuem para 
a consciência e o testemunho de comunhão como Igreja do Brasil” (cf. CNBB 105, 
n.274c)  

Participaram mais de 100 pessoas, além dos bispos e dos presidentes dos 
Conselhos Regionais da CNBB, leigos e leigas do CNLB. 

Cláudia Nicolau Fernandes, representante da Equipe Nacional da RCB no 
CNLB. 
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Oração pelo Movimento 

 

Senhor, 
Aqui estamos em tua presença. 

Acolhe isso grupo em atitude de oração.. 
Queremos juntos descobrir caminhos, delinear novos horizonte, crescer 

como cristãos e como movimento, trabalhar pelo bem estar de teus filhos, 
nossos irmãos. 

Neste instante queremos consagrar o nosso movimento 
aos teus cuidados, ao teu amor. 

Dá-nos alma para te servir, 
alma para te amar e amar a todos em ti. 

Queremos que reine entre nós um imunes amor, 
 um profundo amor,  

para que nosso grupo seja aquele que 
trabalha com amor em favor de nossos irmãos. 

Queremos, neste instante, pedir-te perdão 
pelos momentos em que não tivemos fé, 

pelos momentos em que não vivemos o amor  
para com os irmãos. 

Afasta de nós os atritos, as divergências. 
Dá-nos a paz, a virtude da hospitalidade, 
do acolhimento fraterno e harmonioso, 
um Cristianismo encarnado, solidário. 
Na descoberta  de crescermos juntos, 

estejas Tu, Senhor, com os dons do Espírito. 
Tu que és nosso amparo, nossa força, nossa luz. 

Amém. 
 



EQUIPE DE COORDENAÇÃO NACIONAL         BOLETIM 98    34 

 
 
 
 
 
 

Feliz Natal 
 

Um bom 2019  
 

para vocês e 
 

para o povo brasileiro! 
 
 

Boas férias! 
 

 
 


