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EDITORIAL
PARA APROFUNDAR O CREIO, é o título do livro que em 2008 foi publicado pelas Paulinas e me
foi apresentado pela nossa então, assessora teológica, Margarida Oliva, que o havia traduzido; é
um livro que tenho sempre à mão para pesquisa, reflexão e principalmente quando sinto
necessidade de me sentir irmanada com um grupo que comunga comigo uma fé encarnada nos
tempos atuais e na Igreja, povo de Deus.
Foi escrito pela irmã Joan Chittister, religiosa beneditina considerada “uma das vozes espirituais
mais significativas da América”. Entre outras iniciativas, Irmã Joan é fundadora da Benetvision,
centro de pesquisa e apoio da espiritualidade contemporânea em Erie, Pensilvânia, e presidente
de uma rede internacional de mulheres de várias religiões que trabalham pela paz - Global
Peace Intiative of Women. Com uma linguagem coloquial e contundente demonstra que o
CREDO, não é uma sequência de dogmas ,mas uma proposta que exige um compromisso de unir
a fé à vida , testemunhando nossa adesão às mensagens de Jesus de Nazaré. É desse livro que
retiro o trecho que transcrevo em seguida, pois eu não conseguiria escrever nada melhor ou
mais adequado para refletir sobre o momento que vivemos, vésperas da votação da nova Lei de
Previdência Social.
"Crer em Jesus Cristo é crer na presença de Deus vivo e questionador de tudo o que somos e
fazemos...É preciso que sejamos o que Jesus Cristo foi para o mundo ...tudo o que oprime,
explora os pequeninos, tudo o que toma pela força ou governa pelo medo, não é de Deus...
Eu creio no Jesus que alimentou cinco mil só porque estavam com fome. Não porque mereciam.
Muitos na multidão reunida aos pés da montanha, tinham sido imprudentes com certeza: não
tinham trazido nada para comer.Não tinham tomado providências para o futuro...O milagre não
é o fato de Jesus multiplicar o pão e o peixe.O verdadeiro milagre é que, de uma forma ou de
outra, os recursos limitados naquele lugar, foram partilhados e foram suficientes...
Ouço constantemente os ricos que trabalham duro, os socialmente respeitáveis, os
politicamente astutos e a classe operária, dizerem simplesmente que não há recurso para todos.
Certamente que não há recursos para os vadios da sociedade, para os velhos, para as crianças,
para os pobres vítimas das deficiências de aprendizagem, ou dos demônios da mente, do
coração ou da alma...
Então lembro me desse Jesus Cristo e creio na minha própria necessidade de conversão. Então
creio em Jesus Cristo que está convidando para operar esse milagre de novo... Quando digo
que creio em Jesus Cristo, estou dizendo que “creio em uma maneira de viver acima e além de
qualquer outro modelo que o mundo possa propor”.
Só para não dizer que eu não falei de flores, vamos cantar com Zé Vicente:
“A união é a dignidade
Vão curar a violência e a miséria
A justiça e a fraternidade.
É o que o mundo de nós mais espera
Outro mundo mais justo é possível.
Todos cremos, é a nossa bandeira.
Quando a fé se tornar compromisso,
esperança será verdadeira.”

Maria Alice Isnardi Leonardi.
Coordenadora Nacional.

DIOCESANO DE JUIZ DE FORA
EQUIPE IGREJA EM MARCHA

A Equipe Igreja em Marcha, faz parte de uma Coluna do Jornal Tribuna de
Minas, da cidade de Juiz de Fora, escrita por um Grupo de Leigos Católicos,
publicada desde 29 de janeiro de 1963 de forma ininterrupta.
Inicialmente era escrita por um padre Católico após o Concílio Vaticano II e, com
o falecimento deste o Monsenhor Miguel Falabella pediu que a RCB Juiz de
Fora assumisse. Originalmente os artigos eram publicados diariamente, depois
passou a ser semanal e agora mensalmente. Leda Schmidt e sua irmã Marília
Schmidt foram as primeiras militantes que assumiram o encargo, depois sendo
ajudada por Maria Vicentina e Nilza Nardelli e, a partir dos anos 90 por Marcel
Crochet. Com o falecimento das militantes a coluna “Igreja em Marcha” continua
tendo à frente uma Equipe de leigos católicos e nosso Assessor Eclesiástico.
Assim, resolvemos reproduzir o artigo publicado dia 01 de junho no referido
Jornal: “Neste domingo, 2 de junho, quando a Igreja celebra a Ascensão do
Senhor, é comemorado também o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Em
janeiro, o Papa Francisco divulgou uma mensagem para essa data, 53º Dia
Mundial das Comunicações Sociais, onde adverte sobre o risco de a internet e
as redes sociais, em vez de serem “uma janela aberta para o mundo”, se
tornarem “uma vitrine onde se exibe o próprio narcisismo”.
“A rede é uma oportunidade para promover o encontro com os outros, mas pode
também agravar o nosso autoisolamento, como uma teia de aranha capaz de
capturar. Os adolescentes é que estão mais expostos à ilusão de que a social
web possa satisfazê-los completamente a nível relacional, até se chegar ao
perigoso fenômeno dos jovens ‘eremitas sociais’, que correm o risco de se
alhear totalmente da sociedade.”
“Somos membros uns dos outros” (Ef 4, 25): das comunidades de redes sociais
à comunidade humana, diz a saudação do Papa. O bispo auxiliar de Belo
Horizonte (MG) e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a
Comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom
Joaquim Giovani Mol Guimarães, divulgou um comunicado onde diz que “as
redes sociais não existem para alimentar ódio e insuflar preconceitos étnicos,
sexuais, religiosos, mas para facilitar a comunidade humana. E nela, sejamos
membros uns dos outros”.
Em sua mensagem, o Papa diz que “hoje, o ambiente dos mass-media é tão
invasivo que já não se consegue separar do círculo da vida cotidiana. A rede é
um recurso do nosso tempo: uma fonte de conhecimentos e relações outrora
impensáveis. Mas numerosos especialistas, a propósito das profundas
transformações impressas pela tecnologia às lógicas da produção, circulação e
fruição dos conteúdos, destacam também os riscos que ameaçam a busca e a
partilha duma informação autêntica à escala global. Se é verdade que a internet
constitui uma possibilidade extraordinária de acesso ao saber, verdade é

também que se revelou como um dos locais mais expostos à desinformação à
distorção consciente e pilotada dos fatos e relações interpessoais, a ponto de
muitas vezes cair no descrédito”.
“O panorama atual convida-nos, a todos nós, a investir nas relações, a afirmar –
também na rede e através da rede – o caráter interpessoal da nossa
humanidade. Por maior força de razão, nós, cristãos, somos chamados a
manifestar aquela comunhão que marca a nossa identidade de crentes. De fato,
a própria fé é uma relação, um encontro; e nós, sob o impulso do amor de Deus,
podemos comunicar, acolher e compreender o dom do outro e corresponderlhe.”
“Esta é a rede que queremos: uma rede feita não para capturar, mas para
libertar, para preservar uma comunhão de pessoas livres.”

Elaine Cabral e Ieda Venturini, Diocesano de Juiz de Fora.

DIOCESANO DE JUIZ DE FORA
Ao Trabalharmos a Campanha da Fraternidade de 2019 sobre Políticas
Públicas, a Equipe ABCD participou durante a comemoração da Semana
Municipal da Pessoa Idosa, ocorrida de 06 a 09 de maio, do Simpósio “SUS e o
Idoso, Assistência Social e o Idoso” no plenário da Câmara Municipal.
Em seguida fomos conhecer in loco o funcionamento do Departamento de
Saúde do Idoso, situado na Rua Batista de Oliveira,943, no centro da cidade, e
fomos recepcionadas pelo Gerente e Assistente Social José Anísio Pitico da
Silva.
O Departamento de Saúde situa-se na Secretaria de Saúde do idoso desde17
de dezembro de 1999. Com objetivo de Executar Serviços médicos preventivos
e promover a saúde, manutenção e postergação das doenças crônicas de
idosos a partir dos 60 anos.

Elaine Cabral e Ieda Venturini, Diocesano de Juiz de Fora.

DIOCESANO DE JUIZ DE FORA
PRÁTICA LIBERTADORA DE JESUS

MÃOS: estão ligadas à prática econômica:

 elas podem acumular ou partilhar.
 elas intensificam a economia nas relações do trabalho.
 elas concentram ou partilham.
Numa economia de partilha, o povo tem comida suficiente.
Quando existe uma economia de acumulação, o povo passa fome.
Há necessidade de não basear-se no lucro e sim na necessidade.
PÉS: estão ligados à prática Política:

 eles podem nos levar a servir ou pisar.
 nos levam a acolher ou repelir ao outro.
 ao caminhar para o encontro podemos dominar ou servir.
Nossa política é participativa ou excludente?
EXERCÍCIO DO OLHAR:
Os olhos estão ligados as políticas sociais:
 ao olhar podemos discriminar ou acolher.
Nossos olhos discriminam:
 tradições.
 preconceitos.
 ideologias.
Nossos olhos julgam:
 hierarquia de classes.
 nacionalidade.
 gêneros e condições sexuais.
Nossos olhos dividem:
 o poder manipulando as leis
 os interesses diversos.
 e a manutenção de privilégios.
Neusa Miranda Alvim Costa, Vice-Coordenadora Diocesano de Juiz de Fora.

RENOVAÇÃO CRISTÃ DO BRASIL - MIAMSI
DIOCESANO DE FORTALEZA

Acabei de chegar de uma viagem ao Líbano e
Jordânia. Este último país pela segunda vez revi
Petra , famosa por sua arquitetura esculpida na
rocha. Estabelecida possivelmente em 312 a.C.
como capital dos árabes nabateus, famosos por sua
habilidade na construção de métodos eficientes de
coleta de água em desertos e talento em esculpir
estruturas em rochas sólidas.
O Líbano –Luban (branco) , pequeno país do Oriente
Médio ainda desconhecido, o “ país dos cedros
milenares “, banhado pelo mediterrâneo , me encantou por bela sua beleza ,diversidade de
climas, raças, costumes e comunidades religiosas. Isso deve-se ás inúmeras invasões sofridas ao
longo de sua história . Oficialmente são 18 comunidades religiosas entre cristãos, drusos e
muçulmanos de diferentes ritos. “ As religiões no Líbano vão muito além da ligação pessoal que
cada um tem com o seu credo ; elas têm relevância também na vida social e política dos
cidadãos. Um exemplo é o casamento que só pode ser celebrado no âmbito religioso “ . Segundo
Roberto Khatlab , em seu livro “ Descubra o Líbano “, “ nas montanhas você poderá ouvir os
sinos das igrejas cristãs que se misturam ás vozes dos “muezzins” ... aqueles que chamam os
muçulmanos à oração “. O árabe é a língua oficial, mas também é falado o inglês, francês e até
português em certas cidades do Vale do Bekaa. Sua bandeira composta por três cores : a
vermelha que representa o sangue derramado pela Pátria e a branca simboliza a paz , as
montanhas e no centro o cedro simbolizando a perenidade do país.
Um destaque especial que toca e emociona são as referências constantes , ao Antigo e Novo
Testamento e a religiosidade do povo. Por exemplo, no Monte Nebo ,(Jordânia) segundo estudos
Moisés morreu. Também referencias ao início da cristandade e na passagem de Jesus por
aquelas terras . É pisar no solo onde ele pisou. Nesse ponto, Líbano e Jordânia se completam :
na floresta de cedros, nos mosteiros e cavernas do Vale de Kadisha , considerado o Vale Sagrado
que serviram de abrigo nos primeiro séculos do cristianismo e comunidades monásticas, onde
está o Mosteiro de Santo Antonio de Koozhaya, e também o museu da tipografia onde foi impresso
o primeiro livro de oração em aramaico do Oriente Médio; na gruta , segundo estudos históricos
Maria esperava Jesus que saía para pregar e atrás de sua imagem sentada à frente da gruta está
escrito ; “ I’m waiting for my children “ ; no santuário em homenagem à Nossa Senhora do Líbano,
erguido em 1908 , onde está também a imagem de Nossa Senhora Aparecida, do Brasil,
entronizada em 2017, vimos muitas mulheres muçulmanas em visitação. Na Jordânia (Betânia
do Além Jordão ) o local do Batismo de Jesus, o local onde ele encontrou João Batista .
Apesar das guerras e divisões religiosas - em Beirute tem o lado cristão e o lado muçulmanoque segundo nosso guia , convivem muito bem. No país também . Existem a região norte cristã
e a região sul muçulmana. Em nossos deslocamentos para visitas fora de Beirute passamos por
barreiras ,” xiitas”, com guardas armados , parada obrigatória e no canteiro central da estrada
fotos de homens bombas , considerados heróis segundo sua crença . Do lado cristão encontramos
muitos pequenos santuários e capelas ao longo da estrada, até cartazes de Santa Rita de Cassia.
Era maio , mês de sua festa.
Ana Maria Aquino – Diocesano de Fortaleza.

Contribuição Neide Cavalcante - Diocesano de Fortaleza

DIOCESANO DE PORTO ALEGRE

Desde o início do século XX, homens e mulheres de fé se colocam em abertura a
Cristo para rogar-lhe o dom da unidade. No desejo de que possamos chegar à
“unidade visível do Reino de Deus tal como Cristo a quer, pelos meios que Ele
quiser”, todos os anos, o Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos (PCUC),
organismo do Vaticano da Igreja Católica Romana (ICAR) e o Conselho Mundial de
Igrejas(CMI) nos convidam para a Semana de Oração pela Unidade Cristã (SOUC),
um momento privilegiado de oração comum e convivência. No hemisfério norte a
SOUC é celebrada nos oito dias entre as festas da Confissão (Cátedra) de São Pedro
e a conversão de São Paulo, de 18 a 25 de janeiro. No hemisfério sul, acontece na
semana entre o Domingo de Ascensão e o de Pentecostes.
O Papa Francisco, na audiência geral do dia 16 de janeiro, assim se pronunciou:
“Devemos rezar para que todos os cristãos voltem a ser uma só família, coerente
com a vontade divina, que quer “que todos sejamos um” (Jo 17,21). O Ecumenismo
não é uma coisa opcional. A intenção será amadurecer um testemunho comum e
concertado na afirmação da verdadeira justiça e no apoio aos mais fracos, através de
respostas concretas, adequadas e eficazes”.
Tal qual acontece com o DMO, a cada ano um país é responsável pela preparação da
SOUC e, em 2019, ela foi preparada pelos cristãos da Indonésia, apesar de serem
apenas 10% da população. Escolheram as palavras de Deuteronômio, pois refletem
fortemente sobre sua situação, bem como também nos levam à reflexão de nossos
ambientes de injustiça. É através de nossa unidade em Cristo que seremos capazes
de combater a injustiça e atender às necessidades das vítimas.
Em Porto Alegre houve uma programação em que as Igrejas Luterana, Católica e
Anglicana se uniram e programaram Cultos festivos e bem ecumênicos. A
Renovação Cristã se fez presente em todos eles e pudemos testemunhar, com grande
alegria, as orações de intercessão, o congraçamento das pessoas, os corais que se
apresentaram, a oportunidade dos clérigos de todas as denominações presentes se
pronunciarem, lendo textos bíblicos e fazendo as homilias, mesmo na Igreja co-irmã.
Foram momentos muito especiais e inesquecíveis.

De mãos dadas a caminho, porque juntos somos mais,
Pra cantar um novo hino de unidade, amor e paz.
Vera Matte, Diocesano de Porto Alegre.

FRATERNIDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS - CF 2019.
Serás libertado pelo direito e pela justiça”. IS1, 27.

RCB/MIAMSI de Porto Alegre promoveu um encontro aberto ao público, para
ouvir a Profa. da UNISINOS, Marilene Maia, sobre um tema tão atual como
Políticas Públicas, e, que nos é proposto como Programa deste ano. Numa tarde
chuvosa e fria, tivemos a participação de cerca de 20 pessoas muito interessadas
no tema, o que nos proporcionou debates esclarecedores e instigantes.
A palestrante afirmou inicialmente que o PROJETO CRISTÂO não é fácil, mas
que o desafio é fundamental e permanente, pois tratamos de gente e com gente.
Embora nem todos trabalhem dentro de políticas públicas, é importante pensar
em propostas viáveis, metodológicas, criativas, participativas e pensantes,
sempre a partir das realidades e em RODA.
O “dinâmica em RODA” falou diretamente para a RCB, pois é fundamental para
uma construção coletiva. A RODA lembra horizontalidade, igualdade,
simplicidade, participação e aceitação de opiniões diferentes, pois proporciona a
descoberta de valores e desafios inimagináveis. (VER).
Sabemos que a realidade social de determinado grupo ou associação, é ponto de
partida e de chegada das Políticas Públicas, e que a RODA facilita o
conhecimento e a construção destas políticas, a partir de boas informações e
experiências de convívio em pequenos grupos. É fundamental uma construção
coletiva com elementos de avaliação: a realidade social e o Evangelho. (JULGARDISCERNIR-)
A realidade social é ponto de partida e de chegada das políticas públicas,
salientou a palestrante, e temos elementos muito frágeis de avaliação, o que é um
desafio. São necessárias experiências de convivência com pequenos grupos, pois
“o pensamento pensante é diferente do pensamento calculante”. Em um trabalho
social organizado, bem planejado, é necessário pensar nas pessoas ou grupos que
podemos ajudar e quais as políticas públicas já existentes que temos
possibilidades de potencializar e atuar com realismo e determinação. Quem são
os grupos ou pessoas que podemos ajudar? Que políticas públicas podemos
potencializar? Eis o desafio. (AGIR)
Zuleika Ely Pasquali, Diocesano de Porto Alegre.

ANIVERSÁRIO DE ZULEIKA ELY PASQUALI

No dia 20 de abril, Zuleika comemorou seu aniversário de 90 anos na Sociedade
Germânia em Porto Alegre, rodeada por sua numerosa e simpática família.
A aniversariante, acompanhada de seus parentes e amigos, acolheu a todos com
a sua gentileza habitual.
A Renovação Cristã, também presente, estava feliz por poder participar deste
evento tão significativo para a aniversariante, seus filhos, netos e bisnetos.
Que Deus a abençoe e a conserve sempre ponderada e equilibrada em seus
posicionamentos, tal qual uma bússola mostrando o rumo correto para todos.

DIOCESANO DE RECIFE

Visita à Comunidade do Loreto

Maio foi o mês escolhido por Ivane e Laura para uma visita às mães da
Comunidade Loreto, oportunidade em que celebraram a Páscoa e comemoraram
o dia das mães. A dinâmica da tarde contou com uma roda de conversa, orações,
músicas e sorteio de brindes. Tudo isso, ao ar livre, em uma das ruas da
comunidade que nos presenteia com uma bela sombra. A presença de jovens
mães, que fizeram parte do coral, acompanhadas de seus filhinhos de alguns
meses de nascidos, abrilhantaram aquela tarde. A paciência, o cuidado em
amamentar e carinho para com os bebês era visível e louvável.
Na roda de conversa o depoimento de Dona Bina, uma das avós presentes,
comoveu a todos quando disse que ao ver a mãe passando mal a colocou num
carrinho de mão e correu para o posto de saúde.
A alegria que essa tarde proporcionou estava estampada no rosto de cada uma, o
que nos fez prometer voltar, dessa vez com uma Economista Doméstica para dar
dicas de aproveitamento dos alimentos.
Seguem algumas fotos dessa tarde.

Ivane e Laura, Diocesano de Recife.

DIOCESANO DO RIO DE JANEIRO
Os Direitos Humanos, sendo um dos pilares do MIAMSI com o qual o Diocesano
Rio de Janeiro se identifica, motivam a nossa presença em atividades da
sociedade civil organizada. Assim, em recentes manifestações, sob a forma de
passeatas, estivemos presentes protestando contra os cortes na Educação, contra
a Nova Previdência que acarretará perdas significativas para a população menos
favorecida. Ademais, somos igualmente contra as restrições da participação da
sociedade civil em diferentes conselhos federais e contra as novas leis
trabalhistas que estão contribuindo para o aumento do desemprego.
Este tipo de manifestação aconteceu no Rio de Janeiro nas datas de 15 e 30 de
maio e em 14 de junho, todas elas em conformidade com o cronograma nacional.
Nas primeiras, predominaram protestos contra os cortes de verbas na Educação
como um todo, sobretudo nas universidades federais e colégios de aplicação
Estes cortes demonstram tendências anti-intelectualistas e de combate à
ideologia de esquerda. São exemplos destas tendências a desqualificação de
cursos das ciências humanas, como Filosofia. Sociologia, Antropologia dentre
outras.
Houve, ainda, severos cortes nas áreas de pesquisa das universidades, além do
não reconhecimento de estudo realizado pelo Instituto Oswaldo Cruz, que
atestava a ausência de epidemia de uso de drogas ilícitas no Brasil, em
desacordo com o discurso governista federal. Na Greve Geral do dia 14 de
junho, o foco maior foi contra a Nova Previdência.
Nas três manifestações estivemos presentes e levamos cartazes, previamente
elaborados com dizeres em acordo com os protestos. Nos dias 15 e 30 de maio,
predominavam professores, familiares, jovens estudantes universitários e
secundaristas, que insistiram em nos fotografar, demonstrando um autêntico
diálogo intergeracional.
Na Greve Geral, observamos a presença dos estudantes, sindicalistas,
instituições de ensino e pesquisa, partidos políticos, Movimentos Sociais, como
o da RCB.
Os protestos foram marcados pelo caráter cívico e pacífico a maior parte do
tempo. Carros de som, quando presentes, eram secundários.
Discursos quase ausentes. A multidão priorizou palavras de ordem, cantos, uso
de instrumentos musicais, cartazes e faixas, toscamente elaborados. A condução
dos protestos foi diluída entre todos os manifestantes, sem primazia de qualquer
segmento. Trata-se de um novo formato de participação, sendo o
comparecimento por adesão a idéias, sem atração por shows ou recompensas.
Na segunda passeata, com o trajeto Candelária- Cinelândia, houve presença da
Polícia em atitude discreta e sem ocorrências de violência no protesto. Nas duas

outras, com o trajeto Candelária- Central do Brasil, o policiamento se deu de
formas diferentes. No dia 15, ao final do evento, houve pequena violência, com a
dispersão pacífica dos manifestantes. Na Greve Geral, o policiamento foi
ostensivo, inclusive com uma fileira de policiais precedendo a passeata.
Próximo ao destino final houve tumulto que provocou a debandada, em correria,
dos participantes, que buscavam proteção em vias secundárias. Houve presença
de “black blocs “ em ambos casos de tumulto, sendo reprimidos com bombas de
efeito moral e de gás lacrimogêneo, causas do pânico na multidão. Cabe
registrar a presença de grupamentos de policiais a cavalo.
A cobertura da Imprensa oficial foi restrita, sobretudo, na Greve Geral.

Clara Strauss, Diocesano Rio de Janeiro.

DIOCESANO DE SÃO PAULO
Fraternidade e Políticas Públicas
Serás libertado pelo direito e pela justiça (Is 1, 27)
O tema escolhido para a Campanha da Fraternidade deste ano: “Fraternidade e
políticas públicas” tem o objetivo de estimular a participação dos cristãos à luz
da Palavra de Deus e da Doutrina Social da Igreja, para fortalecer a cidadania e o
bem comum, sinais de fraternidade.
A participação da população não se encerra com o voto. Pelo contrário, ali se
inicia o compromisso de acompanhar os eleitos para que garantam à população
seus direitos elementares, façam bom uso do dinheiro público e, em tudo, zelem
pelo bem comum, que pressupõe sempre, justiça, transparência e equidade.
As políticas públicas representam soluções específicas para necessidades e
problemas da sociedade. São ações do Estado que buscam garantir a segurança e
a ordem por meio da garantia dos direitos e expressam, em geral, os principais
resultados oriundos da presença do Estado na Economia e na sociedade
brasileira. (CNBB, 2018, n. 15).
Política pública é a ação do governo e a sua relação com as instituições da
sociedade, bem como com os atores individuais e coletivos que buscam uma
solução para determinado desafio. Essa solução necessariamente deve respeitar
aquilo que já está garantido na Constituição Federal e em outras leis federais,
estaduais e municipais.
O governo, as instituições e os indivíduos da sociedade precisam estar
articulados para que os direitos garantidos por lei sejam de fato os direitos de
todos, não só de alguns.
Deveria fazer parte do cotidiano do povo acompanhar essas articulações. Não
podemos simplesmente delegar isso a alguns e lavar as mãos. Precisamos
participar, pois nossa participação é sementeira produtiva para que sempre nasça
e cresça para todos o bem comum. E o mais importante, isso sempre deve ser
feito em constante diálogo entre todas as partes.
Como exemplo de políticas públicas podemos citar o Sistema Único de Saúde
(SUS), o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), o Sistema Nacional dos
Direitos Humanos, etc.
Uma vez que a política pública seja desenhada e implementada, precisa estar em
constante avaliação. Sem avaliação, tem-se a tendência de fazer, sempre, as
mesmas coisas do mesmo jeito, e isso não ajuda a avançar. A avaliação ajuda a
perceber o que é positivo e o que não é, e abre novas vias para novos processos.
A palavra de Deus é luz para todos os que se empenham na participação e na
construção das políticas públicas. Deus se compadece de seu povo sofrido e não
deixa de se envolver. Mesmo quando o povo se afasta, Deus encontra novos
modos de se achegar e renovar sua aliança.
No Novo Testamento, deparamos com Jesus de Nazaré. Filho de Deus que
assumiu a condição humana, nascendo pobre entre os pobres. Ele passou de

aldeia em aldeia anunciando o Reino de Deus e fazendo o bem de todos. O
Evangelho o mostra sempre próximo dos pobres.
O contexto do nascimento de Jesus foi marcado pelos desmandos do império
romano, um sistema causador de injustiça que colocava os mais vulneráveis
sempre à margem, privados dos direitos mais básicos, como o alimento, a saúde
e a dignidade.
Jesus não é mero observador, mas se envolve na vida do seu povo, participa e
incentiva seus seguidores a participarem. Com sua ação, ele vai devolvendo aos
pobres o que lhes foi tirado. O povo não tinha pão, Jesus partilha o pão; o povo
não tinha saúde, Jesus cura os doentes; muitos do povo eram colocados à
margem da sociedade, Jesus os traz para o centro.
Jesus não só agiu para o povo e pelo povo, mas também ensinou seus discípulos
a fazer o mesmo. ¨Dei-vos o exemplo para que vades e façais o mesmo. ¨
Participar efetivamente da elaboração das políticas públicas requer mais do que
apenas votar nas eleições ou sugerir demandas pontuais: é estar presente nos
mais diversos mecanismos de participação, garantidos pela Constituição da
República Federativa do Brasil, que colaboram na tomada de decisões, na
implementação, na avaliação e no monitoramento dessas políticas.
Historicamente, a humanidade superou diversas dificuldades com ações e
decisões coletivas. Portanto, podemos afirmar que a participação é essencial no
desenvolvimento das sociedades. Estar presente nos espaços e canais da
participação cidadã é ser protagonista da execução das políticas públicas e fazer
ouvir as demandas e necessidades da população.
Entre as formas mais comuns de participação estão: audiências públicas,
conselhos gestores ou de direitos, conferências, fóruns e reuniões, organizações
da sociedade civil e movimentos sociais.
É preciso estimular os jovens a se sentirem atores sociais no processo de
construção das políticas públicas.

Sílvia Pagano Simone, Diocesano de São Paulo.

Despedida de Helen Hughes
do Brasil para o Canadá
Helen Hughes está na Renovação há cerca de 40 anos. Uma entusiasta: sempre
trabalhando com grupo de jovens da Vila Penteado, comunidade da periferia, ou
em programas de economia solidária, colaborando durante 30 anos com o Curso
de Verão do Ceseep (Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação
Popular) que se realiza em S. Paulo no mês de janeiro, com participação ativa e
animadora do Bazar da Amizade (iniciativa de Fr. João Xerri OP, quando pároco
da comunidade de S. Domingos das Perdizes), e mil outras atividades.
Além de tudo, ela sempre foi uma espécie de Relações Públicas da RCB por
causa da rede de conhecimentos que fazia em suas frentes de trabalho pela
inclusão e solidariedade.
No dia 19 de maio, recebemos uma mensagem de Helen - que muitas de vocês
conhecem comunicando sua mudança para o Canadá:
“Escrevo para todas vocês para avisar que no dia 25 de junho estarei me mudando para
Vancouver, Canadá, junto com meu filho Andrew e netos Júlia e Rafa.
Iremos morar perto da minha filha Ann e filho Paul e os 5 netos de lá.
Estamos muito animados. Seguiremos nos comunicando, a internet facilita muito.
Mando um beijo para todas"
Diante disso, as companheiras do Diocesano de S. Paulo e a coordenadora do
Bazar da Amizade, Neuza Sulino dos Santos, decidimos promover uma festa de
despedida para ela, que aconteceu no dia 11 de junho.
No salão da Paróquia nos reunimos e, cada uma das 30 pessoas presentes deram
seu testemunho. Em todos, a nota importante era o sentimento de pertença ao
projeto do Bazar e a fidelidade à RC, a força e a coragem da luta, emanando uma
energia que recarregaram nossos espíritos.
Depois fizemos um lanche comunitário muito animado.
Apesar de ser uma despedida, a alegria e a graça estavam presentes.
Dias depois Helen escreveu:
“Thank you,
Queridas amigas, companheiras de sempre, obrigada pela despedida de terça feira.
Foi tão lindo poder aproveitar a presença das amigas do bazar, fiquei emocionada com os
depoimentos…
Como aquela semente plantada há mais de 30 anos parece seguir viva, e foi o que as
mulheres enfatizaram e agradeceram!
Fico feliz ao pensar que fomos nós, todas, que conseguimos isto, e a prova está ali.
Agradeço ao frei João por ele ter tido a ideia de fazer o bazar acontecer.
Vou embora com muita saudade, mas já que a vida me está presenteando com esta
oportunidade de ficar perto de mais filhos e netos, agora que minhas atividades cada vez
estão ficando mais restritas, só posso sentir agradecimento pela vida que tive.
Sinto muita felicidade e paz no coração.
Mando um grande abraço para cada um(a) de vocês."

Helen querida,
Thank you too, dizemos nós...
Sem teu apoio, amizade, presença e disponibilidade constantes, muitas coisas
não teriam começado e, menos ainda, continuado... Sem dúvida você está
fazendo o melhor para cuidar de si com a qualidade de vida que você merece...
É difícil falar do contraditório de nossos sentimentos.
Por um lado, sabemos que você vai pra muito longe e as possibilidades de nos
revermos diminuem. Por outro lado, existe a realidade dos fatos:
Você tinha Andrew e os netos aqui. A partir de 25 de junho, você terá todos eles,
Ann, Paul e netos, boa parte da família reunida.
É aconchego, cuidado, carinho, amor. Todos precisamos disso.
De qualquer jeito, um vazio em nosso peito fica.
Apesar da saudade que você vai deixar, desejamos que continue com muita
felicidade e paz no coração.
Deus te abençoe!
Na sua despedida fazemos coro com Vinícius de Morais:
"Vai tua vida,
Teu caminho é de paz e amor
Vai tua vida é uma linda canção de amor
Abre os teus braços
E canta a última esperança
A esperança divina de amar em paz
Se todos fossem iguais a você
Que maravilha viver…”
Anna, Cláudia, Elizabeth, Fr. João, Isa, Maria Alice, Regina, Sílvia e Susana
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