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EDITORIAL 
 
 

“Nada possuir, nada carregar, nada pedir, nada calar e, sobretudo, nada matar...” 
 

                                                  (D. Pedro Casaldáliga) 
 
 

Atualmente, estamos passando por várias crises ao mesmo tempo: crise de covid-19, crise 
ecológica, crise político-econômica. Estamos sendo atacados por vários vírus.  
 
Que caminho tomar? Essa é a pergunta que fazemos a cada dia. 
 
Segundo, Martin Buber, ”somos um ser de respostas”. Somos um “ser dialógico”. Estamos aqui 
em missão e não para pensarmos só em nós mesmos. Em seu livro “O Caminho do Homem”, 
Buber, faz a apresentação dialógica entre: “Homem e homem, homem e mundo, homem e 
Deus”. 
 
A Igreja, sabiamente, nos convida a cada mês para um diálogo diferente entre nós mesmos, nós 
e o nosso próximo, nós e o mundo, nós e Deus. 
 
Setembro, por exemplo, é o mês dedicado a Ecologia e a Bíblia. 
 
Isso traduz na realidade um “chamado”. Devemos nos voltar para esse “chamado”, fazendo uma 
“leitura existencial”, questionando onde estamos e o que estamos fazendo aqui. 
 
No livro de Buber, há um episódio muito significativo a respeito dessa problemática, entre um 
rabino e um soldado. O soldado observa o rabino lendo na Bíblia, (Gênesis 3), onde Deus 
pergunta: ”Adão, onde estais? ” E o soldado, indaga: “Como Deus que é onipotente, não sabe 
onde Adão está? ” E o rabino responde: “A Bíblia, hoje quer nos alcançar. Devemos ler a Bíblia, 
com uma pergunta: “Onde estou”, “Onde tenho estado, todos esses anos? ”  Mas isso, não é para 
nos julgar. É para nos alertar sobre a Caminhada que começa com uma decisão existencial. 
Temos que fazer de nossa vida um serviço, uma doação.  
 
O Papa Francisco, marcou, no calendário cristão, o dia 1º de setembro, como o ”Dia Mundial da 
Oração pelo cuidado da Criação”. Tem como finalidade convocar toda a humanidade para uma 
“conversão ecológica”, mas, também ecumênica, já que essa data vem sendo comemorada por 
nossos irmãos ortodoxos, há algum tempo. 
 
Dia 5, desde mês, comemoramos o “Dia da Amazônia”. Um dia especial chamando a atenção da 
população mundial para uma das maiores reservas naturais do planeta. Comemora-se a criação 
da província do Amazonas, por D. Pedro II, em 1850. Atualmente, serve para nos alertar sobre a 
destruição da floresta. 
 
Dia 21 de setembro, marcando o início da primavera, comemoramos o “Dia da Árvore”.  
 
Dia 22 de setembro, “Dia Mundial da Água”, criado pela ONU, nos alertando para o cuidado 
com esse nosso rico recurso natural. 
 
Todos esses eventos, nos chamam a atenção para o cuidado com a nossa “mãe terra”. 
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“Terra, quer dizer: as pessoas, os animais, as plantas, a água, o ar, as montanhas, as planícies, os 
rios, o mar, as pedras, os minerais. Também os pequenos organismos que não vemos, mas que 
são importantes para a nossa vida. A esse conjunto o Papa Francisco chamou de “Casa Comum. 
”  “Comum porque é de todos”.   
 
Diante da gravidade da crise ecológica global a encíclica “Laudato Si”, nos trouxe alegria e 
esperança, “Louvado seja”. 
Embora, lembrando que a Bíblia deve ser comemorado todo dia, a Igreja Católica, reservou o 
mês de setembro e o dia 30 exclusivamente, para estimular o hábito da leitura e reflexão da 
“Palavra de Deus”, presente na Bíblia. Também nos ensinar a ler a Bíblia, destacando que a Bíblia 
não é a “biografia de Jesus”, não é um “ditado dos acontecimentos”; é antes e tudo, fonte de 
inspiração, para nossa caminhada. Mas não é para imitar Jesus, é para seguir Jesus. 
 
Saudamos aqui as queridas companheiras – “juiz forana”, da antiga Vila de Santo Antônio do 
Paraibuna, hoje, bela cidade de Juiz de Fora, * situada na zona da Mata mineira, de forte tradição 
católica, imigração alemã e uma das cidades com melhor índice de qualidade de vida. (*Juiz de Fora, 

era o magistrado que atuava na cidade onde não havia juiz de direito). 
 
 
 
 
 

“Onde houver tristeza, que eu leve a alegria” 
                                (São Francisco de Assis festa 4 de outubro) 

 
 
 
 
 

“Senhor, fazei que a nossa alegria nasça da compaixão sincera pelos que sofrem, da 

solidariedade verdadeira com os injustiçados e de nossa própria conversão à 

fraternidade universal. Amém. ” (Leonardo Boff).  

 

 

 

 

 

 

Equipe Nacional – Setembro, 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografia Consultada: “O Caminho do Homem”, Martin Buber,; “Entrevista sobre ecologia com o Papa Francisco” ,Ed. CNBB, “A Oração de São 
Francisco – Uma mensagem de paz para o mundo atual” – Leonardo Boff , Sextante. 
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DIOCESANO DE JUIZ DE FORA 
 

 
 
 

 “O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim: 

esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois 

desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que 

Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar 

alegre a mais, no meio da alegria, e ainda mais alegre 

ainda no meio da tristeza “Grande Serão Veredas” 
 

  E assim, de repente, nos vimos pelo avesso. A nova 

realidade não pediu licença e se instalou. A Pandemia, o 

vírus ameaçador, o medo, a morte, a insegurança. Ruas 

desertas, covas abertas, desemprego, os desencontros, a 

barriga vazia, a fome.  Despertamos   para   nós mesmos. 

 E Jesus nos diz: “Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mc.6, 37) “Tive fome e me deste de 

comer” (Mt.25, 35) 
 

 O grito dos irmãos nos convida à partilha do amor. Nossa opção preferencial pelos pobres 

nos conduziu à ação. 

A este Chamamento,  Deá Emília Carneiro de Andrade, Santuzza 

Mourão Resende, Elaine  dos Santos Cabral, Ana Maria Coimbra,  

Ângela  Maria  Santiago e Iêda Venturini  do Diocesano de Juiz de 

Fora  atenderam  ao apelo da  Ação Social São Sebastião, em busca 

de parceria para  saciar a fome de 150 famílias carentes e na 

doação de cobertores para nossos irmãos que perderam seus 

empregos  e tinham seus potes vazios de alimento, seus olhares 

sem brilho e esperança.  

  ”Na oração do Pai Nosso” 

rezamos: “O Pão Nosso De Cada Dia Nos Dai Hoje”. 
 

 A Solidariedade e fraternidade sempre vão nos mobilizar 

para um agir e uma ação social, para uma cultura de uma vida 

digna, onde o amor em servir resgata o vazio   do afeto, da 

caridade, da desesperança, das injustiças sociais. 

 Como vice Coordenadora da Ação Social São Sebastião, 

agradeço a todas que são capazes de”Ver, Sentir Compaixão, 

Aproximar-se e Cuidar do Outro. “ 

 “O importante é fazer a caridade, não falar de caridade. 
Compreender o trabalho em favor dos necessitados como missão escolhida por Deus”. (Santa 
Dulce dos Pobres)                                                                                                  

                                                                                                                        Iêda venturini – Equipe AB                                             

“JESUS ESTÁ FAMINTO” 
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        Iêda venturini – Equipe AB 
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 O mês de setembro é dedicado à leitura bíblica e o livro escolhido para estudo e 
meditação neste ano é o Deuteronômio, encerrando assim a Campanha da Fraternidade (CF 
2020) cujo tema é: Fraternidade e vida: Dom e compromisso, e o lema “Viu, sentiu compaixão e 
cuidou dele” Lucas 10, 33-34. 
 O Deuteronômio é o quinto livro da bíblia. Faz parte de um conjunto de cinco livros 
chamado Pentateuco. A palavra Deuteronômio vem da língua grega e significa “Segunda Lei”. A 
primeira apresentação da Lei foi feita pelo próprio Deus no Monte Sinai (Exôdo 20, 1-21). Depois 
de 40 anos pelo deserto e próximo da terra prometida, Moisés reúne o povo e no Monte Horeb, 
apresenta a segunda lei, que é uma atualização ou releitura da mesma Lei de Deus em vista de 
fatos novos. 

 O livro de Deuteronômio se apresenta como 
testamento de Moisés. Ocorre que ele viveu por 
volta de 1250 a.C.  e o livro teve a primeira redação 
em torno de 800 a.C. . 
Estas leis foram transmitidas ao longo do tempo na 
oralidade, através do movimento Deuteronomista, 
tendo à frente os Levitas itinerantes que 
desenvolviam uma catequese que mostrava o 
caminho para a superação de conflitos. 
 É um dos livros do Antigo Testamento que mais 
aparece nos evangelhos e um dos mais citados por 
Jesus. As tentações são enfrentadas com textos do 

Deuteronômio, por exemplo: “ O ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que sai da 
boca de Javé” (Deuterônimo 8,3) “. e “não tentem o Javé, o seus Deus”. (Deuteronômio 6,13). 
“Adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele prestarás culto.” (Deuteronômio 6,13). 
 Deuteronômio é um livro que aborda questões sociais como a pobreza, as migrações, os 
direitos sociais, a justiça e a injustiça. Encontramos nele muitos textos desafiadores e difíceis. 
Textos violentos que legitimaram muitas violências ao longo da história do Cristianismo, como: 
“Javé, o nosso Deus, o entregou diante de nós, e nós o derrotamos, como também a seus filhos 
e a todo o seu povo. Nessa ocasião, capturamos todas as cidades e consagramos cada uma delas 
ao extermínio. De homens, mulheres e crianças, não deixamos nenhum sobrevivente. Como 
despojos, pegamos apenas o gado, além do saque das cidades que conquistamos.” 
(Deuteronômio 2, 33-35). 
 Uma contradição forte aparece com o mandamento “Não matarás.” Aqui Deus proíbe 
matar. “ (Deuteronômio 5,17).  Porém, encontramos na Bíblia, e mesmo poucas páginas depois, 
no próprio livro do Deuteronômio, várias narrativas em que o Senhor Javé mesmo mata ou 
ordena matar, sem dó nem piedade, pessoas e até povos inteiros. 
 As contradições presentes, as variações de estilo, as repetições, indicam que o livro de 
Deuteronômio se formou aos poucos. 
 O livro tem textos belíssimos e muito atuais que apresentam o Deus Javé como um pai que 
carrega seu filho pelo deserto ou “que não faz discriminação entre as pessoas e não aceita 
suborno”, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o migrante, dando-lhe pão e roupa”, e que 
diz: “Amem o imigrante, porque vocês foram migrantes no Egito”. (Deuteronômio 10,17-19) 

Duas pequenas leis trantam da proposta cotidiana de enfrentamento das situações de 
fome. “Quando você entrar no pomar do seu próximo, pode comer à vontade, até ficar saciado, 
mas não pode carregar nada no cesto” (Deuteronômio 23,35). “ E quando entrar na plantação 

LIVRO DO DEUTERONÔMIO  
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do seu próximo, pode apanhar espigas com as mãos, mas não passar a foice na plantação do seu 
próximo” (Deuteronômio 23,26). 

Estas duas leis, baseiam-se num princípio fundamental: ninguém poderá ficar com fome. 
Alguns versículos que estão no livro e que também, são muito atuais e bonitos:  
“A cada sete anos, você celebrará o ano da remissão das dívidas. Isso quer dizer o 

seguinte: Todo credor que tenha emprestado alguma coisa a seu próximo, perdoará o que tiver 
emprestado. Não explorará seu próximo, nem seu irmão, porque terá sido proclamada a 
remissão em honra de Javé” (Deuteronômio 15,1-2). 

“Vejam bem! Não faltam indigentes na terra. E por isso que eu ordeno a você: abra a 
mão em favor do seu irmão, do seu pobre e do seu indigente na terra onde você está” 
(Deuteronômio 15,10-11). 

Não explore o assalariado necessitado e pobre, seja ele um de seus irmãos, seja um 
migrante que vive em sua terra, nas portas da sua cidade. Pague-lhe a diária todos os dias antes 
do pôr do sol, porque ele é um necessitado, e a vida dele depende disso, “Assim ele não clamará 
a Javé contra você e em você não haverá pecado”. (Deuteronômio 24,14-15) 

Quando você estiver fazendo colheita em sua plantação e deixar para trás um feixe, não 
volte para pegá-lo: fica para o migrante, o órfão e a viúva. Desse modo Javé, o seu Deus, há de 
abençoar você em todo trabalho de suas mãos. Quando você sacudir as azeitonas de sua oliveira, 
não volte para bater os ramos: o que sobrou será para o migrante, o órfão e a viúva. Lembre-se: 
você também foi servo no Egito. É por isso que eu mando agir desse modo”. 

O povo de Deus vivenciou períodos de grandes crises e foi levado a fazer memória do 
passado e passar pela conversão do coração, cultuar o Deus Javé, celebrar a Páscoa como 
memorial de libertação da opressão do imperialismo dos faraós no Egito. Estas coisas 
fundamentais andavam meio esquecidas. A indignação dos profetas que denunciavam a injustiça 
e a desigualdade social foi fundamental para a reforma do Deuteronômio em 622 a.C. no tempo 
do rei Josias (2 Reis 22, 8-10). 

A idéia central do Deuteronômio é a defesa da vida! 
 

Um olhar sobre a nossa realidade à luz do Deuteronômio. 
 
Hoje no neoliberalismo, que preconiza o estado mínimo, ou seja, a área social está sujeita 

à privatização, tudo vira mercadoria, e a vida fica em segundo lugar, fome, miséria, e o que 
comanda as realações é o lucro, tudo é negócio, levando à destruição da natureza e ao descaso 
e perseguição das pessoas, com ênfase aos negros, mulheres, LGBTQI+, os sem casa, os sem 
terra, desempregados, uberização do trabalho, dívida impagável, etc....”Essa economia mata”. 

Uma proposta alternativa ao neoberalismo, é a proposta da “economia de Francisco”, 
que vem recolocar a Vida em primeiro lugar, retomando o projeto de Deus.  
 
Referências bibliográficas: 

 Bíblia Pastoral 
 Em busca da Palavra de Deus – Luiz José Dietrich e Rafael Rodrigues da Silva- Integrantes do CEBI 

Nacional 
 Cartilha do CEBI –MG 
 Curso Onile do CEBI-MG 
 Revista Vida Pastoral - Paulus 

 
Ana Maria  
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DIOCESANO DE RECIFE 

 

 
 

 
 

“Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé” (II Tm 4, 7).  

 

Para quem conheceu de perto e teve a graça de conviver com Pedro Casaldáliga, não 

será fácil ver o mundo sem ele. Afinal, desde que, como padre ainda jovem, chegou em São Félix 

do Araguaia, em outubro de 1971, penso que nunca ninguém o encontrou sem, de alguma 

forma, ficar marcado. No contato com ele, as pessoas abertas ao apelo divino da justiça e da paz 

receberam sempre alento e força. Aqueles que, por interesses pessoais ou por alienação da vida, 

não aceitaram o anúncio do reino, o rejeitaram. Alguns o odiavam. Diante dele e de sua palavra 

e suas posturas proféticas, era quase impossível ficar indiferente.  

A quem, na busca espiritual, teve a graça de encontrá-lo ao menos uma vez e mais 

ainda para muitos que tiveram o privilégio de conviver com ele ou acompanhá-lo na missão, 

Pedro sempre  testemunhou o amor divino como força transformadora das pessoas e da 

sociedade.  

Neste momento de sua Páscoa definitiva, muitos irmãos e irmãs lembram coisas 

bonitas que viveram com ele. Outros tecerão elogios a seus poemas e a seus escritos que 

“sempre dão o que pensar”, como ele intitulou um dos volumes de seu diário nos anos 80. 

 Pode ser que, depois de alguns dias, eu consiga escrever mais alguma coisa. Hoje, a 

emoção ainda não me deixa escrever, sem misturar as letras com as lágrimas da saudade, da 

gratidão imensa e da ação de graças a Deus por ter, durante anos decisivos da minha vida, 

podido ter nele um irmão mais velho, um conselheiro espiritual e um mestre de vida.  

Junto com Dom Tomás, foi ele que fez a mim e a mais dois irmãos beneditinos 

retomar o projeto de um mosteiro ecumênico e inserido no meio dos pobres quando 

pensávamos que, na Igreja Católica, não conseguiríamos. De fato, no começo dos anos 2000, 

aquele projeto tinha mesmo se tornado bem mais difícil. No entanto, em 1984, Pedro e Tomás 

nos aconselharam a recomeçar de forma nova o estilo de vida monástica inserida que os monges 

franceses começaram em 1961 em Curitiba. A partir dali, o mosteiro da Anunciação do Senhor 

foi um sinal ecumênico e pascal para as Igrejas do Brasil e para os movimentos sociais.  Como 

gostaria de encontrar o poema de Pedro sobre os monges de pés descalços cujo mosteiro é o 

mundo.  

Neste momento no qual entregamos a Deus a sua vida consagrada e plantamos o 

seu corpo na mãe Terra como semente de ressurreição, é importante tentarmos descobrir para 

nós e para as comunidades a herança espiritual que Pedro nos deixou: 

1 - Pedro nos ensinou e nos propôs a viver a fé, descentrados de nós mesmos e da 

própria Igreja. Ele vivia uma adesão contínua e total a Jesus Ressuscitado no estilo de uma Santa 

Teresa de Ávila, mas manifestando-o presente nas pessoas mais pobres, na opção pela justiça e 

PEDRO, O PROFETA DA VIDA TRANSFORMADA EM POESIA 
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pela libertação de todos/as e na comunhão com a Terra, as águas e todo o universo.  Pedro 

expressava isso ao dizer: Absoluto mesmo só Deus e a fome do povo.  

2 – Desde o começo do seu ministério, Pedro insistia: Igreja é sempre e 

principalmente Igreja local. Ah, se Pedro pudesse ter estado no Sínodo da Amazônia e nos 

revelado como já nos anos 70, ele propunha “amazonizar” a Igreja. E para ele, Igreja de Jesus 

era martírio. Ele nos deixou uma profunda espiritualidade martirial. A missão não é querer 

transformar ninguém em cristão. É semear ressurreição nas vidas nossas e das pessoas.  

3 – Pedro nos passou o amor apaixonado aos povos indígenas e este amor se 

manifestava em todo o seu estilo de vida, até o fato de querer ser enterrado no cemitério Karajá 

às margens do Araguaia. 

 Não tenho como neste momento não retomar com carinho filial um dos seus 

poemas que fala da morte, mas também da ressurreição como rota de vida:  

 

Eu morrerei de pé como as árvores. 

Me matarão de pé. 

O sol, como testemunha maior, porá seu lacre  

sobre meu corpo duplamente ungido. 

 

E os rios e o mar 

serão caminho 

de todos meus desejos, 

enquanto a selva amada sacudirá, de júbilo, suas cúpulas. 

 

Eu direi a minhas palavras: 

- Não mentia ao gritar-vos. 

Deus dirá a meus amigos: 

- Certifico 

que viveu com vocês esperando este dia. 

 

De golpe, com a morte, 

minha vida se fará verdade. 

Por fim terei amado! 

 

                                                                                                                                                                         
Marcelo Barros 
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HOMENAGEM A DOM PEDRO CASALDÁLIGA 
 
 

 
 

Dom Casaldáliga, 
Nosso amigo e companheiro, 
Espanhol por nascimento, 
Por direito, brasileiro. 
Humilde e magro, 
Pequenino pelo porte,  
A verdadeira grandeza 
"Conquistou com braço forte." 
 

Bispo do povo, 
Recusou todo adereço, 
E vestiu a veste humilde 
Que tem da pobreza o preço. 
Pastor dos pobres, 
Dos mais pobres fez-se amante, 
E lhe deu a sua voz 
E "seu brado retumbante". 
 

Dos humilhados 
Defensor, bravo guerreiro, 
Nas campinas do Araguaia, 
Do Brasil, do mundo inteiro. 
O tempo passa, 
Passa a vida, passa a idade, 
Só não passa a luz que brilha 
Com "o sol da liberdade". 
 

 

Dom Casaldáliga, 
Temido e ameaçado, 

Difamado, perseguido, 
Jamais atemorizado. 
Não foge à luta, 
Não recua, não se cansa, 
Vê no sangue derramado 
"O pendão da esperança". 
 

Grande poeta, 
Da beleza ele desfruta, 
Fez da luta poesia, 
Fez da poesia, luta. 
Grande profeta, 
Não quer honras nem grandeza, 
Mas na luta é um "gigante 
Pela própria natureza". 
 

Foi convidado 
Em nome da falsa paz, 
A sair da luta aberta, 
Deixar tudo para trás. 
Mas respondeu: 
A justiça é minha lei, 
Seja bispo ou seja padre, 
Ou seja leigo, ficarei. 
 
 

E foi ficando, 
Foi fazendo a nossa história, 
Devolvendo aos humilhados 
Seus direitos, sua glória. 
Pastor querido 
Te tornaste amigo nosso, 
Sem perder tua ternura, 
És "impávido colosso". 
 

És brasileiro, 
És latino-americano, 
És zumbi, és guarani, 
Nosso guia, nosso mano. 
Tua bravura, 
Utopias, lutas mil, 
Serão "sol de um novo mundo 
No horizonte do Brasil". 
 
(Frei Aloísio Fragoso) 

CIRANDA DO PROFETA 
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A violência contra crianças é uma prática que vem de longe. Gerações anteriores à nossa, apanhavam 
de seus pais, muitos dos quais guardavam uma chibata especial para castigar seus filhos.  
 

Na escola as crianças mais levadas eram punidas ajoelhando-se sobre caroços de milho, em outras o 
castigo era ficar no canto da sala, de costas para a turma, exposto ao ridículo dos professores e dos colegas. 
O dicionário talvez fosse incompleto e não continha palavras como assédio, abuso, respeito e outras mais. A 
educação (educação????) era feita na base da violência, psicológica ou física, sob o slogan: é de pequeno 
que se torce o pepino. 
 

Esse é o retrato da sociedade patriarcal, machista, onde o homem é o proprietário de tudo, incluindo 
esposa e filhos. 
 

O mundo evoluiu, as mulheres conseguiram conquistar seus espaços seja no mercado de trabalho 
seja em casa. Mas não em todo o mundo e, definitivamente, não em todo o Brasil. 
 

Um fato lastimável ocorrido em agosto passado, comprovou que o patriarcado, o machismo, ainda 
têm muito espaço nesse País e faz muito estrago, físico e psicológico. Uma menininha, aos seis anos de idade, 
viu ser destruído o seu direito à infância, ao começar a ser abusada por quem deveria amá-la e protegê-la, 
seu próprio tio. 
 

Com o pai na prisão e a mãe já falecida, a menininha era criada pela avó com muito sacrifício, 
comerciante ambulante, era violentada, dia após dia, até que, aos dez anos, engravidou. Uma gravidez de 
riscos físicos, para a garotinha com um frágil corpo ainda sem o preparo necessário para suportar uma 
gravidez e para o feto que iria carecer de espaço para se desenvolver. Sem falar em todo o dano psicológico 
já causado ao longo de quatro anos e, por certo, aumentado, com a gravidez. 
 

Apesar de já ter, por lei, o direito garantido de interromper gravidez em consequência de estupro, 
ainda teve autorização reforçada por um juiz, que não foi cumprida em seu estado de origem, sendo 
necessária a sua mobilização para um outro Estado, passando ainda por mais agonias e transtornos. 
 

Ao chegar a Recife, esta criança sofreu mais uma violência, a publicação em redes sociais de seu nome 
e o local onde iria ser processada a interrupção da gravidez. Dessa revelação irresponsável, contra a lei, 
contra os princípios cristãos, resultou mais e mais violência. A parte da população que defende o uso de 
armas, é contra o casamento homoafetivo, defende a misoginia e o machismo, além de ser racista e classista, 
foi representada por barulhentos supostos defensores da vida, entre eles padres, que gritavam chamando 
uma criança de 10 anos de assassina, perturbando um hospital, onde outras mulheres, em trabalho de parto, 
se sentiram intimidadas e angustiadas. 
 

E alguns integrantes da Igreja Católica gravaram vídeos, escreveram notas desastrosas, onde a 
interrupção da gravidez de uma criança de 10 anos, vítima de estupro, era um crime tão hediondo quanto o 
estupro sofrido por ela. Quando não houve casos de ser considerado um crime pior do que o estupro sofrido 
regularmente e, a garotinha, mais pecadora do que o seu algoz. 
 

A Igreja Católica é a favor da vida. Mas quem não é? Ser a favor da vida não é prerrogativa de 
nenhuma Igreja. É prerrogativa de ser humano. Mas ser a favor da vida não é simplesmente ser contra o 
aborto, sem refletir o contexto onde está inserido. É preciso ser a favor da vida plena, integral, onde cada 

CRÔNICA DE UMA DOR ANUNCIADA 
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criança, cada jovem, cada adulto, tenha direito a se alimentar regularmente, ter um teto para morar com 
dignidade, ter emprego, educação, saúde e lazer. 
 

Ser a favor da vida é lutar para que monstros como o tio dessa garotinha não roubem a infância de 
suas sobrinhas e nem das sobrinhas de mais ninguém. 
 

Sendo a Igreja Católica absurdamente patriarcal, não estão os seus padres e bispos preparados para 
entender que o mundo não lhes pertence. As freiras que a cúpula da Igreja decidiu que não pode celebrar, 
que não pode consagrar, não é menos cristã do que o padre que celebra e consagra, só porque seus 
antecessores, machistas, tiveram o cuidado de garantir esse direito só aos homens. Em cima de seus altares, 
distribuindo comunhão, uma boa parte dos padres e dos religiosos provou que deveriam voltar ao catecismo, 
fazer escola de bíblica, aprender a interpretar corretamente as mensagens do evangelho e, acima de tudo, 
se converter. E o que é a conversão se não se deixar invadir, se deixar impregnar pelo amor de Deus, se 
engravidar de ternura e deixar-se renascer em compaixão e misericórdia? 
 

Apesar da posição implacável de parte de várias denominações religiosas, a menininha teve a sua 
gravidez interrompida, se recuperou, vai, junto com a avó ganhar uma nova identidade e um novo lugar para 
morar. Venceu o amor, venceu a misericórdia, venceu a vida. 
 

Rejane Menezes – Jornalista 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Escrevo este artigo a pedido da minha amiga Laura Sousa, representante da Renovação Cristã em 

Pernambuco. Fomos vizinhas e nos tornamos amigas. Ela sempre teve um olhar voltado para os direitos 

humanos e acredito que isso nos aproximou. Quando era vizinha da Laura já integrava o Grupo Especial de 

Fiscalização Móvel, criado em 1995 para combater o trabalho escravo. Durante todo o período em que 

coordenei uma das equipes da Móvel o trabalho era intenso, muitas vezes chegava de uma ação de 

fiscalização que durava geralmente 15 dias já viajava em seguida para outra fiscalização. Quando voltava de 

uma ação ela sempre me questionava a respeito do trabalho, como encontrei os trabalhadores, qual era a 

25 ANOS DO GRUPO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO MÓVEL DE 
COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO 

 
 

 

 
MENINA 

Eu nem sei o seu nome, mas estou aqui somente para lhe dizer que a amo. Sou um padre da Igreja 

Católica. Venho lhe abraçar com o abraço de Deus que lhe cerca de carinho e proteção. Não posso 

dizer apenas que foi criminoso e horrendo o que lhe aconteceu por anos. Eu tenho que lhe dizer 

palavras de ternura, de conforto e de consolação. Menina, que Deus lhe cerce de proteção e lhe 

defenda de todos os perigos. Coragem e força! Que sua tristeza se transforme em alegria. Que sua 

vida siga adiante. A morte pode ser transformada em ressurreição. Você pode até trazer, como Jesus, 

as marcas da paixão, mas deixa que no seu corpo, no seu coração e na sua mente você possa 

recomeçar. Vá em frente! Deus vai sempre com você e em você. 

Padre Fábio dos Santos Potiguar 
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situação, eu contava os detalhes: viajamos 10 horas para encontrar a fazenda, atravessamos igarapés, 

pulamos porteiras que estavam fechadas de cadeado (imagine se um Auditor ousa fazer isso agora: será 

recebido a bala!). 

 
Meu nome é Claudia Ribeiro. Sou funcionária pública, Auditora Fiscal do Ministério do Trabalho, 

(continuo me sentindo do Ministério do Trabalho, apesar de ter sido extinto). Não me considero um parasita 

com o os funcionários públicos de forma desrespeitosa foram chamados. Tenho orgulho de ser funcionária 

pública e do trabalho que desempenhei junto com meus colegas Auditores, sempre cientes dos nossos 

deveres e às vezes indo além do que era nossa obrigação, como jornadas exaustivas, 12 a 15 horas de 

trabalho, expostos a intempéries, viajando em estradas perigosas durante muitas horas para encontrar uma 

fazenda, dentre outras dificuldades. Isso não nos fazia desistir, ao contrário, pois sabíamos que naqueles 

rincões distantes iriamos encontrar trabalhadores em situação de desrespeito não só à legislação, mas, 

principalmente a sua condição de seres humanos, trabalhadores que não tinha direitos mínimos como um 

local decente para dormir, alimentação sadia e farta como prevê a legislação (só em sonho), o gado bonito, 

gordo, pastando, sendo muito bem cuidado e os trabalhadores comendo carne podre quando alguma rês 

morria.  Privados do seu direito de ir e vir, pois sob ameaça, muitas vezes de armas de fogo, não era permitido 

romper o contrato de trabalho, tácito é claro, pois nem um deles tinha Carteira do Trabalho assinada.  

 

A primeira denúncia de trabalho escravo surgiu nos anos 70, em plena ditadura, apresentada através 

de uma Carta Pastoral de D. Pedro Casaldáliga, Bispo da Prelazia de S. Félix do Araguaia, que acompanhava 

o “desenvolvimento” da Amazônia aliada à escravização de centenas de brasileiros que eram trazidos para 

trabalhar na abertura de fazendas, em condições inimagináveis. Tive a honra, juntamente com vários colegas 

de conhecer e visitar algumas vezes D. Pedro quando a Móvel nos levava ao Mato Grosso. A sua serenidade 

nos impressionava. Não posso esquecer a simplicidade da casinha onde morava, no quintal, um altar de 

pedra onde fazia suas orações.  

 

Não podemos falar de combate ao trabalho escravo sem lembrar também um grande defensor das 

causas sociais, Frei Henri Burin des Roziers, frade dominicano, advogado da CPT no sul do Pará, a quem tive 

o prazer e a honra de conhecer, além de realizar várias fiscalizações em atendimento às denúncias 

encaminhadas por ele ao Ministério do Trabalho. Homem de Deus e apaixonado pela justiça. Nascido numa 

família da aristocracia francesa formado pela Sorbonne e Cambridge, usou seus conhecimentos para 

defender os oprimidos. Grande parte dos 54.000 mil trabalhadores libertados pelo Grupo Móvel tiveram a 

participação do Frei Henri através das denúncias por ele encaminhadas. Mesmo depois de aposentada 

recebia cartõezinhos de natal de Frei Henri em que ele dizia entre outras palavras carinhosas: Claudia, 

saudades! Devo dizer que os 25 anos de atuação do Grupo Móvel seria comemorado com vários eventos, se 

não fosse a pandemia, isso pelo esforço de colegas que estão à frente de algumas chefias no Ministério da 

Economia, onde esconderam o Ministério do Trabalho! 

 

Teríamos uma semana de intensas atividades, lançamento do livro do colega Márcio Leitão, para o 

qual fui com muita honra convidada a escrever um artigo. Lançamento do filme “Pureza”, história de uma 

maranhense corajosa, da cidade de Bacabal, que viu seu filho Abel de 20 anos iludido com promessas 

enganosas se “largar” no mundo a procura de trabalho. Esse mundo era o sul do estado do Pará. Estado que 

foi por muitos anos o campeão do Trabalho Escravo, um título que nunca honrou aos paraenses. Com o 

passar dos dias, meses, D. Pureza sentindo que o filho estava em perigo, saiu a sua procura. Chegou ao sul 

do Pará e percorreu inúmeras fazendas, levava na bolsa um pequeno gravador onde gravou muitas e muitas 
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fitas cassetes (era o que se usava na época), com as conversas e indagações que fazia sobre seu filho, isso 

quando era permitida a sua entrada na fazenda. Perguntava aos trabalhadores, ao “gato”, como é chamado 

o intermediador de mão de obra: vocês viram o Abel, conhecem o Abel e mostrava uma foto do filho que 

levava consigo. Não obtinha resposta. D. Pureza entendendo que não encontraria o filho voltou ao Maranhão 

e passou a denunciar através de cartas que enviou ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, ao 

Presidente da República, denunciava às autoridades a existência do Trabalho Escravo. Recebeu o apoio da 

Comissão Pastoral da Terra – CPT para se fazer ouvir. O Ministério Público Federal abriu um Procedimento 

que foi denominado “A Procura de Abel” e encaminhou ao Ministério do Trabalho. Fui designada, à época, 

para fazer o trabalho juntamente com o Auditor Sérgio Carvalho. Primeiramente fomos a Bacabal conversar 

com D. Pureza, mulher inteligente, na sua simplicidade, simpática, nos recebeu com muito carinho, 

informando que o Abel, após haver trabalhado em várias fazendas sem nada receber, em condições 

degradantes de trabalho, conseguiu fugir e foi trabalhar no garimpo. Abel como o filho pródigo, mesmo não 

tendo dispersado os seus bens, pois não os possuía, entendeu que a sua casa era muito melhor do que tudo 

que havia encontrado no mundo e voltou. O filme é muito interessante. O Ministro do Trabalho, Paulo Paiva 

que em 1995 criou o Grupo Móvel, além de muitos outros colegas que trabalharam na Móvel, foi convidado 

pelo diretor do filme, Renato Barbieri, a participar de uma cena onde o Ministro Paulo Paiva assina a Portaria 

de criação da Móvel cercado por Auditores Fiscais, da atriz Dira Paz que faz o papel de D. Pureza, dentre 

outros atores e figurantes. 

 

Em razão da pandemia, como falei, não foi possível 

realizar a programação de comemoração dos 25 anos do Grupo 

Móvel como estava previsto. Entretanto, outras atividades foram 

realizadas com muito sucesso, “lives” com a participação de 

Auditores, Procuradores, Juizes, bem como da atriz Dira Paz e do 

Diretor do Filme “Pureza”, Renato Barbieri. Laura assistiu as 

“lives” e ficou muito emocionada ao assistir tantas pessoas que 

ao longo desses 25 anos participaram intensamente do combate 

a essa chaga que tanto nos envergonha que é o trabalho escravo! 

 

 

 A Auditoria Fiscal do Trabalho tenha certeza, vai continuar a defender e acreditar num futuro onde 

os trabalhadores sejam cidadãos livres, com direitos garantidos. Onde a precarização da legislação de 

proteção ao trabalho não seja aceita pela maioria dos Parlamentares que elegemos! Isso é o minimo que 

exigimos de uma sociedade que se quer democratica! Tenhamos fé! 
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DIOCESANO DE FORTALEZA 

 

 
 

 

Como vivemos agora...  
 
Essa pandemia nos afasta e nos une ao mesmo tempo.  
 
Afasta-nos do convívio diário de nossos compromissos, das nossas reuniões, dos nossos gastos supérfluos, 
e, muitas vezes desnecessários. 
 
Enfim, tudo passa, na vida, e esse momento também vai passar. 
 
Vai nos unir no convívio familiar, na revelação de nossos talentos, na descoberta de que somos 
responsáveis pelo bem estar do outro e de tantas coisas boas que estavam escondidas em nossa alma. 
 
Somos, gratas ao bom Deus que na sua infinita bondade nos despertou para uma vida simples, de amor, 
esperança e gratidão. 
 
Saravá! Shalom! Amém !  
 
 
 
Maria José Mamede. 
Diocesano de Fortaleza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EM TEMPOS DE PANDEMIA“ 
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DIOCESANO DE SÃO PAULO 
 
 

 
 
 

Esta ilustração foi feita por meu filho Flávio, em abril, logo no começo da pandemia, a meu pedido. 
 

 
Queria expressar visualmente que, nos tempos de hoje, em 

que impera o deus-mercado, quando parece que a tecnologia 

submete a Sabedoria do Universo, e a prepotência de grupos 

exerce seu poder sobre os seres humanos que considera 

descartáveis e invisíveis, surge ... o verdadeiro invisível, 

insidioso, desconhecido vírus Covid-19 que vem derrotando o 

mercado, a tecnologia, a prepotência. 
 

 
Mais de oito meses são passados desde que a doença fez 

as primeiras vítimas na China, um dos países mais poderosos 

economicamente do mundo e, desde então, cientistas se unem-

fato inédito -, procurando conhecer o mistério do vírus, sua 

origem, seu ponto fraco, como evitar sua disseminação. 

 

Até agora, o que temos são protocolos para evitar sua 

disseminação: distanciamento social, hábitos higiênicos e 

uso de máscaras que cobrem o nariz e a boca. 
 

 
Os privilegiados, como nós somos, há seis meses, 

estamos confinados, trocando 

lives, alegrando-nos com artistas que nos brindam com performances on line - grátis -. Se formos atacados 

pela doença, temos nosso plano de saúde particular, cumprimos à risca o que é prescrito e voltamos para 

casa. 
 

 
Entretanto, a grande maioria da população brasileira invisível? - povos indígenas, desabrigados, 

despejados, presidiários, moradores em favelas e cortiços - não pode cumprir o protocolo.  Sem 

saneamento básico, à mercê de garimpeiros e exploradores de madeira ou empilhados em barracos e celas, 

só poderiam ser a maioria dos mais de 132.000 mortos. 
 

 
Entretanto, há uma luz a ressaltar: a força a coragem de milhares de pessoas, movimentos e entidades que 

saíram ao encontro daqueles que se tornaram visíveis - Ó, surpresa! - e fizeram campanhas de auxílio de 

bens de primeira necessidade, alimentos, agasalhos, montaram cestas básicas, kits de limpeza, fabricaram 

máscaras de todos os tipos e cores, forneceram toneladas de alimentos saudáveis, partilharam o pouco para 

muitos, enfim viram a miséria e tiveram compaixão como Jesus sentia ao ver a multidão cansada e abatida 

como ovelhas sem pastor. 

Que todo este tempo que ainda temos pela frente nos faça refletir e sair da bolha em que nos defendemos 

da Vida e que o Espírito de Deus realize em nós a verdadeira conversão! 

                                                                                                                          Anna Maria Nigro 

O VÍRUS E O SUPER-HOMEM 
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 No dia 9 de setembro, foi realizada a reunião virtual do Secretariado da América Latina com a 
Renovação Cristã do Brasil. 
 
 Com a proposta de repensar o movimento e relançar o MIAMSI, a equipe do SAL pede aos 
movimentos que, através de um processo de diálogo e reflexão, busquem tomar consciência de seus desafios 
e apresentem alternativas para revitalizarem sua realidade. 
 
 Após a magnífica exposição de nossas atividades, feita por Ana Maria, nossa coordenadora nacional, 
foi-nos apresentada uma série de problemas comuns aos movimentos sul-americanos, a saber:  
 Crescimento e visibilidade dos movimentos 

Abertura para os jovens 
 Envelhecimento dos membros 
 Problemas de organização (organização e finanças) 
 Como esses itens já foram exaustivamente abordados e discutidos em nossos últimos Conselhos 
Nacionais, acho importante apresentar uma síntese de nossas conclusões.  
 

Um dos fatores que muito dificulta o crescimento da RCB é a idade avançada da maioria de seus 
membros e suas consequentes limitações. Temos também dificuldade de comparecer e representar a RCB 
em encontros nacionais e internacionais. Outro problema sério é a não disponibilidade da maioria dos 
membros em aceitar cargos de responsabilidade, impedindo a renovação dos quadros e o rodízio das 
coordenações.  

 
 Agravando esse rol de fatores, os objetivos da RCB, propondo unir nossa fé à nossa vida, além da 
conversão pessoal, se traduz no engajamento da construção de uma sociedade mais solidária e menos 
desigual para todos.    
 

Para a classe média brasileira que prefere uma religião mais "piedosa", mais assistencialista, sem 
grandes compromissos com as questões sociais, nossa proposta nem sempre suscita muito entusiasmo. 

 
Através de nossa metodologia sempre fazemos uma leitura crítica da realidade em que vivemos. Por 
exemplo, no caso da pandemia, não podemos dizer que estamos sendo atacados por um inimigo invisível, o 
coronavírus, sem lembrar que, há décadas, estamos interferindo num ecossistema através da degradação 
ambiental. Povos indígenas, cientistas políticos e até o Papa, há tempos, vêm denunciando que estamos 
devastando as condições da vida humana no planeta. Não há vingança de Deus, nem um vírus perverso foi 
enviado por satanás. Salvar, não da ira de Deus, mas “sobretudo proteger o homem da destruição de si 
mesmo."(LS 79 Papa Francisco)  
 
 Sobre a desigualdade, cabe aqui uma observação. Vários analistas e ativistas parecem entendê-la 
como um “fato da natureza”. Ignoram que a desigualdade não é uma enfermidade passageira, mas é parte 
de um sistema, que a produz e reproduz continuamente. Não basta, no caso, corrigir um defeito. É 
necessário mudar a engrenagem. É urgente a mudança de mentalidade, comportamento e estruturas. 
 
 Não há um verdadeiro anúncio de Jesus Cristo, nem verdadeira proclamação do Evangelho, sem um 
compromisso assumido pela proclamação da justiça. “Nós, Igreja do Povo de Deus, devemos testemunhar 

 

REFLEXÕES A PARTIR DA REUNIÃO DO SAL COM A RC DO BRASIL 
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que não existe espiritualidade sem solidariedade na defesa da vida e na comunhão com as vítimas deste 
mundo inócuo.” (Marcelo Barros)  
 
 Sabemos que a solidariedade é estruturada e administrada através das leis que organizam a 
sociedade. E é bom lembrar que somos nós que elegemos os políticos que fazem as leis.  
 Diante de dessas reflexões, temos que aprofundar o conhecimento de nossos objetivos pensando na 
refundação do MIAMSI e da RCB.  
 

Para mim a RCB é minha maneira de ser Igreja. Talvez essa proposta anime outras pessoas. 
Concordamos com Leonardo Boff: "o objetivo do Evangelho não é fazer de nós bons cristãos, mas fazer de 
nós outros Cristos. ”  

                                                                               Maria Alice Leonardi
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DIOCESANO RIO DE JANEIRO 
                               Equipe Compromisso com Esperança  
 

 
 

 

As queimadas, na Amazônia e no Pantanal, nos levaram a uma pesquisa mostrando a 

preocupação da Igreja Católica, através de encíclicas papais, com destaque na "Laudato Si", 

em relação com o meio ambiente. Usamos a nossa Metodologia do Ver, Julgar e Agir. 

  O Papa João XXIII, em 1963, escreveu a encíclica "Pacem in Terris", dirigida a todos os 

católicos e a todas as pessoas de Boa Vontade, apelando pela Paz, num âmbito do bem comum 

universal.  

O Papa Beato Paulo VI, também se preocupou com uma crise climática e as 

consequências da "atividade descontrolada do ser humano na exploração da Terra e da 

Natureza, destruindo e vitimando a fauna, a flora, etc." 

      A degradação do meio ambiente foi o objeto do Papa Francisco na "Laudato Si ", em 

2015, dirigida a cada habitante do nosso planeta. Proposta de diålogo com todos, acerca de 

nossa Casa Comum e a nossa responsabilidade diante da Ecologia.  

      Crítica a falência das cúpulas ambientais, causada pela subordinação da Política ă 

tecnologia e às finanças. Pede mudanças profundas no estilo de vida, nos modelos de 

produção e consumo nas estruturas consolidadas de Poder na Sociedade. Francisco repete 

três vezes: “tudo está conectado ". O ser humano não está dissociado da Terra ou da Natureza. 

São partes de um todo a que ele chama de "Ecologia Integral ". Afirma já terem sido superados 

alguns limites máximos de exploração do planeta.  

     O progresso humano e científico ,com seu caráter  plural, deve respeito à  pessoa 

humana e ao mundo natural; à Natureza do ser e às ligações mútuas entre todos,  diz, também 

da nossa responsabilidade com o planeta Terra. Transformação da realidade com base na 

doação das "coisas" por Deus. A degradação está ligada à cultura e à conivência humana. 

 Além das igrejas católicas, outros comunidades cristãs ou diferentes tradições 

religiosas, também mostram profunda preocupação é refletem sobre os temas de destruição 

do meio ambiente e da biodiversidade.  

O Papa chama atenção para as raízes éticas e espirituais e para encontrarem 

soluções, não só técnicas, mas para a mudança no ser humano. Passar do consumo ao 

sacrifício; do desperdício à partilha. Uma "ascese, aprendendo a dar, não apenas a renunciar. 

AMANDO, aos poucos, aquilo que o mundo de Deus precisa,  sem medo da avidez, da 

dependência.  Um mundo com comunhão com Deus, o divino e o humano. Mesmo que seja o 

último grão de poeira do nosso planeta! 

Adendo: em 1992 aconteceu no Rio de Janeiro a "Cúpula da Terra", que proclamou 

serem os seres humanos o centro das preocupações do desenvolvimento sustentável.  

2000 em Haia, foi feita a “Carta da Terra". "Era um recomeço, uma consequência 

universal para celebrar a vida, saindo de si para o outro". 
 

Fontes: Papa Francisco, Encíclica Laudato Si, 201  

               Google - notas sobre a LS 

MEIO AMBIENTE – NOSSA CASA COMUM 
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DIOCESANO DE PORTO ALEGRE 

 

 
 

 Em 2016, o Papa Francisco, juntamente com líderes das Igrejas Orientais, convocou-

nos para um tempo de oração,  reflexão e gestos concretos em favor da Criação. 

O “Tempo de Oração PELO CUIDADO DA CRIAÇÃO“ começa no dia 1º de setembro, porque é 

o dia do início do ano litúrgico destas igrejas, e se estende até o dia 4 de outubro, Dia de São 

Francisco de Assis, Padroeiro da Ecologia.                                    

Este tempo deverá ser marcado por três aspectos: 

1) Pela oração junto à Natureza, contemplando e agradecendo a Deus, e entrar em sintonia 

com o sol, as plantas e os animais..... 

2) Momento de reflexão sobre nosso estilo de vida: descobrir o que nós podemos mudar, 

tomar uma atitude. 

3) Empreender ações proféticas e comunitárias em favor da Casa Comum, descobrir o que nós 

podemos realizar, com outras pessoas, pelo meio ambiente. 

 

 E, neste dia 1º de setembro de 2020, tive a felicidade de participar , através de uma 

Live, de um ato inter-religioso, quando diferentes tradições religiosas refletiram sobre a 

corresponsabilidade da humanidade no cuidado da Casa Comum. 

 

 A iniciativa coube ao Bispo da cidade de Trujillo, no Peru, Monsenhor Miguel, Cabrejos 

Vidarte OFM, Presidente do CELAM, juntamente com a Universidade de Trujillo, e  à  Diocese 

de São José dos Campos, do Brasil. 

 

 O Padre católico, Reitor da Universidade de Trujillo, se pronunciou , apregoando uma 

conversão ecológica pelo bem comum universal. Devemos caminhar juntos, nós de diferentes 

países e religiões. De São José dos Campos, um leigo católico citou várias passagens da 

Laudato Si’, especialmente a 15, quando o Papa sugere o “diálogo e a ação que envolvem, seja 

cada um de nós, seja a política internacional” e o futuro do planeta. Apreguou a urgência em 

traçar medidas concretas, uma sensibilização e compreensão de todas tradições religiosas, a 

fim de sair da espiral auto-destrutiva da natureza. Mais de uma vez se referiu aos itens 116 a 

121 da Laudato Si’, propondo uma Ecologia Humana, que devolva a dignidade ao homem. 

Enfatizou que a mística que nos anima, seja transformadora e nos faça questionar: que tipo 

de mundo queremos deixar a quem vai suceder-nos? (160) 

 

 Uma pastora brasileira, da Igreja Luterana de São José dos Campos , foi muito feliz em 

sua abordagem, lembrando que o Criador  gerou o homem à sua imagem e semelhança, 

entregando-lhe a missão de cultivar e guardar a Natureza, o Jardim. Quanta responsabilidade: 

 

ATO   INTER-RELIGIOSO  PELO  DIA  MUNDIAL  DE  ORAÇÃO 
PELO CUIDADO DA CRIAÇÃO 
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devemos olhar e viver esta missão a partir da nossa fé, um domínio que não significa 

destruição, um cuidado consciente. Citou a triste realidade: o Brasil é o país da América Latina 

que mais gera lixo (11 milhões de toneladas/ano) e apenas 1,28% de reciclagem , além dos 79 

milhões de toneladas de resíduos sólidos. Precisamos unir forças, orar,  refletir e agir com 

responsabilidade. Em sua paróquia liderou um forte movimento, a fim de deixar de usar copos 

descartáveis, o que significou “sair da zona de conforto”. 

 

 O Rabino de São Paulo fez a leitura de uma Oração muito atual, que tem como âmago, 

o Cuidado da Natureza, muito longa. Infelizmente não pude anotar seu conteúdo. Houve a 

ênfase no cuidado e preservação do meio ambiente, e na responsabilidade de nossas atitudes 

frente à Natureza, com a preocupação de levar a mensagem aos jovens. 

 

 Também houve a participação do líder da Religião Islâmica , que enfatizou o que está 

no Alcorão: a grandeza do Nosso Criador. Lembrou que os Livros Sagrados chamam a atenção 

para a responsabilidade de nossa missão: somos moradores desta Terra, não somos donos... 

A preocupação é de todos e a reconstrução humana é o grande desafio: é preciso investir na 

educação e na vivência de valores do ser humano, o responsável pela Casa Comum. 

 

 Por último, tivemos a participação de um Reverendo representando o conceito do 

Budismo. Referiu-se à Meditação, com a sabedoria de Buda, lamentando o que os seres 

humanos estão destruindo... sugerindo uma auto-reflexão e análise de nossas vidas, pois nós 

recebemos a incumbência de sermos os “Senhores da Criação” e temos a maior 

responsabilidade. É a hora de pedir perdão pelos pecados cometidos contra o ambiente e  agir 

com a obrigação moral de sustar esta degradação. Citou como uma das maiores preocupações 

o descarte irracional dos plásticos, pleiteando atitudes urgentes. 

 

 Procurei trazer a vocês o que consegui absorver destes momentos muito especiais do 

ato inter-religioso PELO CUIDADO DA CRIAÇÃO e, ao concluir meu relato, desejo lembrar o 

quanto o Diocesano de Porto Alegre tem se esforçado,  ao longo dos anos , em conscientizar 

as pessoas sobre a Ecologia e os cuidados com o meio ambiente. Ainda no último Conselho 

apresentamos sugestões e material alusivo ao tema. 

 

 Gostaria de ainda sugerir a leitura da Carta Encíclica LAUDATO SI’ do Papa Francisco, 

sobre o CUIDADO DA CASA COMUM, especialmente desde o nº 209 ao 231, onde  a cidadania 

e conversão ecológica são abordadas com propriedade, trazendo alegria.. paz.. e fraternidade 

universal. E, concluindo, rezemos a Oração Cristã com a Criação,  que está no final, e enfatiza 

o Laudato Si’, nosso LOUVADO SEJAIS. 

 

Segue também uma reflexão do Padre Adroaldo SJ, como ajuda para entrar em sintonia 

com a Igreja, que nos motiva a rezar neste "TEMPO DE CRIAÇÃO": 

 

“Deixar-se enredar pela misericórdia” é implicar-se na vida daqueles que dela mais 

precisam, ser presença misericordiosa em situações de fronteira, colocando nossas 
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energias, nossa formação, nossa vida a serviço... para criar, alimentar e sustentar os 

laços humanos, o cuidado com a natureza, o fortalecimento das relações sociais, a 

criação de estruturas políticas e econômicas que tornem possível a solidariedade entre 

todos os seres humanos e aponte para um mundo fraterno e justo.  

 

Este tempo pede de nós cristãos “uma espiritualidade da conexão”, da busca da 

experiência da Unidade, de estender pontes entre culturas, raças, sexos, crenças 

religiosas, ideologias, de romper fronteiras a partir da não-violência, de criar redes que 

inter-atuam. Precisamos sair de nossos pequenos círculos para criar vínculos com tantos 

grupos e organizações sociais, movimentos ecológicos que busquem outra globalização, 

a globalização da solidariedade, da misericórdia, da partilha... 
 

Este novo mundo que emerge, pede de nós uma nova espiritualidade das relações 

misericordiosas: chegou a hora de renunciar às relações de poder, de dominação-submissão, 

para viver relações humanizadoras com a marca da “misericórdia”, reflexo do Deus 

Misericórdia em quem cremos. Isso tornará possível que a  comunidade universal de vida 

deixe transparecer os valores evangélicos de justiça, amor, paz, cuidado, libertação...  

 

Nós cristãos somos chamados a articular redes e desarticular pirâmides; articular 

participação e desarticular hegemonias; articular os sonhos de outro mundo possível, e 

desmanchar teorias da “desigualdade natural”. A comunidade cristã articula redes de 

esperança. Essas redes somam forças, criam energias, estabelecem comunicação. Com 

isso, acontecerá um novo fluxo energético e pentecostal no interior da nossa “Casa 

Comum”. O Espírito Santo também atua nos sites, bits, satélites... movendo a história 

na construção da grande rede da misericórdia solidária. 
Vera Matte 
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  O povo de Deus caminha na história para compartilhar com todos o fermento, o sal, a 

luz do Evangelho. Por isso, “a evangelização implica também um caminho de diálogo” em 

companhia com os irmãos e com as irmãs das diversas religiões, convicções e culturas que 

buscam a verdade e se empenham para construir a justiça, para abrir o coração e a mente de 

todos para reconhecer a presença de Cristo que caminha ao nosso lado. As iniciativas de 

encontro, diálogo e colaboração são consideradas como etapas preciosas nessa peregrinação 

comum e o caminho do povo de Deus se revela escola de vida para adquirir o éthos necessário 

para praticar. 

 Hoje, pois, quando a tomada de consciência da interdependência entre os povos 

obriga a pensar no mundo como a casa comum, a Igreja é chamada a manifestar que a 

catolicidade que a qualifica e a sinodalidade em que ela se exprime são fermento de unidade 

na diversidade e de comunhão na liberdade. É esta a contribuição de fundamental relevância 

que a vida e a conversão do povo de Deus pode oferecer para a promoção de uma cultura do 

encontro e da solidariedade, do respeito e do diálogo, da inclusão e da integração, da gratidão 

e da gratuidade. 

Caminhar juntos – ensina o Papa Francisco – é a via constitutiva da Igreja; a cifra que 

nos permite interpretar a realidade com os olhos e o coração de Deus. Somente nesse 

horizonte podemos renovar de verdade a nossa à missão da Igreja no mundo de hoje.  

 Nosso agradecimento a todos pela  elaboração do informativo número 105. 

Maria, Mãe de Deus e da Igreja, abençoe a cada um. 

Boa leitura!   

Ana Maria Roberto 

RENOVAÇÃO CRISTÃ DO BRASIL- MIAMSI  
Cúria Metropolitana - Arquidiocese de Juiz de Fora 

Av. Barão do Rio Branco, 4516, Alto dos Passos – Juiz de Fora/MG  

 CEP: 36026.500 - (32) 3229-5450 
centropastoral@arquidiocesedejuizdefora.org.br  
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