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EDITORIAL 
 

“Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram 
os ventos” ... - vieram os vírus... - e a casa não 
caiu, porque estava assentada sobre a rocha” 
(M 7:25). 
 
É assim que nos sentimos neste final de ano. 
Abraçando à Fé Cristã fundamentada numa consciência 
crítica-libertadora, temos trabalhado segundo a mística 
profética do MIAMSI, embasada na metodologia, do 
VER, do DISCERNIR e do AGIR.  
Está aí o verdadeiro Caminho, a verdadeira vivência 
cristã: seguir o Evangelho. 
Percorrido o Caminho, recorremos à metodologia do MIAMSI nos perguntando: Que mudanças 
precisamos empreender? O que precisamos conservar e/ou modificar para darmos um salto 
qualitativo na Missão? Mergulharmos mais na sua essência, na sua prática? 
Como disse Frei João, na sua linda e realista reflexão, citando o Salmo 74:9 e Jeremias 14:18. 

“Temos que celebrar a superação de um ano difícil, celebrar um aprendizado 
construído sobre uma realidade dura e crua... continuar alimentando os Sonhos e a 
Esperança, “garimpar a esperança”, como dizia D. Pedro Casaldáliga e, continuarmos sob a 

orientação profética do Papa Francisco. “Reforça sua admiração pela Renovação refletida 
nos relatos, e ações através dos meios virtuais, ainda que “pequenos, mas corajosos e 
necessários”.  
Nos encheu de Esperança! 
 
Às companheiras que já partiram para a Casa do Pai, nossa saudade e nosso agradecimento. 
Nossa mais sincera gratidão, a todas e todos que nos acompanharam com dedicação e 
empenho neste ano de 2020. 
No final do Relatório do Nacional de 2019, tem um recado dirigido à Nova Equipe que assumia:  

 
“CONTE CONOSCO! QUE DEUS AS ABENÇÕE”!  

“CUMPRIRAM A PROMESSA” !!! 
 
“Ó Deus das constelações/ é verdade que somos erva que, na madrugada/ desponta e 
à tarde seca e murcha. 
No entanto, somos também consciência do universo/ terra que ama e adora” (...) * 
 
Obrigada. 
Equipe Nacional. 
 

No Advento, João Batista nos dá o motivo da nossa alegria “Ele já está entre nós!” 
“O Ano Novo, não será novo se o nosso coração não estiver feliz, alegre”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Oração sálmica de David Maria Turoldo e G.Ravasi. “Diálogos com o Amor”. M.Barros. 
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RCB - PROGRAMAÇÃO CONSELHO NACIONAL 2020 

 
DATA: 24 de Novembro (terça-feira) 
HORÁRIO: 19 horas 
DURAÇÃO: 120 /130 minutos 
PARTICIPANTES: 14  
REUNIÃO: Programada via ZOOM com Gerônimo Belassai – Paraguai (MIAMSI –Vice   
   Presidente na Junta Internacional para América Latina) 
COORDENAÇÃO: Equipe Nacional; Três participantes da Equipe Nacional: Ana Maria Aquino 
   (Coordenadora) Fortaleza; Maria do Socorro Lustosa da Costa (Tesoureira) Fortaleza; Maria 
das Graças Sousa Alves (Assessora) Porto Alegre. 
DIOCESANOS: Dois membros de cada grupo de preferência a Coordenadora. 
    Laura de Sousa - Recife; Ana Maria Nigro, Maria Alice e Frei João Xerri - São Paulo;  
    Clara e Márcia Schmidt - Rio de Janeiro; Vera Matte - Porto Alegre; Maria José - Fortaleza; 
    Ana Maria Coimbra - Juiz de Fora. 
ASSISTENTE ECLESIÁSTICO: Frei João Xerri, OP. 
1. ACOLHIDA/SAUDAÇÃO: Ana Maria Aquino – RCB -Nacional,  
     “... Para estar junto não é preciso estar perto ...” (Leonardo Da Vinci) 
2. APRESENTAÇÃO: Gerônimo Belassai – Paraguai 
3. APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES: Levantando a mão e dizendo nome e Diocesano 
4. ORAÇÃO INICIAL: Todos; “Em Nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo”; 
     “Invocação do Espirito Santo”; “Oração do Pelo Movimento”. 
5. LEITURA E APRECIAÇÃO DOS RELÁTORIOS: Cada Diocesano faz a sua leitura. 
      Nacional: Fortaleza: Ana Maria e Maria José; Porto Alegre: Vera Matte; Recife: Laura;  
      São Paulo: Anna Nigro; Rio de Janeiro: Clara; Juiz de Fora: Ana Maria Coimbra. 
6. NOTICIAS DA SAL: Maria Alice Leonardi. 
7. NOTICIAS DO MIAMSI e TEMA AG 2021: Anna Nigro. 
8. PRESTAÇÃO DE CONTAS: Tesouraria - Socorro Lustosa. 
9. V CAMPANHA DA FRATERNIDADE ECUMÊNICA 2021: (Ana Maria Aquino) 
      TEMA: “Fraternidade e Diálogo: COMPROMISSO DE AMOR” 
      LEMA: “Cristo é a nossa Paz: do que era dividido fez uma unidade” (Ef2, 14ª); 
      Apresentação do Cartaz da C.F. 
10. PROGRAMAÇÃO PARA 2021: Aguardando MIAMSI e Folheto Texto Base. 
11. PROGRAMAÇÃO BOLETINS PARA 2021: Dez/20 - Equipe Nacional; MAR/21 – Rio de  
      Janeiro; JUN/21- São Paulo; SET/21 - Porto Alegre; DEZ/21 - Equipe Nacional. 
12. CONSELHO NACIONAL DE 2021: Aguardando informações; Local e Data. 
13. AÇÃO DE GRAÇAS: Frei João Xerri, OP. (Diocesano de São Paulo) 
14. FINALIZAÇÃO: Agradecimentos; 

 
 

“QUE CADA UM SE ABRACE COMO ESTIVESSE ABRAÇANDO O OUTRO”. 

DEMOS GRAÇAS A DEUS.  
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MINHAS IMPRESSÕES DO CONSELHO NACIONAL – 2020 
Participei, como representante do Diocesano de Porto Alegre, deste Conselho atípico, de forma 

virtual, uma experiência nova e desafiadora. Ao “entrarmos em cena”, o sentimento era de 

alegria, tal qual na chegada aos Conselhos, nos anos anteriores, mas havia um toque de 

saudade, do “como é bom te ver”! 

Depois desta saudação inicial, invocamos a Santíssima Trindade e fizemos a Oração do 

Movimento, cada uma em seu Estado... e, ao concluir, sentimos como ela é poderosa, nos dá 

forças para “juntas descobrir caminhos, delinear novos horizontes”, pois foi o que procuramos 

fazer neste ano de tantas dificuldades. 

A leitura sucinta dos relatórios demonstrou o grande empenho dos Diocesanos em seguir fiel 

aos seus objetivos, no que concerne às atividades voltadas para a solidariedade, ao contato 

através das redes sociais e “lives” de espiritualidade, em especial. 

E ao final, a palavra bondosa e cheia de carinho do Frei João: nos deu força para continuar, 

pois sentiu ESPERANÇA ao ouvir nossos relatórios. Admirou-os, louvou nosso empenho em 

evangelizar e nossa coragem em manter viva a RCB, afirmando: Deus está presente em 

nosso Movimento. Ainda nos conclamou a Esperançar, garimpar a esperança, rezar por ela, 

lutar por ela, construí-la, lembrando o Papa Francisco, que nos dá este sentido em suas 

pregações. 

 

DESTAQUE DO NOSSO RELATÓRIO 

Tivemos também a oportunidade de participar virtualmente da homenagem que nosso querido 

Padre Pedrinho recebeu da Câmara Municipal de Porto Alegre, outorgando-lhe, 

merecidamente, o título de “CIDADÃO DE PORTO ALEGRE”. 

Ana Aquino também esteve presente e o cumprimentou em nome da RCB, o que o comoveu 

muito, fazendo com que citasse nosso Movimento como protagonista de sensibilização e 

evangelização, com respeito aos DDHH, reiterando ainda o caráter internacional da nossa 

Entidade, como filiada ao MIAMSI “Movimento Internacional do Apostolado dos Meios Sociais 

Independentes”. 

Ao agradecer a homenagem fez um retrospecto de sua trajetória de sacerdote e profissional, 

tendo sido cumprimentado por diversos ex-alunos e familiares. Ele estava muito feliz e bastante 

emocionado. 

Quando passar este período da pandemia, haverá o momento da entrega do Diploma alusivo 

ao título, quando pretendemos estar presentes para cumprimentá-lo ao “vivo e a cores”. 

 

Vera Matte 

Pedi a ele que fizesse uma mensagem para o nosso Boletim e aí segue o texto, ao qual ele me 

pediu, pelo telefone, que acrescentasse seus votos de um FELIZ E ABENÇOADO NATAL! 
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A PANDEMIA E UMA NOVA FRATERNIDADE UNIVERSAL 

 
Nestes últimos tempos em que a pandemia está se mostrando mais ameaçadora, e, por outro 

lado, está despontando a esperança concreta de uma possível vacina, as nossas autoridades 

(as que tem mais responsabilidade), nos convidam a aumentar novamente o distanciamento e 

marcar limites. No meio desta confusão, tem gente, como por exemplo Papa Francisco, na 

“Fratelli tutti”, que consegue chegar a um nível mais profundo das leis da vida e consegue nos 

dar abertura, sentido e perspectivas. E tudo isso numa ótica que não é mais de domínio e 

conquista, mas sim de participação e solidariedade. Assim nos evidencia a dicotomia que 

existe em todos os níveis do nosso ser: tem um mundo que está desmoronando e que procura 

de todo jeito se manter de pé, e um mundo novo que está emergindo. Isso se torna uma 

oportunidade para reavivar a nossa frágil fé, e olhar para o futuro com esperança.  

De um lado, as falsas certezas vendidas dentro dos pacotes de ilusões totalitárias e 

imperialistas, que marcaram e marcam ainda a nossa história, com a convicção de possuir a 

verdade e de estar com a razão na mão, e até de ter Deus ao nosso lado, fazendo-nos 

percorrer lógicas que visam a dominação, o ódio e até a guerra. 

Do outro lado, com duas inspirações do Espírito Santo, o Sínodo da Amazônia e a Encíclica 

“Fratelli Tutti”, Papa Francisco, apoiado pelos novos conhecimentos científicos, nos ajuda a 

entender que TUDO ESTÁ INTERLIGADO, cada coisa tem a que ver com tudo. As criaturas, as 

energias, os sistemas estão todos coligados entre si; portanto, a sinergia, a solidariedade, a 

cooperação são leis fundamentais do universo. Somos, portanto, parte de um processo bem 

maior do que os nossos projetos pessoais e superficiais, marcados pela pressa e o cálculo 

interesseiro.  

Citando JBKakozi Kashindi, permito-me, neste momento, inserir aqui um conceito (e uma forma 

de agir) que nos vem dos Povos Africanos. Os povos africanos, em geral, têm uma forma 

particular de viver e expressar o mundo que os caracteriza, os determina e os diferencia de 

outras povoações. Essa forma é sua visão de mundo, é ubuntu. E, a partir daí, todo o edifício 

ético-filosófico africano é construído. Chega-se a tal construção, partindo da ideia de 

humanidade, delimitada pelo termo ubuntu. Em termos gerais, ubuntu significa, por um lado, a 

humanidade que é vivenciada e realizada com os outros, e, por outro, a humanidade como 

valor. Por isso, ubuntu é a pedra angular da ética africana, que é biocêntrica, ou seja, centrada 

na vida. Assim, ubuntu é apreendido de maneira ontofenomenológica e, dessa forma, é 

possível perceber a sua natureza e conhecer a sua articulação nos seres humanos e outros 

seres que constituem a realidade em que vivemos. O segundo ponto dá sequência, de alguma 

maneira, ao ponto anterior, mostrando de maneira ontológica e pragmática que, em ubuntu, o 

valor da vida – sobretudo o da vida humana – é central.  

A centralidade da vida, nos desafia sempre, e hoje mais do que nunca, a aprender a ser 

“filhas/os da terra”, completando a nossa tarefa “com- criativa” aderindo ao projeto divino para o 

mundo e para a humanidade, na certeza que a vida é destinada a triunfar, pela lei do amor.  

Tudo isso, nos abre também, preparando-nos para o 2021, ao grande respiro que nos dá a 

Campanha da Fraternidade Ecumênica do próximo ano: “Cristo é a nossa Paz: do que era 

dividido, fez uma unidade” (Ef 2,14ª). 

Numa comunidade dividida pelas posições intransigentes de quem se apegava à lei antiga 

(judeu-cristãos e gentios-cristãos), Paulo nos lembra, carta aos Gálatas: “não há judeu nem 

grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, mas sois um em Cristo Jesus” 

(3,28). Lembrando que era um tempo de perseguição e sofrimento provocado pelo império 

romano.  
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É na sequência desses eventos que é importante evidenciar como essa frase é uma confissão 

de que a fé em Jesus Cristo não deve ser motivo para divisões e conflitos, mas é a inspiração 

maior para a convivência e o diálogo. Todo muro de separação e segregação deve ser vencido 

e derrubado para poder superar a inimizade e construir uma única humanidade, para poder 

viver em comunhão e diálogo plenos. (TB 114-115). 

Pessoalmente, avançaria ainda mais. No evangelho de Marcos, que é o evangelho dominical 

neste ano B, na liturgia da Igreja Católica, está escrito que, na hora da morte de Jesus na cruz, 

a primeira confissão de reconhecimento da sua filiação divina foi feita por um pagão, centurião 

romano, e o véu do templo se rasgou de cima a baixo. (Mc 15,37-39). Cristo vai além da 

derrubada dos muros de divisão; derruba também a separação entre “sagrado e profano”. O 

sagrado não está mais restrito ao espaço ou âmbito sacerdotal, ou do templo, mas tudo o que é 

VIDA é sagrada. 

Esta vida que recebemos como dom e que devemos defender e valorizar num gesto de 

comunhão fraterna porque somos FRATELLI TUTTI – TODOS IRMÃOS E IRMÃS. 

 

 

Pe. Luís Sartorel, 

Assistente Eclesiástico do Nacional.  
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AS QUERIDAS IRMÃS E IRMÃOS DA RCB 
 
 

 
 

 

Às queridas irmãs e irmãos da RCB-MIAMSI, Muita paz! Shalom! 

Não posso dizer não às e aos colegas da Renovação a quem tanto estimo e que me querem 

tanto bem... ao menos é assim que eu sinto. Obrigado pelo carinho de vocês. 

Estou meditando no que poderia partilhar “para nos ajudarmos”, como dizia o bom D. Luciano. 

Três pensamentos me vêm à mente. D. Ivo sempre começava dizendo que tinha três pontos a 

comentar...uma vez disse que era inspirado e por devoção à Trindade Santa, de quem falava 

sempre tão bem e lindo! 

O primeiro é dizer que fiquei emocionado quando vi várias de vocês, inclusive a Presidente 

Nacional Ana Aquino e a colega daqui, Vera Matte, presentes online na homenagem de 

cidadão de Porto Alegre. Senti o forte o carinho de vocês. Fico muito agradecido. Na verdade 

não queria aceitar essa homenagem, mas aceitei pois quem fez a proposta, o Oliboni, foi 

indicado por mim há mais de 30 anos para ser o Cristo na famosa procissão da 6ª. Feira Santa, 

no Morro da Cruz, a maior procissão da capital. Respeito a ele, pois realmente carrega a cruz 

de milhares de porto-alegrenses que vivem nas periferias e é um grande defensor deles. Quis 

somar-me e solidarizar-me num compromisso com os milhares de moradores das periferias 

que constroem nossa bela cidade. E fiquei feliz por ver vocês me acompanhando nesse 

compromisso, no espírito e carisma da RCB. 

 

O segundo pensamento que me ocorre é confessar que os desígnios do Senhor são 

admiráveis e cheios de surpresas. Quanta coisa já se falou sobre essa pandemia que se tornou 

o tema mais comentado na soma total dos meios de comunicação de todo o mundo. Mas a 

maioria das análises e comentários ficaram no âmbito de seus prejuízos e males. Poucos, e 

somente agora, estão se dando conta de seus possíveis benefícios. O principal talvez seja a 

percepção importante e urgente da relatividade de todos os empreendimentos humanos que 

foram obrigados a reconhecer, com humildade, suas incompletudes e prepotências. Quem 

poderia imaginar fosse possível ao mundo viver sem os incontáveis aviões que cortavam os 

céus em todas as direções; que grandes reuniões e manifestações de pessoas reunidas não 

precisaria ser necessário (a Praça de São Pedro vazia é um símbolo disso), e que tantas outras 

coisas que julgávamos grandes conquistas se apresentam totalmente supérfluas. O desafio 

que ainda permanece – e as preces que devemos fazer para que isso venha a acontecer – é 
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que o poderio escandaloso de bancos e organizações que aumentam inescrupulosamente 

seus lucros sem nada produzir – o capital financeiro internacional, tantas vezes denunciado por 

Francisco, também tenha seus dias contados e mais justiça e igualdade, dentro de uma nova 

economia mais humana, possam trazer vida digna a bilhões de pessoas na terra, pois todos/as 

somos filhos e filhas amados do Senhor. 

 

O terceiro motivo é que quando lhes desejei a paz no início, estava pensando no autêntico e 

profundo sentido bíblico da palavra paz. Na língua de Jesus – Shalom – nas inúmeras vezes 

em que ela aparece nas Escrituras, ela expressa aquele sentimento de alguém que estava 

preso e gratuitamente alguém o libertou, e mais: para sempre, com a garantia de que ele nunca 

mais seria preso! Então isso dá à pessoa aquela tranquilidade e felicidade imensas, de alguém 

que agora é livre e liberado para sempre. Pois é isso que nosso querido Jesus Libertador faz 

conosco: nos liberta com seu sangue redentor, nos salva e redime e nos faz filhos e filhas 

diletos de nosso bom Pai. É por isso que podemos, a cada Natal, proclamar felizes com os 

anjos: Glória a Deus nos céus e paz na terra aos seus amados. 

 

 

Pedrinho Guareschi, 

 

Assistente Eclesiástico do Diocesano de Porto Alegre. 
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NOTÍCIAS DO MIAMSI  
 

Apresentadas no CN 2020 em 24/11/2020. 

A minha posição de suplente do SAL na Junta Internacional, deveria finalizar quando ocorresse 

por ocasião da Assembleia Geral do MIAMSI no Líbano. 

Quem poderia imaginar que toda a programação pessoal, coletiva, nacional e internacional 

ficasse no papel neste ano de 2020, por causa de um vírus invisível, poderoso, desconhecido, 

que atingiu milhares de pessoas no planeta? 

A arrogância do ser humano caiu por terra. 

Tratamos de nos defender com distanciamento entre pessoas, com álcool gel para 

higienização, protegendo-nos com máscaras. Mas não havia o medicamento para proteção, só 

tentativas. 

Logicamente que, no Brasil, um dos países mais desiguais do mundo, estas regras não 

valeram para todos. Não havia acesso a atendimento de saúde pra toda a população, muito 

menos condições sanitárias, para cumprir as normas. Os meses se passaram e ainda, 

continuamos mantendo distância uns dos outros como a melhor forma de nos protegermos.  

Cansaço, saudade, tristeza nos dominam e só a força e coragem que a nossa fé em Jesus de 

Nazaré e no Espírito de Deus nos mantêm esperançosos. 

Objetivamente, pela primeira vez em 30 anos de pertença, acontece de o MIAMSI tomar o 

pulso do movimento internacional, que tem bases em cerca de 25 países. 

Isto é surpreendente e louvável, pois como uma coordenação internacional, pode lidar com 

tantos povos, com origens, identidades, culturas, tão diferentes? 

Devemos estar contentes com esta iniciativa da Junta que, para buscar rumos novos, para 

atualizar o MIAMSI no mundo de hoje, tem a necessidade de ouvir seus membros. 

E a resposta da RCB foi eloquente e sincera.  

Somos mulheres com muitas vivências na fé por nossa longa participação, e, por esse motivo 

mesmo, somos respeitadas em nossos ambientes respectivos. 

Tudo começou quando, preparava-se a AG, e a eleição de novos membros da Junta para o 

período 2020-2024 era um dos itens. Soou o alarme para o Secretariado Europeu, quando 

percebeu que havia poucas inscrições de novos candidatos. Os europeus fizeram uma moção, 

propondo adiamento das eleições por 2 anos.  

Tudo isso aconteceu antes que eclodisse a pandemia. De qualquer maneira, a diminuição do 

número de membros nos países, com exceção do secretariado africano, é indício que algo 

deve ser feito, após ser feita a análise do modo de sentir, como trabalham e das boas 

experiências dos diferentes países para a sobrevivência deste movimento que está alicerçado 

em bases espirituais profundas. 

Quanto à AG, desejamos que aconteça, mas não sabemos quando e onde. 

Nosso querido Líbano, sempre esteve disponível e solícito, até que aquela explosão de 

proporções enormes atingisse o país fisicamente, mas também, política e economicamente. 

Outra atitude louvável dos membros da Junta é que têm se desdobrado em fazer os encontros 

da AG em países fora do eixo europeu.  
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Em 2004, em Madagascar; em 2012, Brasil; em 2014, Burkina Faso e em 2020, seria o Líbano, 

que tem estado no meio de guerras no Oriente Médio.  

Tudo isso demonstra muita coragem e o desejo de sermos solidários com nossos irmãos.  

Para terminar, a leitura das LAMs - Carta aos movimentos - e das Newsletters sempre é motivo 

de satisfação, porque elas nos alimentam. 

Quanto à RCB, os resultados da enquete do MIAMSI, assim com a questão formulada pelo 

SAL sobre a REFUNDAÇÃO do MIAMSI foram encaminhados para a Equipe de Coordenação 

do SAL pela coordenadora nacional Ana Maria Cavalcante de Aquino. 

 

Anna Maria Nigro,  

Suplente do Secretariado da América Latina no MIAMSI. 

 

 

BREVE HISTÓRIA DO SAL 

“Secretariado da América Latina” 

No Brasil houve um problema de aceitação do SAL por parte das equipes de base. 

Por não estarem a par dos objetivos do SAL não achavam necessária sua existência. 
Questionavam o envio da contribuição anual por não terem conhecimento de sua destinação. 

Essa atitude foi mudando a partir de 2001, quando Anna Maria Nigro, coordenadora nacional 
na época, realizou visitas pastorais em todos os 9 diocesanos, com o objetivo de resgatar a 
identidade do movimento, promover projetos missionários de expansão da RCB e aprofundar 
as relações da RCB com o SAL e o MIAMSI. 

Numa dessas visitas foi realizada uma Revisão de Vida sobre nossa participação no SAL, que 
provocou uma mudança significativa. 

Hoje reconhecemos a importância do Secretariado da América Latina e procuramos sempre 
apoiar suas propostas e orientações. 

O SAL a comunidade dos movimentos nacionais pertencentes ao MIAMSI, tem por objetivo 
dinamizar a ação apostólica no continente. 

Desde 1974 o Secretariado da América Latina, através, de sua Equipe de Serviço, vem 
cumprindo sua missão de coordenação e animação dos movimentos, assumindo a 
responsabilidade da expansão do MIAMSI nas Américas. 

O SAL, nasceu em 1974, num momento de mudança e abertura da Igreja que, depois de 
Medellín, propôs reviver o Concílio Vaticano II. Aos poucos, os cristãos foram tomando 
consciência de sua responsabilidade frente ao momento histórico que vivia o continente. 

Nasceu dentro de um contexto político social difícil – sub desenvolvimento, imensa 
desigualdade social, crescente pobreza das populações e grande opressão política, 
consequência de uma série de golpes de Estado: Brasil, ditadura desde 1964; Uruguai, golpe 
militar em 1973; Chile, golpe Estado de A. Pinochet em 1973; Bolívia, golpe de Estado em 
1974; Peru, golpe de Estado em 1975; Equador, golpes de Estado em 1974 e 1976 e 
Argentina, golpe de estado de Videla em 1976. 

Diante dessa realidade, a evangelização era complicada, pois deveria denunciar e combater 
tudo o que diminui e destrói a dignidade do ser humano; por dever de caridade e justiça para 
com os necessitados, espera-se de todos e cristãos e, principalmente dos membros do 
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MIAMSI, que tomem parte ativa na ação social, econômica, legislativa, administrativa e cultural 
de seu país, ações estas destinadas a promover o bem de todos. 

É sempre necessária uma forte e profunda formação, para que os cristãos possam viver as 
exigências sociais do Evangelho, de modo que seus testemunhos se tornem proféticos, através 
do compromisso de transformar a mentalidade e as estruturas da sociedade, para que estas 
reflitam os desígnios de Deus sobre a família humana. Dentro deste contexto o SAL, com seus 
encontros, reflexões e propostas, vem ajudando na formação de seus membros, sempre se 
norteando pela opção preferencial pelos pobres e excluídos na defesa dos Direitos Humanos, 
pela integridade da criação, o diálogo ecumênico e inter-religioso principalmente por uma Igreja 
cada vez mais apostólica. 

Uma proposta 

Em todos os encontros de que participei, nacionais e internacionais, constatei que sempre é 
unânime a ideia de que a Educação é o caminho, a solução para os problemas que afligem as 
famílias e a sociedade. Mas nunca aprofundamos de qual Educação estamos falando...nunca 
indagamos quais valores deveríamos priorizar para a construir esse mundo melhor, mais justo 
e humano que queremos. 

A Família e a Escola priorizam valores importantes para o desenvolvimento da personalidade 
da criança e do jovem, visando um adulto bem integrado à sociedade em que vive, sem 
desenvolver uma consciência crítica em relação à realidade e os valores que pregam. 

Família e Escola têm uma proposta individualista; pretendem formar um profissional 
competente que, através de seu trabalho, colabore para o progresso da sociedade e, de 
preferência, tenha sucesso. 

Em relação ao cidadão que deveria formar, a escola apenas ensina o Hino Nacional e, em 
algumas escolas, se hasteia a bandeira em datas cívicas; nas aulas de História, enaltece os 
heróis da pátria, sem aprofundar as causas de seus feitos e dos problemas sociais da época e 
as suas consequências ao longo do tempo. 
Nas escolas católicas, o conteúdo das aulas de religião, em sua maioria, diz respeito à doutrina 
e à moral; raramente o conhecimento do Evangelho serve de critério para analisar a realidade 
em que vivemos. 

E por que não priorizam valores que favoreçam a convivência social? 
Por que não trabalhar com os jovens e as crianças o conteúdo do primeiro artigo da declaração 
dos Direitos Humanos? 

“Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas 
de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de 
Fraternidade." 

É uma proposta de trabalho para um ano inteiro: estudar os valores contidos neste artigo: 
Liberdade, Igualdade e Dignidade do ser humano, Direitos, Razão, Consciência e Fraternidade. 

Seria até um belo conteúdo para uma aula de religião...melhor ainda se usasse a pedagogia do 
VER, JULGAR E AGIR. 

 

Maria Alice Leonardi 

Diocesano de S. Paulo 
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RELATÓRIO EQUIPE NACIONAL 2020 
 

Olinda/PE outubro de 2019, foram realizadas: Assembleia Nacional, Assembleia Estatutária e 
Conselho Nacional. Em seguida, Eleição e Posse da nova Coordenação Nacional, agora 
sediada em Fortaleza. 

Cheias de expectativas e esperanças e sob o profético carisma do MIAMSI, iniciamos nossa 
Caminhada: Ana Maria Cavalcante de Aquino (Coordenação); Maria do Socorro Lustosa 
(Tesoureira); Maria das Graças de Sousa Alves (Assessora). 

De repente, mudanças acontecem, com o aparecimento de um vírus, que virou pandemia. 
De início, ficamos paralisadas, assustadas. E, aos poucos entendendo realmente o que estava 
acontecendo, fomos nos entrosando e nos adaptando com a nova maneira de viver e de se 
comunicar. 
O trabalho dos Diocesanos, contatos com MIAMSI, SAL foram fundamentais na Caminhada. 
Seguimos as Linhas de Ação, já definidas em anos anteriores que retratam como ser Igreja, 
que somos: 

 Conscientizar-se das realidades e problemas que o mundo enfrenta; 
 Desenvolver a consciência crítica; 
 Cuidar do Meio Ambiente; 
 Trabalhar pelos direitos sociais e políticos; 
 Atuar como leigas/os; 
 Fazer parcerias. 

 
1 – CIRCULARES enviadas: 
C 1 (Fev.) Apresentação do Trabalho do Ano -1º Semestre – Campanha da Fraternidade. 
      Tema: “Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso. 
      Lema: “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”. 

2º Semestre – Estudo dedicado ao tema da Assembleia Geral do MIAMSI. 
      Tema: “Testemunhe e participe do Mundo”, com três subtemas: a serem escolhidos. 

 PODER: Corrupção, Violência, Transparências e Legalidade; 
 DESENVOLVIMENTO INTEGRAL; 
 MIGRAÇÕES E VIVER JUNTOS (Trabalho suspenso em parte por alguns grupos). 

 
C 2 (Mar.) Noticias, esclarecimentos e continuidade dos trabalhos a serem realizados. 

C 3 (Ago.) Divulgando informações sobre o mês das Vocações Sacerdotais e o belo trabalho 
       realizado na página da RCB pelos Diocesanos; através de whatsapp, “lives”, e-mails; são  
       mensagens de informações, incentivos, espiritualidade, com destaque para reflexões,  
       de Frei João e monge Marcelo Barros. 

2 – INFORMES: 01 de Setembro - “Dia da Árvore” / 02 de setembro - “Dia da Bíblia”. 

3 – BOLETINS: 103 /Recife; 104/Fortaleza; 105/Juiz de Fora; 106/Equipe Nacional. 

4 – ENCONTROS:  
 CNLB/SUL - XXXIV - Assembleia Geral Ordinária (cancelado) 
 SAL, MIAMSI - Três encontros virtuais 
  JI/MIAMSI - Anna Nigro 
 CNBB - Reunião para dirigentes de Movimentos, Associações Laicas e Eclesiais 

(cancelado) 
 13º Seminário - Comissão Episcopal para Laicato julho (foi cancelado?) 
 Encontro Virtual - Capítulo II da Encíclica “Fratelli Tutti” 

5 – MIAMSI: Recebimento de LAM e New Letters, nos fornecendo subsídios, incentivos  
      e informações para nosso trabalho; trabalho na Assembleia Geral no Líbano; solicitações  
      do que estamos fazendo e notícias sobre o que vem acontecendo em outros países. 
      Indicação de Clara Strauss em substituição a Anna Nigro, na JI. Nosso aplauso ao trabalho 
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     realizado na JI, para Anna Nigro;  

SAL – O mesmo aconteceu com relação ao SAL. Sempre nos abastecendo com informes, 
      textos, enquetes, ultimamente, participamos de três reuniões virtuais com os países da 
      América Latina e Coordenação do Brasil. 

6 –TESOURARIA:  
 DIOCESANOS - Isenção da contribuição mensal para 2020;  
 SAL – Isenção da contribuição anual, solicitada e concedida /opcional;  
 MIAMSI – contribuição anual enviada: R$ 1.360,00 = Dólares 270;  
 SAL – contribuição opcional: R$ 3.207,00 = Dólares = 580. 

7- PROVIDENCIAS ADMINISTRATIVAS / BUROCRÁTICAS: RCB – CADASTRO GERAL 
    PARTICIPANTES. Atualizado em setembro de 2020. 

8- CIDADANIA: “Manifesto de Apoio ao Povo de Deus” (Frei Beto) Anna Nigro. 
     “Nota de Denúncia e Solidariedade ao Pe. Júlio Lancelotti” – RCB - MIAMSI - “Dossiê para 
     ECOSOC - Nações Unidas, pedido de Declaração Oral, proposta pela Justiça e Paz de 
     Genebra. Denúncia ao Conselho de Direitos Humanos: proposta enviada por Marise, 
     baseado em carta-denúncia de Frei Beto, sobre o “Covid-19, e a ameaça à vida do povo 
     brasileiro” ... enviada por Anna Nigro, que participará da reunião dia 15 de setembro; Nota 
     de Leigos e Leigas da Arquidiocese de Olinda e Recife, em apoio aos bispos que  
     assinaram “Carta Aberta ao Povo de Deus”, a D.Fernando Saburido e a todas as crianças  
     vítimas da sociedade, assinada por Laura Sousa; Participação “on-line”, na entrega do 
     “Título de Cidadão de Porto Alegre” ao Pe. Pedrinho Guareschi, Vera Matte e Ana Maria  
     Aquino. 

9- DIVERSOS - Recebimento/Envio de inúmeros textos através de e-mails, whatsapp, Boletins. 
 Participação em cerimônias, eventos religiosos e leigos. 
 Participação em abaixo-assinados de denúncia e apoio à cidadania. 
 Participação em cursos/lives: “Curso Teologias da Libertação”, monge Marcelo Barros; 

“Espiritualidade na Ação” de Eduardo Moreira (live); Curso Filosofia “Vícios e Virtudes”, 
Carlo Tursi. 
 
 

NOSSOS AGRADECIMENTOS A CADA MEMBRO DOS DIOCESANOS, 
COORDENADORAS E ASSISTENTES ECLESIÁSTICOS.  

AOS MEMBROS DO MIAMSI E SAL. 

Em especial a Gerônimo Bellasai, organizador virtual do nosso  
Conselho Nacional. 

 

 
AO ESPIRITO SANTO DE DEUS 

PEDIMOS PARA SEMPRE NOS ILUMINAR! 
 

EQUIPE NACIONAL.  
DEZEMBRO DE 20 
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RCB RELATÓRIOS DIOCESANOS – 2020 / COMENTÁRIOS 
 

Um breve comentário sobre as atividades desenvolvidas durante o ano 2020. 

Diocesano de São Paulo: Com ilustrações e texto, faz uma reflexão realista e profunda sobre 
os acontecimentos vividos. Destaca a proposta do Movimento de transformação da sociedade 
através de uma “conscientização crítica da realidade e da educação das pessoas, em 
consonância com os valores do Evangelho.” 

Utilizando-se de depoimentos de participantes do grupo e expressando-se sobre o momento 
histórico que estamos vivendo, destaca a solidariedade, a espiritualidade, e o humano como 
valores essenciais voltados para o bem comum”. 

Diocesano de Recife: Intitulado de: “Pequeno Relatório”, na realidade, na essência e no agir 
ele é grande: ligação com a “Associação das Donas de Casa”, ação na comunidade do Loreto, 
com o Instituto D. Helder Câmara; participação em todos os Boletins da Renovação; leitura do 
livro “O Monge de o Pastor” de Marcelo Barros e pastor Henrique Vieira; envio da reflexão 
diária do monge Marcelo Barros e envio ,dos links da “live”: “Espiritualidade na Ação”, de 
Eduardo Moreira, Frei Davi, Pastor Henrique Vieira e convidados; meditações de Frei João aos 
domingos; participação em todas as celebrações da Semana Santa com o Papa Francisco e 
nas mensagens e homenagens a D. Pedro Casaldáliga. 

Diocesano Rio de Janeiro: Seguindo os ensinamentos do Papa Francisco onde “Política é 
considerada pela Igreja uma das formas mais elevadas de caridade”, uma só reunião 
presencial no início do ano ameaça paralisar o trabalho. Em seguida, uma reflexão, de um texto 
do Papa Francisco; “O Melhor da Quaresma”, jejum da palavras negativas e abastecer-se 
das bondosas, esperançosas e otimistas. Entrega dos livros da C.F. e divisão de textos para 
leitura e pesquisa; textos para reflexão de Eduardo Galeano “Nós somos o que fazemos, 
mas, principalmente, o que fazemos para mudar o que somos” e de Pepe Mujica: 
“Felicidade é a alegria de estar vivo”. Contribuições nos Boletins 103,104 e 105. 
Participação em seminário da ASA - Associação Scholem Aleichem, instituição judaica que 
promove atividades políticas-religiosas; doações para algumas instituições, como: 

“Ação da Cidadania – contra a fome”; Cufa, SOS Rocinha e HAJA. 

Participações em reuniões virtuais MIAMSI/SAL; participações em: Instituto Marielle Franco e 
através do Agir do Instituto, foram eleitos 85 candidatos; grupo “Politizar, Sim!”, Rio-Minas com 
foco em DDHH. 
Publicação no Jornal “O Globo”, de carta em repúdio à negação do racismo estrutural. 
Na página do whatsapp da RCB, leitura diária e semanal das homilias do monge Marcelo 
Barros e Frei João Xerri. 

Diocesano de Porto Alegre: Atuação efetiva no Dia Mundial de Oração, Movimento 
Ecumênico inserido à Igreja Católica pela RCB, desde 1995. De ampla divulgação, incluindo 
visita/convite ao Bispo da Diocese e várias paróquias e tendo Vera e Beatriz como participantes 
da Comissão Organizadora. 
Com a suspensão das atividades presenciais as comunicações se realizaram através de 
contatos “online”. E sob o “olhar” da Campanha da Fraternidade, vivenciou-se um trabalho de 
conscientização e solidariedade entre os grupos; campanhas, doações para os mais 
necessitados. 

Com relação à Evangelização, participação efetiva em várias “lives” e contatos de profundo 
valor espiritual: diariamente “Caminhando” com o monge Marcelo Barros; todas as segundas. 
“Espiritualidade na Ação”; também do CNLBSUL3, meditações do Pe. João Carlos Ribeiro. 
Canceladas as reuniões mensais do CAMAL – Conselho Arquidiocesano dos Movimentos de 
Apostolado Leigo – recebemos por e-mail o material para estudo: “Exportação Apostólica Pós 
Sinodal “Christus Vivit”, “Querida Amazônia”; Mês da Bíblia – leitura sugerida pela CNBB e 
Carta Encíclica “Fratelli Tutti” – texto base e resumo. 
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Participação em Homenagem virtual ao Pe. Pedrinho, por recebimento do Título de “Cidadão 
de Porto Alegre”. 

Diocesano de Juiz de Fora: Em seguida a primeira reunião presencial para apreciação da 
Circular 1, enviada pelo Nacional, o Diocesano de Juiz de Fora, formado por 24 participantes, 
já se organiza em redes sociais, onde abastecem sua espiritualidade e trocam informações. As 
4 equipes participam de atividades diversas e abrangentes além do Movimento, tais como: 
“Ação Social São Sebastião”, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Coordenação 
de um grupo de cinema e leitura para classe média; Comitê da Cidadania; Grupo Fé e Política, 
Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos(CEBI); além de um trabalho pedagógico intitulado: 
“Meninada do Vale Verde”. Algumas atividades suspensas durante a pandemia. 

Além da doação de alimentos, também aconteceram colaborações para arrecadação de 
material de higiene pessoal, em prol do “Trailer do Banho Solidário dos Vicentinos”, como 
também arrecadação de alimentos em benefício de imigrantes venezuelanos. 

Diocesano de Fortaleza: Realização de duas reuniões presenciais, onde foram comentadas 
informações contidas na Circular 1 e Introdução ao Texto Base da C.F. 
Mudança de reuniões semanais para quinzenais, com alternância de: uma semana Nacional, 
na outra Diocesano; e, diante da dificuldade de alguém se apresentar voluntariamente para 
assumir a coordenação, optou-se por realizar rodizio mensal. 
A pandemia se instala e partiu-se para os contatos virtuais via whatsapp. 
Participação em curso de filosofia/teologia online, de cinco membros do grupo e continuação de 
ajuda ao Centro de Promoção da Vida Helder Câmara. 
Intensa troca de mensagens, informações, orações e participação em “lives”. 
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COLABORAÇÕES DOS DIOCESANOS 
 

DIOCESANO DO RIO DE JANEIRO 
“Nos deixe sonhar” 

 
O Papa Francisco vai lançar um livro novo. Reflexões sobre o mundo em plena pandemia. 
"Let us dream", ainda sem título para o Português.  Publicado pela Intrínseca com lançamento 
previsto para 1° de dezembro. Francisco explica por que, e como podem, as pessoas tornar o 
mundo mais seguro, justo e saudável para todos. A Covid-19 deve ser enfrentada. Crítica a 
economia global que coloca o lucro acima dos seres humanos e do meio ambiente.  Reforça a 
exposição da desigualdade que tornou visíveis multidões de "invisíveis ". Mostra a resiliência e 
disposição solidária de muitas pessoas em resgatar a dignidade no planeta. 
 
Nos relatórios dos diocesanos vimos a aplicação, unânime, de nosso VER-JULGAR-AGIR. 
Uma mobilização geral em ações, sem qualquer coordenação, todas voltadas a reduzir as 
necessidades próximas, ou não. O mesmo espírito reverberou nos demais países da América 
do Sul através dos relatos numa reunião com todos do SAL. 
As últimas eleições sinalizaram um amadurecimento dos eleitores. Deram seus votos àqueles 
que se preocuparam com as questões da Pandemia. Não se deixaram iludir por falsos profetas. 
Cito como exemplar a eleição da prefeita de JF. UMA mulher íntegra vencendo o machismo 
estrutural. O Instituto Marielle Franco apoiou candidatos negros, a maioria mulheres e 
conseguiu 81 vitórias. Sonho realizado da Marielle.  
 
A uberização nas relações gerais, com a prioridade do lucro, não importa como, levou a uma 
paralisação geral dos entregadores. Este trabalho foi essencial para o isolamento das 
famílias.  Tudo entregue em nossas casa ou gaiolas. O aumento do número de pedidos levou a 
uma corrida desumana e a redução dos valores pagos. A união da sociedade pelas redes 
sociais, apoiando os trabalhadores, gerou mudanças.  
A adesão da classe artística com livres grátis levou alegria. Nossa música popular, a melhor do 
mundo, reduzia o tempo do nada mais a fazer. Teresa Cristina, a musa das livres, nos 
apresentou a artistas excelentes e desconhecidos, Brasil afora. A diversidade cultural de nosso 
país é única e temos de preservá-la. É um dos setores mais atingidos pela situação e também 
pelo desprezo do governo.  
 
Descolonizar o nosso imaginário urbanístico. Abandonar modelos europeus ou americanos. Ver 
o colonizador em "nós" e criar autonomia. O tecnologia gambiarra, do Pará, é negado. O tempo 
todo cria e produz. Isto é global. Graças às migrações outras formas aparecem. Está é a 
grande riqueza deste país tropical, abençoado por Deus é bonito por Natureza.  
Vamos cobrar de nossos governantes investimentos na Educação e na Cultura.  
Vivemos um momento de transição e temos de participar na reconstrução.  
Vamos alimentar nosso sonho de redução das desigualdades.   
" Da diversidade vivemos, criamos e inventamos." Hélio Oiticica 
 

E VAMOS SONHAR! 
 
Colaboração: Clara Strauss. 
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“Quarentena em família” 
 
Pandemia instalada, mais intensa nos grandes centros em relação ao interior do país, a 
decisão de migrar para uma granja familiar em área rural foi tomada. Crianças sem escola, 
adultos em faixa etária de risco, enfim, grupo heterogêneo de pessoas em termos de idades, 
ritmos e horários de atividades diárias, hábitos alimentares, ritos religiosos, tipo de laço familiar. 
Conformada a comunidade às pressas, sem duração pré-determinada, o seu formato foi se 
moldando conforme o tempo de convivência se estendia.  
Algumas determinações iniciais foram tomadas. Duas auxiliares contratadas para lidar com 
afazeres domésticos e ainda desinformadas da pandemia; compras de casa inicialmente feitas 
no município mais próximo e, posteriormente, entregues no local para maior proteção; divisão 
de custos entre os participantes. 
 
Os meses foram se passando e datas comemorativas surgindo, motivo para serem marcadas 
simbolicamente. Festa para aniversariantes quase todos os meses. “Pessach” para uns e 
“Páscoa” para outros, ambas as datas comemoradas com os respectivos rituais. Muitas fotos 
registrando os diferentes momentos vivenciados e logo foi criado o grupo “Quarentena”, com 
toda a comunidade incluída. 
Diferentes gerações e atividades de pessoas – crianças com aulas “online”, adultos em home 
office, aposentados, comerciantes em negociações com governo e empregados – todos 
necessitados de serviços de internet, precária no local. A internet disponível em restaurante 
familiar, distante quinze minutos a pé, não dava vazão à demanda e, então, foi providenciada 
uma rede própria. A maioria das pessoas mostrou-se satisfeita. Contudo, por exigir maior 
tempo de uso de rede e demandar maior grau de concentração na atividade, pessoas da 
comunidade fizeram do restaurante um “escritório”. 
Simultaneamente, as ações na granja eram desenvolvidas. As crianças urbanas puderam, 
assim, visitar diariamente e escolher os nomes de bezerros novos, brincar e dar comida aos 
cachorros da roça, andar a cavalo ou em carroça, molhar as plantas, comer caqui ou jabuticaba 
ou goiaba ou laranja ou pitanga nos pés, jogar pedrinhas no açude, brincar com areia e barro, 
andar de bicicleta, patinete ou “bimba”, nadar na piscina, ver a lua em contraste com o breu. 
Atendidos em Posto de Saúde do SUS, no município próximo, crianças da comunidade da 
quarentena foram vacinadas segundo a exigência da idade bem como os adultos protegidos 
contra a gripe. Os cachorros foram igualmente vacinados no local, por serviço público 
disponível. Pôde-se constatar a assessoria da EMATER na zona rural, assim como os serviços 
de manutenção da estrada de terra pelo serviço público local. 
 
Tudo aparentava um funcionamento quase perfeito. Entrementes, como no restante do país, a 
pandemia começou a aproximar- se. Visões diversas sobre o grau de proteção a ser tomado na 
pandemia surgiram, trazendo rachaduras na comunidade e no em torno. Ademais, em uma 
região rural idealmente imaginada sem grandes conflitos, apareceu o resgate de trabalhadores 
vivendo em situação similar a trabalho escravo. Concluída as eleições, em um único turno, do 
município próximo com população abaixo de duzentos mil eleitores, chega a denúncia de 
candidata laranja na chapa do prefeito eleito. 
Com o anúncio da proximidade de vacinas contra o novo coronavirus, com a exaustão das 
pessoas em quarentena, com o desejo de se retomar senão o ritmo de vida anterior ao menos 
algum ritmo de vida, a quarentena familiar vai se desfazendo, deixando alguns conflitos mas 
muitos ganhos obtidos com a intensa convivência durante quase um ano. 
 
Dezembro de 20. 

 
Colaboração: Márcia Schmidt.  
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DIOCESANO DE JUIZ DE FORA – MG 
“Espiritualidade do advento” 

 

“Na bruma leve das paixões que vem de dentro, / Tu vens chegando pra brincar no meu 

quintal/ No teu cavalo, peito nu, cabelo ao vento / E o sol quarando a nossa roupa no varal/ Tu 

vens, tu vens, eu já escuto teus sinais / Eu não duvido já escuto teus sinais. / Que tu virias 

numa manhã de domingo / Eu te anuncio nos sinos das catedrais” 

 

Bem-vindo ELE que vem para nos salvar. Ele chega em 2020 para a travessia de 2021, ainda 

em meio a esta pandemia covid-19 que chegou qual futuro inesperado e nos apanha 

despreparados. Hora é de não negarmos a realidade, fazendo de conta que tudo pode 

continuar como sempre foi. Que susto! Estávamos acostumados demais. Trágico engano. 

 

 Agora se colocam as perguntas essenciais:  

- Quem tem sido, em sociedade, com nossos estilos de vida? 

- Que consequências decorrem para cristãos sem vida interior rica de Redenção? 

- Que significa a pressa com que se vivia e se opta por continuá-la? 

- Que significam tantas desigualdades? 

- É hora de pensar com o poeta português: 

- Não posso adiar o coração para outro século. 

 

Este Advento - 2020 traz algo pouco comum na vivência dos povos: a consciência de sermos 

TODOS PEREGRINOS. Aqui não é nossa morada eterna. Aqui nunca seremos eternos. Aqui 

tudo passa. PEREGRINOS SOMOS: apelo a simplificar e partilhar. Somos chamados ao dom 

de nós mesmos, como Deus-Pai-Criador nos faz o dom de Jesus, seu Filho que opera a 

Redenção, chegando a nós como toda criança, só que num estábulo, e tem como berço um 

cocho de dar de comer aos animais. Sim, isto mesmo: é tempo de simplificarmos nossa 

tendência de dominar, acusar, excluir, privatizar em benefício próprio. A PAZ do Natal de Jesus 

começa é dentro de cada um de nós (simplificar) e se reafirma nas modalidades de estruturas 

sociais (partilhar igualdade). Este Natal 2020 é ocasião de graça bendita para o mundo 

reconhecer seus enganos e desfazer ilusões que estão à venda. 

- A simplicidade é também lealdade para consigo 

Vem, Jesus. Vem entranhar-nos com a serena confiança que nos trazes da parte do Pai 

celeste. Vem nos alertar com LIÇÃO inaugural que é teu nascimento: mais importa a acolhida, 

a amizade, o companheirismo que compras e vendas natalinas.  

Vem! Nosso mundo-Brasil precisa urgente de Solidariedade. 

 

Que aprendamos a lição de tamanha generosidade que o Pai nos faz. Amém. Desde Jesus, um 

novo mundo começa a girar e cada geração há que buscar este novo. O novo é descoberto nos 

fatos, na realidade da Vida, na história de cada povo e nos laços de família, pois é no chão 

desta vida e fazendo história nova que ELE se faz carne. A estrela que aponta o novo chama-

se SINAIS DOS TEMPOS. Os pastores daquela noite, a” caravana´ dos 3 sábios do Oriente 

souberam entender os SINAIS. E se puseram a caminho.... E nós?! 

Este Advento nos facilita recuperar a gentileza nesta cultura da agressividade. "O 

individualismo consumista provoca muitos abusos. Os outros tornam-se meros obstáculos para 

a agradável tranquilidade própria e, assim, acaba-se por tratá-los como incômodos, o que 

aumenta a agressividade. Isso acentua-se e atinge níveis exasperantes nestes períodos de 

crise, situações catastróficas, momentos difíceis, quando aflora o espírito de "'salve-se quem 

puder'! Contudo, ainda é possível optar pelo cultivo da amabilidade. Há pessoas que fazem 

isso, tornando-se estrelas no meio da escuridão." (Papa Francisco, em FRATELLI TUTTI, nº 

222) 

Anna 2
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- Não ofereça resistência. Renda-se ao Amor de Deus que nos fez viver fraternos.  

Ser Natal.  

O inesperado de Deus cria desacertos no cotidiano e no projeto de vida de José e Maria.  

Mas como se tratava do TEMPO DE DEUS, o acordo entre os três aconteceu. Mas os riscos 

não faltaram. Assim, a espiritualidade de quem vive o Advento chama-se entrega confiante: 

SIM, Fiat. Vós sois Senhor, a fonte de nossos dias. Meu Senhor e Deus. 

 

Pe. Dalton C Ss.R., 

 

Colaboração: Iêda Venturini. 
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“O Advento de nós mesmos” 
 

Hoje ainda é Advento. 

Advento significa preparação para a vinda do Messias na carne quente e humana de  

Jesus Cristo na festa do Natal. Advento simboliza ainda a preparação da humanidade para a 

chegada do Salvador do Mundo. E Ele já veio. Por isso não deveria em si haver mais o tempo 

do advento. O tempo da espera e das trevas já passou e andamos à luz do Esperado que já 

irrompeu. Porque então festejamos ainda o advento?  

Não é só um rito litúrgico e um tempo que prepara o Natal? Não. O advento é também o nosso 

tempo, depois da encarnação de Deus. É verdade que Deus veio de forma definitiva para 

dentro de nossa pequenez, mas, apesar disso, Ele é sempre aquele que ainda deve vir e 

continua chegando para cada um e para todo o mundo. 

 

Cada um vive no Antigo Testamento de si mesmo porque vive na imperfeição e no pecado, no 

desejo da redenção e na ânsia do Libertador. Os tempos messiânicos foram inaugurados com 

o Messias Jesus, mas não se completaram ainda. Não é ainda verdade aquilo que Isaías 

sonhou para os tempos ridentes do Messias; o lobo ainda não é hóspede do cordeiro, a 

pantera não se deita ao pé do cabrito, nem o touro e o leão comem juntos; não é verdade ainda 

que a vaca e o urso se confraternizam e o leão come palha com o boi; não é ainda verdade 

que a criança de peito brinca à toca da serpente e o menino crescidinho mete a mão no buraco 

do escorpião (Is 11, 6-8). 

Numa palavra: a reconciliação do homem com o outro homem e com a natureza é ainda um 

suspiro dolorido. Cremos que fomos libertados por Jesus Cristo, entretanto, nos sentimos tão 

pecadores como o homem pré-cristão. Não se realizou a profecia de Jeremias para o nosso 

tempo, de que Deus colocaria no nosso interior a sua lei santa e Ele mesmo a escreveria em 

nossos corações (Jr 31,33). 

Toda esta situação nos convence: hoje é ainda advento. Temos que esperar a vinda de Deus 

que modificará o estado calamitoso deste mundo realizando os sonhos dos antigos profetas e 

as nossas próprias esperanças. Cada ser humano carrega dentro de si uma riqueza que não 

alcança ser mostrada durante nosso percurso terrestre. Não nos realizamos totalmente, por 

mais que nos esforcemos. Estamos sempre no advento de nós próprios. 

Mas um dia, tudo florescerá em nós quando Deus mesmo se revelar a nós próprios; então não 

haverá mais advento; será Natal eterno; Deus terá nascido e se revelado definitivamente dentro 

de nosso coração. O advento cristão professa: em alguém, em Jesus, Deus se manifestou 

totalmente. Nele a espera expirou. Para nós, advento significa então: esperar e preparar-se 

para aquilo que se revelou em Cristo se revele também em nós. Enquanto isso não acontecer, 

suplicamos como os primeiros cristãos: 

Vem, Senhor Jesus! Vem! É o nosso advento cristão. 
 

Leonardo Boff. 

Colaboração: Iêda Venturini. 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://cffb.org.br/o-advento-de-nos-mesmos/&title=O%20Advento%20de%20n%C3%B3s%20mesmos
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://cffb.org.br/o-advento-de-nos-mesmos/&title=O%20Advento%20de%20n%C3%B3s%20mesmos
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“O agir dos membros da equipe M da RCB” 

Em tempos de pandemia, nossos momentos de ver e julgar conjuntamente, ficou um pouco 
prejudicado. Mesmo assim, ainda que sem o contato presencial, não perdemos o contato virtual 
e isso nos alimentou, de certa forma, fazendo com que nosso agir não perdesse o norte e nem 
o incentivo, na luta pela construção de um mundo melhor. 
 
Os membros da equipe, na sua quase totalidade, são também integrantes do Comitê de 
Cidadania CJP/JF. O Comitê de Cidadania reúne um grupo de pessoas que atuam como 
controle social do que acontece na Câmara Municipal de Juiz de Fora, avaliando, criticando, 
denunciando e divulgando as conquistas sociais alcançadas. O Comitê trabalhou como nunca 
nesse ano de eleições municipais. Empenhados, desde o início do ano, e com o objetivo de 
esclarecer a população, a fim de que pudessem exercer um voto consciente, inúmeras 
publicações foram feitas a partir do trabalho, de estudo e pesquisas desenvolvidas por seus 
membros. 
Nesse ano, o uso das redes sociais foi a nossa maior arma. Publicamos as sínteses das 
reuniões da Câmara e o resultado das leis discutidas a cada mês:- informamos sobre as 
principais mudanças que ocorreram para as eleições municipais de 2020: -confeccionamos 
uma cartilha contendo uma série de orientações que facilitariam uma decisão mais consciente 
do eleitorado; - divulgamos as novas regras sobre o processo eleitoral; apresentamos quadros 
que mostram qual é a função do vereador e comportamentos que não são sua função, mas que 
muitos tomam com fins eleitoreiros ou para obter vantagens pessoais; - publicamos sobre a 
importância dos partidos políticos e da necessidade de conhecer as ideias básicas de cada 
partido político, seu plano de governo, etc. e também publicamos em pequenos blocos, uma 
síntese sobre cada um dos partidos políticos, levando aos cidadãos um pouco mais de 
informação; - após as eleições apresentamos um quadro sobre a composição da câmara para 
a legislatura 2021/2024; publicamos um pequeno balanço analisando as mudanças mais 
significativas e as permanências, destacando o crescimento da participação feminina na 
Câmara e valorizando o fato de que pela primeira vez em nossa história de nossa cidade, 
teremos uma mulher como prefeita. Tudo isso, sem falar dos informativos semestrais que são 
apresentados para toda a imprensa local, e para os cidadãos em geral. 
 
Tudo isso que foi apresentado, ainda que de forma incompleta, tem como objetivo informar 
que, mesmo com as limitações que o momento nos impõe, não deixamos de ver, julgar e agir. 
Agora estamos torcendo para que no próximo ano, nossas reuniões quinzenais possam ser 
retomadas, porque é nela que alimentamos nossa fé e nossa esperança, e que nosso agir 
possa ser cada vez mais dinâmico atingindo a cada dia um número maior de pessoas.  
 
Esperamos para 2021, um ano de retomada de consciência do cidadão brasileiro para que atue 
com mais responsabilidade e de forma menos emocional, mudando os rumos de nossa política 
para que a população menos privilegiada não sofra tanto com uma governança que privilegia o 
capital em detrimento do bem estar da pessoa humana. 

 
Sem perder a esperança, desejamos Boas Festas e um Feliz 2021. 

 
Colaboração: Lourdinha Braga 
 
 
 
 
 
 
 
comitecidadaniajf.blogspot.com / endereço para consultas  
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DIOCESANO DE RECIFE-PE 
“Natal em tempos de Coronavírus.”  

 
Em um sábado qualquer do mês de nissan, Jesus entrou na sinagoga de Nazaré, na Galiléia. 

Abriu a Sagrada Escritura e leu o texto de Is.61,1-2: "Ele me enviou para dar a boa notícia 

aos pobres, curar os corações feridos, proclamar a liberdade dos escravos, por em 

liberdade os prisioneiros e promulgar o ano da graça de Javé".  

A seguir fitou os presentes e declarou: "hoje se cumpre esta passagem que acabamos de 

ouvir" (Lc.4,21). 

Surpreendidos com suas palavras, seus conterrâneos reagiram dizendo: "não é este o filho 

do carpinteiro José? De onde lhe vem toda esta sabedoria?" (Lc.4,22).  

E não acreditaram nele. Eles precisavam de um Messias, deslumbrante, glorioso, poderoso, 

triunfante. Um Messias capaz de livrá-los do medo e do jugo de Roma, da Assíria, da Babilônia, 

das grandes potências. Capaz de restaurar o reinado do rei David e iniciar o processo de 

vingança e domínio. Esta figura postada ali, diante de seus olhos, filho de carpinteiro, nada 

tinha a ver com suas expectativas de 400 anos.  

E o expulsaram da aldeia. Cfr. Lc.4,29.   

 

Passados mais de dois milênios, esta mentalidade permanece viva e influente.  

Faltam poucos dias para o Natal. Acendem-se novamente os letreiros luminosos com o nome 

de Jesus. Para os que creem reacende-se um antigo e renovado desejo: "Queremos ver 

Jesus". Onde podemos encontrá-Lo? Nos lugares em que se expõem presépios armados, só 

vemos um Menino-Jesus feito de raios luminosos, sem nenhuma aparência de carne humana.  

Como enxergar Nele as duas crianças que, nestes dias, tiveram suas vidas ceifadas por balas 

perdidas, na grande metrópole de São Paulo? Ou o pequenino e pobre Miguel que despencou 

para a morte do alto de um edifício de luxo, nesta cidade de Recife, por incúria de adultos? 

Como lembrar aquele cadáver da criança boiando em águas rasas, à beira-mar, entre os 

náufragos de um barco superlotado de migrantes?  

Se não temos olhos para descobrir esta identificação, que sentido tem proclamar que "O Verbo 

se fez carne e habitou entre nós"? (JÓ-1,14).  

 

Durante a pandemia do COVID 19, as crianças receberam o máximo de proteção, foram 

resguardadas do vírus e de suas sequelas, foram incontestavelmente amadas. Contudo elas 

aparecem sempre como figurantes, jamais protagonistas. Ninguém se dá ao trabalho de 

registrar os seus lances de criatividade, de genialidade, de engenho e arte para sobreviver à 

catástrofe e resistir à quarentena. O mundo venera as crianças mas não escuta o que elas 

estão dizendo.  

Assim fazemos com o Menino Deus. Olhamos para Ele como uma criancinha, um ser de 

passagem que precisa crescer para adaptar-se às nossas tradições. Ao contrário, Jesus vem 

romper com as nossas tradições e colocá-las em consonância com o plano original de Deus.  

Através dos séculos milhares de faces de Jesus já foram pintadas por grandes artistas. Um 

deles, o francês Rouault, deu-se ao trabalho de retratar dezenas destas faces, uma após outra, 

obcecado pela ideia de transmitir em uma delas a expressão de todos os sofrimentos da 

humanidade. Estes quadros estão hoje expostos em museus. Os fiéis preferem para seu uso e 

devoção pinturas que não pareçam com seus rostos. 

 

Refazem a mesma dificuldade, contestada por Jesus, descrita pelo evangelista, com o seguinte 

diálogo: - “Eu vou para junto do Pai e vocês sabem também o caminho de ir”.  

              - Senhor, mostra-nos o Pai, é isso o que mais queremos!  

              - “Há tanto tempo estou com vocês e vocês não me conhecem. Quem me vê, vê 

              O Pai." (Jo.14, ss). 

Anna 2
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Eles não conseguiam reconhecer na face humana do Filho o semblante do Pai.  

No Natal Deus desmonta nossos esquemas mentais. O que há de mais frágil, contido no que 

há de mais inocente, vem revelar o seu maior segredo: "Deus amou tanto o mundo que lhe 

mandou seu Filho Unigênito". (Jo.3,16). 

Desvendar este mistério seja nossa tarefa do Advento. E se concretize no esforço de identificar 

a face do Menino-Deus no semblante das pessoas com quem convivemos e das outras que 

vamos encontrando pelo caminho.  

Com estes personagens armaremos um presépio vivo, em nossa próxima reflexão. 

 

Frei Aloísio Fragoso. 

 

Colaboração: Laura Sousa. 
 
 
 
 

 
“Canto de Natal (Manuel Bandeira)” 

 
 

O nosso menino 

Nasceu em Belém 

Nasceu tão somente 

Para querer bem 

Nasceu sobre as palhas 

O nosso menino 

Mas a mãe sabia 

Que ele era divino 

Vem para sofrer 

A morte na cruz  

O nosso menino 

O nome é Jesus 

Por nós ele aceita 

o humano destino 

louvemos a glória 

de Jesus Menino
Colaboração: Laura Sousa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Natividade, 1746, 1754 
Painel de azulejos portugueses 
Igreja Basílica do Senhor do Bonfim 
São Salvador, Bahia. 
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DIOCESANO DE FORTALEZA - CE 
“O que é o Amor”  

 
O Amor é um presente de Deus 

Não vamos abandonar a Saudade. 

Toda Saudade tem muito Amor. 

A Saudade é dor pungente... 

Ame a vida, as flores a natureza os amigos e até os inimigos mas sobretudo  

ame a você mesma, o amor é abrangente, palpita em nossos corações!  

Saudade? eu tenho: da minha infância, dos meus colegas do colégio, dos 

meus professores e professoras, de você também.  

Ai como é bom ter saudades!!! 

Ela nos retorna a coisas boas.  

O que Saudade eu tenho do meu Amor!!! 

 

Colaboração: Maria José Mamede 

 
 
 

“Conceito da Espiritualidade”  
                           

Espiritualidade vem do Espirito Santo. Ela é o prolongamento na existência  

humana da ação do Espirito Santo, Senhor e doador da vida.  

Ele nos fortalece e anima. Segundo o Novo Testamento o Espirito Santo manifesta-se 

de quatro maneiras: 

1- Como o VENTO (At 2,2), (Jo 3,8). É invisível, porém real. Sua força é medida  

     pelos efeitos do Espírito, não se sabe como chegar. Reconhecemos sua direção, 

     assim como o vento. 

2- Como ÀGUIA (Jo 3,5). É transparente, flui, penetra deixando-se absorver. 

3- Como FOGO (At 2,3). Dá luz e calor, consome, arde, transforma e purifica. 

4- Como POMBA (Mt 3,16). Reflete a suavidade, a serenidade e a paz. 

     Nosso Movimento sente-se levado pelo Espirito Santo, a seguir Jesus. Fomos 

     chamados por Ele no Batismo; porque a nossa Espiritualidade é Cristocentrica; 

     nada poderá separar-nos do Amor de Deus que encontramos em Cristo Jesus. 

 

Colaboração: Neide Cavalcante 
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                      TESOURARIA – RELATÓRIO NACIONAL 

PRESTAÇAO DE CONTA DO NACIONAL – RENOVACAO CRISTÃO 

  VALORES ARRECADADOS EM 2020: 

 SAO PAULO: R$ 2.560,00 - 8 Depósitos de R$ 320,00 de Dez a Julho; 
 PORTO ALEGRE: R$ 760,00 - 3 Depósitos, dois de R$ 240,00 e um de  

R$ 280,00; 
 RECIFE: R$ 736,00 - 3 Depósitos com valores diferentes; 
 FORTALEZA: R$ 640,00 - 2 Depósitos de R$ 320,00; 
 RIO DE JANEIRO: R$ 170,00 - 1 Depósito em dezembro de 2019; 
 JUIZ DE FORA: R$ 150,00 - 1 Depósito em dezembro de 2019; 
 DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO - R$ 440,00 em 13/12/2019; 
 TOTAL: R$ 5.456,00. 
 

      DESPESAS: 
 COORDENADORA NACIONAL (xerox, informática, cartucho, papel) R$ 2530,00; 
 MIAMSI: 221,77 euros – R$ 1.360,00; 
 SECRETARIA: Sr. Edilberto: R$ 500,00; 
 SALAS: R$ 240,00; 
 TOTAL: R$ 4.630,00. 

 

      TRANSFERÊNCIA DO NACIONAL: R$ 23.729.95 
 ARRECADADO EM 2020 – R$ 5.456,00; 
 TOTAL: R$ 29.185,95. 

 

       DESPESAS REALIZADAS EM 2020 – R$ 4.630,00 
 SALDO EM 23/11/2020 – R$ 24.555,95, ARRECADADO PARA O SAL;  
 SAO PAULO: R$ 742,00; 
 PORTO ALEGRE: R$ 400,00; 
 RECIFE: R$ 440,00; 
 FORTALEZA: R$ 500,00; 
 RIO DE JANEIRO: R$ 525,00; 
 JUIZ DE FORA: R$ 600,00; 
 TOTAL: R$ 3.207,00. 

 

 OBS: O Valor de R$ 3.207,00 correspondente a US$580,00 dólares, foi enviado 
para o Paraguai em 23/11/2020. 

 
Tesoureira: Socorro Lustosa 

 

 

NOSSOS VOTOS DE UM FELIZ NATAL  

E UM 2021 CHEIO DE ESPERANÇA E SAÚDE! 

EQUIPE NACIONAL. 

 
FICHA TÉCNICA: Equipe Nacional: Ana Maria Aquino – Coordenadora de Fortaleza; 

Maria do Socorro Lustosa – Tesoureira de Fortaleza; Maria da Graças A.de Souza – Assessora. 

Organização Editorial: Geisa Lessa e Ana Maria Aquino. 


