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“Este não é tempo 
para egoísmos, 
pois o desafio 
que enfrentamos 
nos une a todos e 
não faz distinção
de pessoas.”

Papa Francisco

R E N O VA Ç Ã O  C R I S T Ã  D O  B R A S I L



Queridas irmãs e irmãos 
em Cristo!

Estamos passando por 
momentos difíceis, mas 
não é o fim dos tempos.
E, sobre esse momento, 
faço minhas, as reflexões 
das aulas do Prof. Carlo 
Tursi.

 “Em épocas escuras acen-
da o facho da sua luz, com 
bons exemplos, com  ajuda 
mútua, com  atividades   
caridosas, lutando  por   
direitos,  distribuindo ren-
da, distribuindo amizades,  
construindo laços, constru-
indo  relações  sociais, nem 
que sejam em grupos de es-
tudos bíblicos, de literatura, 
de amigos, contando que as  
luzes da cultura, da moral e 
da civilização, não 
se apaguem.
A história já demonstrou  
que esses grupos que têm  
vida própria renascem 
a civilização, quando 
a grande maré obscura tiver 
passado...
Não estamos esperando 
por um Salvador da Pátria, 
mas por uma espécie de São 
Bento que, quando  
o  Império Romano caiu, 
ele  fundou  um mosteiro.  
Lá juntou livros, monges 

e monjas e de lá renasceu 
uma escola acoplada ao 
mosteiro, renasceu a 
alfabetização e sobreviveu...
Se não podemos salvar 
o mundo, poderemos salvar 
alguns livros, algumas 
ideias, alguns poemas, algu-
ma Bíblia, alguma caridade, 
alguma justiça, alguma 
nação.
Alguma fraternidade, 
deve sobreviver.”

Iluminados por nossa Mística 
e Espiritualidade encarnadas 
e pela Campanha da Frater-
nidade Ecumênica, acredita-
mos que juntos, poderemos 
dar um testemunho daquilo 
que é o Projeto de Deus:  

a FRATERNIDADE 
UNIVERSAL.
Temos que tomar  
consciência (VER)  
de tudo aquilo que fere,  
impede e atrasa essa 
comunhão da  humanidade:  
nas  convicções  religiosas,  
ideologias,  condição social,  
cor, orientação sexual, en-
fim, muros, barreiras que 
separam as pessoas e AGIR.

“CRISTO É A NOS-
SA PAZ.”
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ASSIM 
É A VIDA...
Vivendo entre momentos 
alegres e tristes.Ainda im-
pactada com os aconte-
cimentos desse tempo de 
pandemia, nunca imaginei, 
nos finalmente da vida, 
mudanças tão 
significativas na minha ma-
neira de viver, de interagir 
com o mundo. Mudei de 
linguagem: “live”, “e-mail”, 
“chat”, “twitter”, “whatsa-
pp”- nossa!  
“facebook”, “instagram” , 
“google”... e por aí vai !!
“Não precisa a senhora vir 
ao Banco. Acesse o App” 
???? Quando aprendi o tal 
do “app”, mudaram! 
Criaram um novo. Afffffffff.
Mesmo assim com toda essa 
linguagem e parafernália 
tecnológica, consegui 
adaptar-me. Ai de mim 
sem esse apoio.
Os grupos de “whatsapp” 
têm me ajudado imensa-
mente. Como conseguiria 
conversar com os familiares, 
amigos, trocar mensagens, 
vídeos, enviar fotos, orações, 
mandar flores nos aniversá-
rios...? Também por chama-
das de vídeo comunico-me 
com amigas que já não saem 
mais de casa. Reconfortante 
são as manifestações: “Que 
ótimo! Lembrou de mim?”; 
“Um caminhão de beijos. 
Cuidado para não ser atro-
pelada! ”Repete todas as 
vezes. 
E para todas!

Dei-me conta de que não 
preciso de um monte de 
coisas. E fui até ao meu ar-
mário comunicar às minhas 
roupas “que não morri”.Por 
ou tro lado,
percebi grande crescimento 
e amadurecimento não só, 
no lado espiritual, como 
também em outros sentidos: 
político, social, afetivo. 
Esse enriquecimento me 
chega exatamente, através 
desses recursos tecnológicos. 
Com o lançamento da CFE, 
tornou-se mais intensa 

a ligação entre: fé, 
política e diversidade 
religiosa. Ouvidos e mentes 
encharcados de ideias, 
motivos para continuar.
Uma aproximação maior 
com a natureza aconteceu, 
na compra de apartamento 
na praia onde faço 
caminhadas e me abasteço 
de sol.
Quando os momentos 
de tristeza e decepção me 
chegam através das mortes 
pelo Covid, da pobreza, 
das injustiças, das 
desigualdades, recorro às 

orações, leituras da Bíblia, 
leituras diversas. E, por 
incrível que possa parecer 
canto áreas de óperas. Nos 
exercícios vocais a professora 
falou-me feliz que alcancei 
um La Bemol. Como assim? 
É a nota da peça “Mio Babbi-
no Caro”, vamos estudar!
A coordenação da RCB me 
chegou do ponto de vista 
individual, como missão 
que preenche, enriquece 
e ilumina minha vida.
Ainda participo de outros 
grupos de “bate papo” 
e engajamento em 
campanhas de solidarieda-
de, que vão desde doação de 
computador até embalagens 
de manteiga, margarina 
para servir sopa a irmãos 
em situação de rua, 
contribuem a preenchê-la 
ainda mais.
Às queridas companheiras e 
companheiros da RCB mi-
nha gratidão por me 
ajudarem tanto! 

Ana Maria Aquino.
CRISTO É A NOSSA PAZ!

Diocesano de Juiz de Fora

DIÁLOGO PROFÉTICO: 
DESAFIO DA CAMPANHA 

DA FRATERNIDA-
DE ECUMÊNICA DE 2021
Com o tema “Fraternidade 
e diálogo”, a Campanha 
da Fraternidade de 2021 
se insere no que, a partir 
dos desafios brotados 
da pandemia, se tem 
convencionado chamar 



de “novo futuro”. Discernido 
antes dos impactos causados 
pelo coronavírus, o tema  
“diálogo” tem mostrado 
importância cada vez maior, 
na medida em que indica 
o caminho para a superação 
de um conjunto de crises que 
envolvem o Brasil e o mundo. 
Trata-se de campanha plane-
ja da e realizada 
ecumenicamente, 
sob a coordenação do Con-
selho Nacional de Igrejas 
Cristãs (CONIC).

DIÁLOGO
É MAIS QUE 
CONVERSA
Dialogar não é apenas  
estabelecer conversa. 
Esta pode ser uma 
atividade desenvolvida 
por duas pessoas sem que,  
todavia, ocorra o efetivo 
abrir-se à alteridade, ou seja, 
ao outro e à outra como 
diferentes de mim. O diálogo 
se inicia, sem dúvida, pelo 
ato de conversar, pois,  
se nem ao menos nos dirigi-
mos às outras pessoas, se não  
as escutamos nem compar-
tilhamos com elas um pouco 
do que pensamos e sentimos, 
não daremos o passo para 
o verdadeiro diálogo. 
Conversamos sobre coisas. 
Dialogamos sobre nós e sobre 
o sentido da vida. Diálogo, 
porém, é a finalidade

JESUS DIA-
LOGAVA
Se queremos nos 
compreender, devemos 
contemplar Jesus Cristo. 
Se desejamos assimilar
o que o diálogo significa, 
precisamos nos voltar para 
Jesus Cristo e, alicerçados 
no pilar da Palavra de Deus 
(DGAE 88-92 e 144-159), 
perceber, se assim podemos 
dizer, o diálogo feito carne. 
Para isso, a CFE-2021 
propõe como primeiro texto 
o relato dos discípulos de 
Emaús (Lc 21,13-35). 
Ali, temos um exemplo 
importante do que seja 
a atitude de diálogo. Jesus 
toma a iniciativa de ir 
ao encontro dos dois 
discípulos onde e como 
estão. O mergulho na 
conversa (Lc 21,17) 
é o caminho para iniciar 
o que mais amplamente 
podemos chamar de diálogo. 
O tempo gasto com os dois é 
condição para passar 
da informação para a trans-
formação dos discípulos. 
Se fosse apenas uma 
informação, bastaria a Jesus 
dizer: “Eu ressuscitei. Estou 
aqui. Parem com isso”.  
No entanto, pacientemente 
Jesus estabelece ponte com 
a desolação dos discípulos. 
Aceita o convite para entrar 
na casa, conviver mais, 
dialogar mais, e, ao partir 
do pão, o diálogo se plenifica 
e os dois reconhecem 
o Senhor. Como, porém, 
a dinâmica dialogal é 

contínua, os discípulos saem 
ao encontro dos outros para 
com eles dialogar e ajudá-los 
a confirmar a novidade 
da ressurreição.
Esse relato de Emaús 
nos remete a muitos outros, 
nos quais contemplamos 
Jesus em diálogo. Os mais 
fáceis de compreender são 
aqueles em que, à semelhança 
de Emaús, uma conversa 
é estabelecida. É o caso 
do conhecido encontro 
com a mulher da Samaria 
(Jo 4,1-42) ou os diversos 
relatos de curas. Jesus 
sempre dialoga, escuta 
e recomenda, acolhe e  
transforma. É, por exemplo, 
o que encontramos na cura 
do cego de Betsaida 
(Mc 8,22-26). Como
manifestações do Reino 
de Deus, as curas, que até 
poderiam ser feitas com 
maior rapidez e economia 
de tempo, envolvem uma 
experiência mais ampla, 
a do diálogo, atitude expressa 
na pergunta: “Que queres?”, 
mesmo que o contexto já 
deixe claro o que é solicitado 
(Mc 10,51) e até quando 
são pedidos inatendíveis 
(Mc 10,35-45).
O diálogo de Jesus com 
os discípulos e com 
as multidões revela algo mais 
profundo ainda: o diálogo 
com o Pai, na força 
do Espírito. Conhecemos 
bem o que significa a relação 
entre a Trindade imanente 
e a Trindade econômica. 
O que Jesus manifesta, ainda 
que feitas todas as ressalvas 



em relação ao mistério 
de Deus, é aquilo mesmo que 
é a Trindade em si: Deus do 
diálogo. Podemos, pois, com-
preender analogicamente o 
divino e contínuo amor 
circulante como diálogo 
entre as três divinas Pessoas. 
Com base nisso, é possível 
compreender que, tendo 
sido criados à imagem e 
semelhança do Deus-diálogo, 
somos estruturalmente 
abertos ao diálogo e, se 
assim não ocorre, o motivo 
é o pecado ter tomado 
conta de nós e da realidade 
ao nosso redor.

5. DIÁLOGO 
E PROFETISMO
A CF sempre insistiu na 
dimensão profética da 
vivência da fé. O profeta, 
no dizer simples, é alguém 
que, tendo acolhido a 
Palavra de Deus, percebe 
o descompasso entre ela 
e a realidade e passa, então, 
a alertar o povo, ainda que 
arcando com um preço 
muito alto (Lc 13,34). Em 
suas atitudes e falas, o pro-
feta faz a história avançar, 
purifica-a dos fechamentos 
e das idolatrias, leva pessoas 
e povos a mudar de atitude 
(Jn 3,1-10). Nessa relação 
entre Palavra de Deus 
e conversão, podemos  
identificar a ação profética.
Na medida em que nosso 
tempo se caracteriza por 
forte polarização – com fa-
natismos e fundamentalismos 

que, de acordo com a imagem 
muito utilizada pelo 
igualmente capaz de gerar 
atitudes de autoproteção. 
Nestes casos, pessoas e gru-
pos se agarram às suas con-
cepções de um modo reativo, 
até mesmo bélico e, conse-
quentemente, não dialogal. 
O diferente, o outro e a 
outra, que, na verdade, são 
irmãos e irmãs, passam a ser 
vistos como inimigos 
a combater, ainda que 
o resultado possa ser 
a morte. Nesse sentido, 
a ausência de diálogo é uma 
ameaça à vida; por conse-
guinte, chamar ao diálogo, 
possibilitar escuta mútua, 
auxiliar na apresentação 
de compreensões, tudo isso, 
uma vez que interpela  
a postura polarizada atual, 
pode ser considerado um 
jeito de ser profeta.
É possível que, durante 
a CFE-2021, surjam 
perguntas a respeito das di-
versas situações de morte 
e sua relação com o diálogo. 
As vítimas de chacinas e  
guerras, os refugiados, 
os agredidos pelo racismo, 
os que estão ingressando em 
situação crônica de fome, 
esses e outros exemplos 
podem levar à impressão 
de que o tema “diálogo” 
está em descompasso com a 
realidade, na medida em que 
é um tema de natureza mais 
pessoal, interior, intimista. 
No entanto, é exatamente 
para corrigir tal tipo de com-
preensão equivocada que a 
CFE-2021 nos propõe esse 

tema. Não se trata de negar 
que o diálogo, assim como 
todos os demais temas, 
possui uma dimensão 
pessoal. Esta, contudo, 
se encontra em direta 
articulação com as demais 
dimensões da vida, entre 
as quais a socioambiental. 
Enquadrar a questão 
das inúmeras formas 
de sofrimento na ótica 
do diálogo significa indagar 
quais são os valores últimos 
a reger nossas opções e 
atitudes. Significa, portanto, 
radicalizar a questão, olhar 
o problema em sua raiz, 
como aconteceu na CF-2020 
com o tema do cuidado. As 
incontáveis agressões à vida 
estão, de algum modo, 
ligadas pela indiferença, 
lembrava-nos a CF-2020. 
O caminho para o enfrentamento 
passa necessariamente por 
uma postura que podemos 
chamar de diálogo. Talvez 
algum outro nome poderia 
ser usado. O importante, 
porém, é a atitude 
denos debruçarmos contem-
plativamente sobre pessoas 
e grupos, especialmente 
sobre os que, na pluralidade 
do mundo atual, assumem 
perspectivas distintas 
das nossas. Em lugar de 
indiferença e armas, convívio 
e escuta. Em lugar 
de autossuficiência e  
polarização, diálogo.

(D. Joel Portella Amado) 
Fonte Revista Vida Pastoral)

 



DIOCESANO 
DE JUIZ DE FORA

 

Homenagem do Diocesano 
de Juiz de Fora ao querido 
assessor Marcelo Crochet 
pelos seus 89 anos comple-
tados em fevereiro.

Depoimento da Maria 
Inês:

O convívio com Marcelo é 
muito gratificante. Deve-
mos a ele nosso crescimento 
como movimento leigo. Ele 
nos encorajou a assumir as 
celebrações, a fazer uma 
leitura mais libertadora da 
Bíblia. Até hoje sempre pre-
sente!”

Depoimento da Ana:

“Se existe uma pessoa que 
vivencia a “opção preferen-
cial pelos pobres” é o Mar-
celo Crochet. Isto se reflete 
em todas as suas atitudes e 
ações.

Desde que chegou nesta ci-
dade em meados dos anos 
1960, Marcelo é sempre o 
mesmo; simples, autêntico, 
defensor dos Direitos Hu-
manos escolhendo ficar do 
lado dos “empobrecidos”.

Sua atuação é reconhecida 
pela igreja e sociedade civil 
tendo recebido o título de 
Cidadão Honorário de Juiz 
de Fora. Foi escolhido como 
Personalidade do Ano em 
diversas vezes, inclusive.  
pela sua atuação à frente 
dos Direitos Humanos.

Na RCB deu um grande 
impulso ao nosso 
Movimento e muito devemos 
a ele pelas reflexões 
embasadas na realidade e na 
mística de Jesus. Por tudo 
isto e muito mais, obrigada 
Marcelo!”

Depoimento de Santuzza 
Mourão Resende:

“Marcel Bernard Crochet , 
cidadão francês ,depois de 
vir para Juiz de Fora passou 
a ser Assistente religioso da 
R.C. Miamsi  desta cidade. 
Por longos anos sempre teve 
inteira dedicação ao movi-
mento, não medindo esfor-
ços para orientar e ajudar 
na realização dos trabalhos. 
É certo que a experiência 
de Marcel, pela anterior 
participação no Miamsi da 
França facilitou e valorizou 
a assistência aqui prestada. 
Cumpre ressaltar que Mar-
cel sempre teve empenho no 
trabalho social com os vul-
neráveis, havendo inclusive 
promovido, com esforço her-
cúleo, a criação da Creche 
Arco-Iris, que presta inesti-
máveis serviços à comunida-
de. Diante disto, evidencia-
-se   seu testemunho de vida 
cristã, o qual é reconhecido 
e alardeado pelos membros 
da RC (Miamsi) local. Ao 
ensejo deve ser festejado 

o aniversário do Marce-
l(10/02),com efusivos para-
béns ,votos de felicidades e 
longos anos de vida.”

Depoimento de Dea 
Emília Carneiro Andrade:

“A dedicação do Marcelo 
Crochet, Assessor da RCB/
JF, por toda uma vida, sen-
sibiliza a todos!!! As suas 
sempre sábias palavras, a 
paciência, atenção a todos e 
sua atuação junto ao nosso 
Movimento, nas reuniões, 
encontros, Assembleias Na-
cionais e Internacionais, fo-
ram e são importantes para 
nossa caminhada.

   Sua presença sempre ou-
vindo e deixando o grupo 
se colocar com liberdade, 
permitiu o crescimento das 
militantes. O seu propósito, 
contribuir sem impor. Em 
momentos necessários, suas 
palavras e seu posiciona-
mento, mostrou e mostra 
o caminho mais acertado. 
Nossos agradecimentos e 
nossa admiração Marcelo 
Crochet!”

Depoimento de 
Iêda Venturini:

 Testemunho e gratidão a 
você, Marcelo.

“ FRATELLE TUTTI”,  
escrevia São Francisco  e  
propôs aos seus irmãos  e 
suas e irmãs uma nova 
forma de vida com sabor 
do Evangelho. Ele fazia o 
convite a um amor que ul-
trapassasse as barreiras da 
geografia e do espaço. (Papa 
Francisco.) Você, Marcelo, 
vive esta fraternidade Uni-
versal. Da França para o 
Brasil tornou-se cidadão do 
mundo. Uma lição de espi-



ritualidade, da vivência do 
evangelho, do amor ao pró-
ximo. Como nosso Assessor 
Diocesano nos integra com 
sabedoria e simplicidade ao 
chamamento de Jesus.  Suas 
reflexões e sua catequese 
gratuita nos ensinam   a agir 
em conjunto, a entender o 
mistério que transcende das 
entrelinhas das palavras de 
Deus, a crescermos em espi-
ritualidade, compreendendo 
melhor quem é Jesus, Seus 
ensinamentos, Sua proposta, 
missão e caminho a seguir.  
Você nos leva sempre me-
ditar sobre o sentimento de 
pertença à Renovação Cristã 
do Brasil/MIAMSI.  Somos 
gratas a você que nos faz 
acreditar num mundo com 
mais fraternidade, solidarie-
dade, ouvindo sempre a voz 
dos pobres e a lutarmos por 
Justiça e Paz. Obrigada!”

“A gratidão é a Memória 
do Coração.”

COMO  

VIVENCIO 
A PANDEMIA?
“A pandemia chegou em 
março de 2020.No princípio 
trouxe apreensões, incerte-
zas e o isolamento social que 
nos separou de pessoas que-
ridas.Um ano depois o isola-
mento social continua, sen-
timo-nos cansados e mais 
apreensivos ainda diante do 
grande número de mortes, 
hospitais no limite e vacinas 
escassas. Diante deste caos 
a economia está fragilizada 
e milhões de pessoas de-
sempregadas. Neste período 

aproveito para ler, acompa-
nhar “lives” e participar de 
encontros online do CEBI 
e do grupo Fé e Política 
além de praticar a Medita-
ção. E chego a conclusão de 
que sou privilegiada e tam-
bém responsável pela dor 
de milhões de pessoas pela 
minha omissão diante de um 
modelo econômico injusto 
e desumano. Fico a pen-
sar nos milhões de desem-
pregados, pessoas famintas 
e desprovidas de segurança. 
As crianças sem escolas, vi-
vendo em cubículos insalu-
bres, muitas vezes num am-
biente hostil sem ter o que 
comer são  
as grandes vítimas do 
momento!”

Ana Maria Coimbra

                                                                   

A CNBB E 
OS DIREITOS 
HUMANOS
“O pior cego é aquele que 
não quer ouvir”, já diz com 
ajustes, o ditado popular. 
Ignorar a realidade e passar 
panos quentes em assuntos 
polêmicos não deve ser, nem 
de longe, o papel da Igreja 
Católica, especialmente após 
a ascensão da igreja livre e 
em saída, proposta e consu-
mada pelo Papa Francisco.

 Nos últimos dias, essa 
liberdade vem sendo ques-
tionada, a partir do lan-
çamento da Campanha da 
Fraternidade 2021, que le-
vantou bandeiras importan-
tíssimas na luta pelo direitos 

humanos, como a cultura 
de violência contra públicos 
mais vulneráveis (mulheres, 
negros, indígenas e pessoas 
LGBTIQ+) e críticas relacio-
nadas temas completamente 
pertinentes ao povo brasilei-
ro, a exemplo da “negação 
da ciência” e da atuação 
(pífia, vale ressaltar) do go-
verno federal na condução 
da pandemia Covid-19.

 `”Fraternidade e 
Diálogo: compromisso do 
amor”é o tema da cam-
panha. Ora, o que há de 
polêmico em combater a 
discriminação e o ódio? Em 
disseminar o diálogo com 
o próximo, como forma de 
minimizar embates? O que 
há de errado em propagar a 
empatia?

 Promover a unidade 
é o dever de todo o cidadão 
e responsabilidade também, 
pode-se dizer até com mais 
peso, das das instituições 
que têm a capacidade de 
influenciar seus seguidores 
para o bem ou para o mal. 
Cristãos que condenam 
qualquer tipo de violência 
não se dispõem a conviver 
com a intolerância. Logo, 
contextualizar a religião ao 
cenário social que atravessa-
mos não é só possível como 
extremamente necessário, 
fundamental.

 Em boa hora, a Con-
ferência Nacional dos Bispos 
Brasileiros (CNBB) abraçou 
com maior ímpeto a luta 
das minorias sublinhado 
pelo Concílio Vaticano II, 
a fraternidade vinculada a 
temáticas sociais reflete so-
bre o papel da igreja com o 
mundo real, com fatos con-



cretos e, por que não, com 
políticas públicas e sociais. 
É tempo de derrubar mu-
ros e criarmos pontes. Que 
aproveitemos a quaresma 
para refletir sobre as ques-
tões morais que regem as 
religiões. Abraçar a intole-
rância é negar os princípios 
éticos de qualquer credo.

 Como disse Francisco, 
“precisamos vencer a pan-
demia , e nós o faremos à 
medida em que formos ca-
pazes de superar as divisões 
e nos unirmos em torno da 
vida”.

Pedro Eurico, 
Secretário de Justiça 
e Direitos Humanos.

Enviado por Maria 
Inês do Rêgo

8 DE MARÇO!!!
DIA DAS MULHERES.
Edineide Sabino

1827 - Meninas são  
liberadas para frequentarem 
a escola;

1832 - A obra “Direitos das 
mulheres e injustiças dos 
homens” é publicado por 
Nísia Floresta;

1852 - Foi criado o primeiro 
jornal feminimo. Editado e 
publicado por mulheres;

1871 - A lei do “ ventre li-
vre” é promulgada;

1879 - Mulheres conquis-
tam o direito de acesso ás 
faculdades;

1885 - Chiquinha Gonzaga 
se torna a primeira maestri-
na brasileira;

1887 - Surge a primeira 
Médica brasileira, Rita  
Lobato Freitas;

1910 - O primeiro partido 
político feminino é criado, o 
Partido Republicano Femi-
nino;

1932 - Mulheres conquis-
tam o direito ao voto;

1962 - É criado o “Estatuto 
da mulher casada”, onde a 
mulher casada não precisa-
ria mais da autorização do 
marido para trabalhar, pas-
sou a ter direito à herança 
e a chance de poder pedir a 
guarda dos filhos em ação 
de separação;

1974 - Mulher conquista o 
direito de portarem um car-
tão de crédito . Nesse perío-
do as mulheres solteiras ou 

divorciadas que solicitassem 
um cartão ou empréstimo 
eram obrigadas a levar um 
homem para assinar o con-
trato;

1977 - A lei do divórcio é 
aprovada;

1979 - Mulheres garantem o 
direito à prática do futebol;

1985 - criada a primeira de-

legacia da mulher * Em São 
Paulo;

1988 - A constituição brasi-
leira reconhece as mulheres 
como iguais aos homens;

2002 - “ Falta de virginda-
de “ deixa de ser crime;

2006 - Sancionada a lei Ma-
ria da Penha;

2015 - Aprovada a lei do 
Feminicidio;

2018 - A importunação se-
xual feminina passa a ser 
considerado crime.

Foi com muito suor, garra 
e muita luta!!! Ainda há o 
que conquistar, por exem-
plo: salários iguais para ta-
refas iguais.

Senhor, Deus 
do alimento

Nosso chão se  
fendeu em canteiros 
sem fim
Fizestes brotar em 
profusão
formas, cores e 
sabores

Mil vezes  
obrigado, Senhor
Exaltada estou com 
suas dádivas

Mas, Pai,  
quando contemplarei
todos os nosso irmãos
encheram os pratos 
e os braços de Tuas 
Maravilhas?

Esperemos em ti, 
Senhor.



Eu creio em Deus que é Pai de 
todos os homens, e que lhes 
confiou a terra.

Eu creio em Jesus Cristo que 
veio para nos encorajar e para 
nos curar, para nos libertar 
dos poderosos e para 
anunciar a paz de Deus com 
a humanidade.

Ele se libertou para o mundo.

Ele está no 
meio de 
nós, 
o Senhor 
vivo!

Eu creio no 
Espírito de 
Deus, que 
trabalha 
em todo 
homem 
de boa 
vontade.

Eu creio na 
Igreja, dada 
como um sinal para todas as 
nações, armada com a força 
do Espírito, e enviada para 
servir aos homens.

Eu creio que Deus, ao final, 
destruirá o poder do pecado 
em nós e em todo ser humano.

Eu creio que o homem viverá 
a vida de Deus para sempre.

Eu não creio no direito 
do mais forte, através da lin-

guagem das armas, no poder 
dos poderosos.

Eu creio nos direitos do 
homem, com a mão aberta, 
com o poder dos não-violentos.

Eu não creio 
em raça ou na 
riqueza, nos 
privilégios ou 
na ordem esta-
belecida.

Eu quero crer 
que todos os 
homens são 
homens, e 
que a ordem 
da força e da 

injustiça é uma desordem.

Eu não acreditaria que eu não 
tenho que me preocupar com 
os que vivem longe daqui.

Eu quero crer que o mundo 
inteiro é minha casa, e que to-
dos colhem o que semearam.

Eu não acreditaria que eu lá 
embaixo pudesse combater a 
opressão, de lá, se eu tolero a 
injustiça aqui. 

Eu quero crer que o direito é 
um só, aqui e lá, E que se eu 
não sou livre enquanto um 
único homem é escravo.
 
Eu não acreditaria que a guer-
ra e a fome sejam inevitáveis, 

e a paz in-
acessível. 

Eu quero 
crer na 
ação sim-
ples, no 
amor das 
mãos nuas 
e na paz 
sobre a 
terra.

Eu não acreditaria que toda 
dor seja em vão.

Eu não acreditaria que o son-
ho do homem permanecerá 
como um sonho e a morte 
será o fim.

Mas eu ouso crer, sempre e ap
esar de tudo, no homem 
novo. 

Eu ouso crer no sonho do 
próprio Deus: 

um céu novo, uma terra nova 
onde 
justiça habitará.
                                                                                                                       
Dom Helder Câmara

EU CREIO



O COMPROMISSO 
INCONDICIONAL 

DE AMOR É 
UMA CON-
VERSÃO 
DIÁRIA.

Queremos um mundo de 
unidade e paz. Mas o que 
vemos são atitudes de di-
visão, preconceitos, não 
aceitação das diferenças, 
criando cada vez mais ódio 
de quem nem se conhece.
Esta Campanha da Frater-
nidade Ecumênica veio 
num momento em que isso 
acontece com frequência. 
E num mundo onde os que 
se dizem cristãos são muito 
numerosos.
É triste vermos irmãos cris-
tãos distantes do caminho 
de Jesus. Pior é que entre 
“cristãos” vemos tantos an-
ticristos.
Se a nossa conversão não 
for diária, mesmo com toda 
nossa fé no seguimento de 
Jesus, podemos agir de ma-
neira contrária. Nosso sen-
timento, quando o diálogo 
não é possível, tem de ser de 
misericórdia, entendendo as 
inconsciências alheias. 
O nosso julgar tem de ser 
sempre, não conforme a 
justiça dos homens, mas 
segundo o olhar de Jesus.
Nesse tempo de pandemia, 
no início, dizia-se: “ Estão 
todos no mesmo barco”, 

frase totalmente fora da 
realidade: a desigualdade, 
as diferenças, as palavras 
de morte, se acentuaram 
ainda mais. Mais fome, mais 
miséria, mais desemprego. 
Enquanto outros enriquece-
ram ainda mais. 
Por outro lado, a sensibi-
lidade diante da carência 
dos irmãos, a solidariedade 
engajada para minimizar 
o sofrimento, o amor in-
condicional por quem nem 
se conhece, também nunca 
esteve tão presente.
No cenário político o que 
vemos são separações, dis-
putas, corrupção, pessoas 
se beneficiando da própria 
crise. Governo querendo 
armar a população, não se 
importando em salvar vidas.
Vidas viram estatísticas.
Nossa Esperança vem da 
fé.  Deus está presente no 
meio de nós: Na Igreja, 
Jesus está vivo com o Papa 
Francisco. 
Jesus fala através de tantos 
profetas do nosso tempo que 
levam a Verdade é a Vida. 
Não com sermões, palavras, 
mas com exemplos de amor. 
A Campanha da Fraterni-
dade Ecumênica na quares-
ma é um tempo de con-
versão.
Não só com Jejum e ab-
stinência, mas com nossa 
profunda reflexão.
  
Maria Elizabeth 
Garísio Pinto César,
São Paulo

fim, ao lado dos que perdem 
também.

(Transcrição do trecho de sua fala 
no vídeo “Espiritualidade na ação” - 
programa de Eduardo Moreira, pastor 
Henrique Vieira e Frei David. 
Desta vez, P. Júlio era o convidado 
- Dia 29/06/2020)

REFLEXÕES 
SOBRE A 
CAMPANHA DA 
FRATERNIDADE 
2021 
Realmente o tema da CF 
não poderia ser mais atual 
e imprescindível. Estamos 
vivendo um momento novo 
dentro de nossa realidade: 
conflito entre cristãos e de 
modo terrivelmente agres-
sivo, sem um mínimo sen-
timento de fraternidade... 
Soma-se a isso esse clima de 
pandemia sem controle, sus-
tentado pelo comportamen-
to irresponsável de parte 
significativa da população, 
que não usa máscara e nem 
aceita o distanciamento so-
cial. Estamos angustiadas e 
temerosas diante da situação 
sociopolítica, vendo aos 
poucos os desmanches de 
importantes políticas públi-
cas, que tanto defendemos. 
Dentro desse quadro ex-
istencial sem precedentes, 
buscamos energias em 
nossas crenças, em nossas 
orações, e principalmente 
no Espírito Santo que cer-
tamente sustentará nossa 
esperança. Nada será mais 



apropriado do que propor 
derrubar muros, construir 
pontes, tentar um diálogo 
fraterno que certamente 
será muito difícil, mas que 
se apresenta como um bom 
caminho. 
Somos apenas instrumentos. 
Deus é quem motiva nossas 
atitudes e comportamentos, 
por isso, mais do que nun-
ca, precisamos aprofundar 
nossas reflexões, colocar-nos 
na presença de Deus e pedir 
que seu Santo Espírito nos 
ilumine. 
Reflexão: Ef. 14 a 22 
“De fato Ele é a nossa Paz: 
de dois povos fez um só 
povo, em sua carne, der-
rubando o muro da ini-
mizade que os separava, 
e abolindo a Lei com seus 
mandamentos e exigências. 
Ele quis assim, dos dois 
povos formar em si mesmo 
um só homem novo, esta-
belecendo a Paz e reconcil-
iando os dois com Deus, em 
um só corpo, mediante a 
cruz na qual matou a inimi-
zade. Veio anunciar a paz: 
a paz para vós que estáveis 
longe e paz para aqueles 
que estavam perto. E´ por 
Ele que todos nós, judeus 
e pagãos, temos acesso a 
Deus, num só espírito.” 
Podemos interpretar que na 
humanidade existem fun-
damentalmente dois povos: 
os que creem em Deus, mais 
precisamente os que aceit-
am Jesus Cristo e seus en-
sinamentos, e os povos que 
acreditam em outros deuses 
ou em Deus nenhum... Nat-

uralmente, acatando várias 
concepções de mundo e de 
ser humano, conforme o 
Deus em que acredita, foi-
se criando uma inimizade 
imensa entre a humani-
dade, o que muitas vezes 
se transformou em guerras, 
perseguições e escravidão. 
O interessante é perceber 
que o “muro da inimizade” 
pode ser derrubado através 
da abolição da Lei e seus 
mandamentos e exigências. 
E isso aconteceu: através de 
uma nova proposta, de uma 
nova concepção de ser hu-
mano: o Homem Novo. 
Esse Homem Novo, esse 
novo olhar sobre a vida e 
sobre a missão de ser huma-
no nesta terra, seria forma-
do pelos ensinamentos, mais 
diretamente pelas atitudes 
e comportamento de Jesus 
diante dos problemas de sua 
geração e das pessoas com 
quem convivia. Esse novo 
ser humano deveria, para 
seguir os ensinamentos do 
Mestre, ter suas leis e ex-
igências pautadas no Amor 
ao próximo, na Justiça e 
na ajuda preferencial aos 
pobres e excluídos. Como 
sustentação desses valores 
deveria acatar algumas 
premissas, tais como: 
- a igualdade de todos os 
seres humanos 
- a dignidade de todas as 
criaturas 
- o diálogo e não a guerra 
para resolver os conflitos 
- o respeito à diversidade 
Percebemos que a Igreja, 
através do Papa Francisco, 

tem tentado por meio de 
suas homilias e encíclicas, 
diminuir as distâncias en-
tre crentes e não crentes, 
entre os próprios cristãos 
divididos em tantas “seit-
as “, quando fala a toda a 
humanidade, como a uma 
grande família humana. 
Em Ef. 4, 31 e 32 Paulo 
apresenta algumas regras 
para a nova vida: “Desa-
pareça do meio de vós todo 
amargor e exaltação, toda 
ira e gritarias, ultrajes de 
toda espécie de maldade. 
Pelo contrário, sede bondo-
sos e compassivos uns para 
com os outros, perdoan-
do-vos mutuamente, como 
Deus vos perdoou em Cristo. 
E em Ef. 5, 7 a 11: “Pro-
cedei como filhos da luz. E 
o fruto da luz é toda espécie 
de bondade, justiça e de ver-
dade. Discerni o que agra-
da ao Senhor e não tomeis 
parte nas obras estéreis das 
Trevas, mas, pelo contrário, 
denunciai-as.”
 
Maria Alice Leonardi,  
Diocesano de São Paulo



REFLEXÕES NA 
SEMANA 
SANTA 
DE 2021

Estamos entrando na se-
mana santa, tempo ideal 
para se pensar na vida , 
oportunidade de fazer uma 
reciclagem de valores e até, 
talvez, deixar pra trás algum 
sonho antigo!!! Com o pas-
sar dos anos e com a vivên-
cia de novas experiências 
mudamos nossa maneira 
de lidar com os problemas, 
ou procuramos analisá-los 
sob novo enfoque. Semana 
Santa para mim tem gosto 
de infância, de procissão do 
Senhor morto, da Verôni-
ca cantando com a túnica 
estampada com o rosto de 
Cristo, com o cortejo dos 
senhores de opa roxa, carre-
gando o Deus morto, ao som 
da marcha fúnebre . Era um 
acontecimento teatral na  
tranquila cidade de Campi-
nas, onde moravam meus 
avós maternos . Na verdade 
nunca curti muito a semana 
santa pois naquela época 
trazia uma carga pesada de 
culpa, na medida em que eu 
acreditava que Cristo , Deus 
encarnado, morreu para me 
salvar e redimir a humani-
dade do pecado original 
l!!!!!!!. Com o passar do 
tempo, deixando de lado  
essa teologia “terrorista“ , 
aproveitava para viajar com 
a família e comemorar ape-

nas a Páscoa na abundância  
dos ovos de chocolate, fes-
jando a Ressurreição .
Ressurreição hoje para mim 
tem outro sentido e reforça 
minha esperança na possi-
bilidade de uma evolução 
humana que garanta um 
mundo menos injusto e vi-
olento..Faz dois mil anos...
na verdade parece que  pou-
ca coisa mudou .O império 
romano foi substituído por 
outros impérios, o políti-
co-militar dos países que 
dominam o arsenal atômico 
e a globalização econômi-
ca que garante o poder do 
dinheiro em detrimento da 
Vida.
Todavia fundamento da 
esperança é o fato de que 
nenhuma realidade é eterna 
e absoluta. Devemos sempre 
afirmar que outro mundo é 
possível senão estaremos 
eternizando o sistema vigen-
te e o atual estágio do con-
hecimento humano.Na ver-
dade só poderemos ter um 
mundo mais justo e  melhor 
se abdicamos da idéia de 
construir um mundo per-
feito. A partir das realidades 
que vivemos , com seus 
problemas sociais, políticos, 
econômicos e religiosos, de-
vemos propor melhoras pos-
síveis e sustentáveis que irão 
aos poucos criar uma nova 
cultura que concretize os di-
reitos humanos atualmente 
aceitos e defendidos através 
das leis.
Ressurreição é a garantia de 
minha esperança.Em última 
instância é um ato de fé: 

fé no ser humano , em seu 
potencial de evolução; fé em 
Deus, que por certo tem um 
projeto para toda a criação, 
mas que não interfere dire-
tamente desde que delegou 
ao ser humano ( no Gênesis) 
a missão de cuidar e povoar 
a terra. e certamente deu 
a ele talentos e condições 
necessários para o cumpri-
mento da missão. Enquan-
to estamos envolvidos nos 
acontecimentos dificilmente 
conseguiremos ver com 
clareza as transformações 
que estão ocorrendo; na ver-
dade muitas são negativas, 
mas também muitas são 
positivas...e essa guerra vai 
continuar até a consumação 
dos tempos.
Mas o fato de ter essa Es-
perança não diminui minha 
angústia e tristeza diante 
do momento  em estamos 
vivendo: tantos descalabros, 
retrocessos, tanta amar-
gura e aflição.Sei que não 
vou ver esse mundo melhor  
pelo qual tanto lutamos, 
mas sei que ele um dia virá, 
não perfeito, porém mais 
fraterno e mais solidário....e 
assim a história humana vai 
escrevendo  os capítulos da 
grande obra do Criador.
Hans Tendam, em seu  livro 
Política, Civiização e Hu-
manidade dizia que:
   “ Só alguns estão satis-
feitos com o mundo assim 
como ele é
     Só alguns poucos acredi-
tam que eles possam trans-
formar este mundo
     O primeiro grupo é feliz 



mas deve ser meio maluco 
O segundo só pode ser mes-
mo maluco “
Talvez mais tranquilo seria 
aceitar nossas limitações e 
a precariedade da condição 
humana  e desistir dessa  
maluquice de interferir  
no futuro. Mais sensato seria 
desistir dessa loucura 
de construir um mundo 
melhor!
Mas você consegue?... 
eu não.

Diocesano de Porto Alegre

EU E A PANDEMIA

 Há um ano atrás, ja-
mais poderia imaginar  
que meu isolamento seria 
tão longo, pois, nesse perío-
do, fui apenas a consultas 
médicas, dentista, salão de 
beleza e vacinação, 
perfazendo 15 
vezes dos 365 dias. 
Vivo sozinha, feliz-
mente num aparta-
mento ensolarado, 
e tenho total apoio 
de filhos e netos, 
que providenciam 
compras no super-
mercado e farmá-
cia. 
 Para mim foi de 
grande relevância a tec-
nologia com o apoio das 
redes sociais, pois recebo 
meditações diárias, que 
repasso a duas colegas da 
Renovação, assisto as missas 
na televisão, recebo e repas-
so mensagens que estim-

ulam o bem viver. Mesmo 
na Noite de Natal e Ano 
Novo, não me senti só, pois 
enquanto ceava, meu filho 
pelo vídeo também estava 
na mesa com seus filhos e 
conversávamos e brindamos 
como se juntos estivéssemos 
à volta da mesa. Também 
houve oportunidade de 
“lives” de família, ocasião 
de oração, troca de idéias e 
participação de novidades e 
gracinhas dos bisnetos.
Mesmo sem ajuda de 
serviçal, tenho podido fazer 
minha alimentação, com a 
ajuda de congelados para 
parte dela, cozinhando se-
manalmente uma panela de 
feijão, para presentear um 
filho de cada vez!
 Uma expressiva parte 
do meu tempo tenho dedi-
cado a assistir “lives”: já fiz 
quatro cursos, todos muito 

proveitosos e participo de 
outras semanais; destaque 
especial a todas que tra-
taram da Campanha da 
Fraternidade Ecumênica, 
inclusive (infelizmente) das 
que apresentaram posição 
contrária, e as respectivas 
defesas.
Vera Matte

CAMPANHA DA 

FRATER-
NIDADE 
ECUMÊNICA EM 
PORTO ALEGRE

Embora não seja possível 
assistir cerimônias religiosas 
de forma presencial, pro-
curei me informar como as 
pessoas estavam recebendo 
homilias ou orações alusi-
vas. Das colegas luteranas, 
recebi um Culto on line, 
onde a pastora falou a re-
speito do tema e lema, fez 
a oração da CFE e ainda 
comunicou que no Domingo 
de Ramos haverá um culto 
conjunto da sua Igreja com 
a Católica da comunidade. 
Em outra paróquia foi feita 
oração da noite, com co-
mentário e oração da Cam-
panha.  Recebi a informação 
de que outras comunidades 
da IECLB terão celebrações 
alusivas. Das anglicanas 
recebi depoimentos de 
diversas oportunidades: 
acompanhando muitas cele-
brações, lives em diferentes 
Paróquias/Dioceses, com 
referências, orações, canto 
da CFE. Foi citada inclusive 
a participação da Diocese 
Anglicana da Amazônia, em 
Belém do Pará cuja oração 
da manhã fora apoiada na 
CFE.A Igreja Metodista não 
faz parte do Conic, por isso 
não participa da CFE.
Eu, pessoalmente, tenho nã



Eu, pessoalmente, tenho 
assistido missa na TV Apa-
recida e há uma boa partic-
ipação, desde o cartaz ,em 
tamanho apreciável, à Oração 
, comentários dentro da hom-
ilia e canto do Hino.
Em contato com amigas de 
Porto Alegre, também rece-
bi informações de algumas 
paróquias: padre fez referên-
cias nas homilias, foram co-
locados os textos base à dis-
posição. Em outra paróquia, 
foi feita a adaptação do livro 
para os encontros semanais 
da Leitura Orante, usando 
também a reunião virtual 
para seguir os sete passos 
apresentados no livro. Outra 
dinâmica que introduziram 
foi , ao rezar o Terço, relacio-
nar o proposto nos Mistérios 
com a reflexão proposta pela 
CFE.”Tem dado certo, nos 
explicou o pároco, embora 
muito longe do que seria a 
prática fora da pandemia.. e 
rezamos a Oração da CFE e 
cantamos o hino nas missas.
Tenho a impressão que foi 
positiva a nossa missiva ao 
Arcebispo, no final de 2019, 
quando solicitávamos maior 
empenho dos párocos em 
vivenciar a CAMPANHA DA 
FRATERNIDADE.
Vera Matte

Vera Matte

DIA MUNDIAL 
DE ORAÇÃO   
 
Há 22 anos participo deste 
evento e de sua organização, 
mesmo antes de estar na RCB. 
Aliás, foi através do DMO 
que conheci a Beatriz, que me 
convidou para fazer parte da 
Renovação. E, pela primeira 
vez, foi necessário organizar de 
maneira diferente, ou seja , de 
maneira virtual. Eu gravei o 
que me coube falar, em casa, e 
as colegas luteranas, anglicanas  
e metodistas se dispuseram a 
gravar nas suas paróquias. O 
pastor da Igreja Metodista, onde 
deveria ser realizado o Cul-
to, foi incansável e conseguiu 
harmonizar todas colaborações, 
enriquecendo com músicas e 
fotos do país, VANUATU, cujas 
mulheres haviam feito 
a liturgia do Culto. 
Normalmente, quem assiste 
pessoalmente o Culto , rece-
be um libreto, onde, além das 
orações, há informações do 
país, sua situação geográfi-
ca,dados sobre a economia, 
educação e situação política. 
Como não haveria  este acesso, 
foi feita a leitura destes dados, 
pois uma das finalidades do 
DMO é que nós mulheres pos-
samos conhecer a realidade das 
mulheres do país organizador e 
rezar por elas. Mais uma vez foi 
possível identificar situações  de 
dificuldades que as mulheres de 
Vanuatu atravessam , que tam-
bém são vivenciadas por nossas 
mulheres no Brasil.
Assisti mais dois Cultos , o da 
Equipe Nacional do DMO e um 
das mulheres de Blumenau, 
todas se esmeraram em oferecer 
momentos de prece e louvor.

A repercussão do nosso grupo 
foi positiva, recebi aplausos de 
Recife, Fortaleza e São Paulo, 
portanto público bem variado. 
O pastor nos comunicou que 
583 pessoas se manifestaram 
durante o Culto, jamais tivemos 
esta presença em anos  
anteriores.
Como me pareceu difícil visu-
alizar a indicação do Banco a 
ser enviada a doação que dese-
jam depositar, vou transcrev-
er aqui, lembrando que será 
aplicada em três projetos de 
assistência social.
 
Banco Bradesco – Ag.1553-
9  c/c 223278-6   CNPJ: 68 
009.562/0001-30

Nota: O Culto ainda pode ser 
acessado, está disponível!
Link:  https://youtu.be/
opqszEzBCWI 
                               Vera Matte   



Padre 
Júlio Lancelotti 
29/06/20

Um dia uma jornalista me 
perguntou:
__ Qual é a tua perspectiva?
__ A minha perspectiva é o 
fracasso.
Ela ficou espantada e até 
chorou. 
__Porque se eu buscar a 
vitória e o sucesso, é porque 
aderi a este sistema. Neste 
sistema, sempre serei um 
fracassado. Eu quero estar 
ao lado dos que perdem. E 
como disse Darcy Ribeiro: 
“Estou muito feliz de estar 
do lado dos que perderam.”
Não queria estar do lado dos 
que ganham, quero estar do 
lado dos pisados, não dos 
que pisam. Quero estar do 
lado dos perdedores, não 
do lado dos que ganham na 
fraude, na mentira, na in-
justiça e na maldade. Então 
não posso ter medo de per-
der.
Uma coisa eu aprendi e que 
talvez tenha sido uma das 
aprendizagens mais duras 
do aprendizado da minha 
vida - por amor também 
você erra; o amor não nos 
torna infalíveis-.
Nós, na luta, podemos nos 
enganar, podemos errar 
também, porque somos 
vulneráveis. O amor não 
nos torna invencíveis e in-
falíveis. Por isso como al-

guns místicos cristãos, tenho 
muito apreço por todas as 
religiões, principalmente as 
de matriz africana, tenho 
amigos muçulmanos, budis-
tas, hinduístas. Gosto muito 
dos ateus, porque a pessoa 
que se diz ateia, ela é ateia 
de um Deus Injusto, do qual 
eu também sou ateu. 
A gente tem que olhar para 
a humanização de todos e 
não ter medo.
Estes místicos todos me 
ensinaram a contemplar a 
Cruz, a contemplar o Deus 
crucificado, o Deus despo-
jado, não um Deus Todo 
Poderoso. 
Aliás, tenho dificuldade de 
falar “Deus Todo Poderoso”. 
Prefiro falar “Deus Miseri-
cordioso”, porque dá uma 
impressão e muita gente 
pergunta: Onde está Deus? 
Lembra aquela passagem 
célebre dos campos de 
concentração e, alguns pa-
pas voltaram a falar nisso, 
quando perguntam: Onde 
está Deus agora? 
Deus agora está doente, está 
sem respirador, está aban-
donado na rua.
Onde está Deus? 
Deus está nos que estão sof-
rendo, está nos pequeninos.
Na Casa Vida, onde acolhe-
mos crianças com HIV-Aids, 
tinha uma menininha que 
eu dizia que era a minha 
heresia, porque ela era uma 
menininha negra, com Aids, 
uma menininha em que  
 
 

o pai fora massacrado no 
Massacre do Carandiru e 
aquela menina morreu di-
ante de mim e eu dizia: 
__Ela me faz acreditar que 
Deus é mulher, que Deus é 
criança, que Deus é negra 
e que está com HIV-Aids...
Agora Deus está com Covid. 
É um Deus que sofre conos-
co, que é discriminado, que 
é rejeitado e que nos ques-
tiona para lutar contra isso. 
Ele nos questiona, como diz 
Jon Sobrino, a descer da 
Cruz dos crucificados. Acho 
que é esta a espiritualidade 
que a gente- descer da cruz. 
os nossos crucificados.
O nosso povo brasileiro está 
crucificado, é indígena cru-
cificado, é negro crucifica-
do, é mulher crucificada, é 
LGBT crucificado.
Temos que ter muito claro 
isso. 
Dos quatro, eu sou o mais 
velho e a velhice nos ensina 
algumas coisas e algumas 
coisas têm que ficar claras 
na nossa vida.
 O Papa Francisco diz que 
temos de buscar o essencial.
Um dia estava no metrô, 
sentado no banquinho azul 
(já tenho idade para sentar 
no banco azul) e eu estava 
lendo um livro do Boff - 
Cristianismo, mínimo do 
mínimo”- .
Estava indo visitar a Ir. 
Emília que estava enfer-
ma, que já faleceu. Ela 
trabalhou na Pastoral 
Carcerária, e escreveu o liv-
ro “Produção da Esperança 
no presídio”.



Uma senhora que estava no 
metrô olhou para mim falou 
para mim: 
__ De que lado abre a porta 
do Paraíso?
Ela estava se referindo às 
portas da estação Paraíso e 
não sabia de que lado abria 
a porta.
__ De que lado abre a porta 
do Paraíso?
Eu com o livro do Boff na 
mão, falei para ela:
__ Minha filha, que per-
gunta interessante a sua! 
A porta do paraíso abre do 
lado dos pobres. E ela sor-
riu e achei tão interessante 
aquilo. 
Então essa clareza tem que 
ter. Nós não podemos buscar 
a vitória. Temos de buscar a 
fidelidade, mesmo que seja 
uma luta que nos faz sofrer.
Eu já tive de enfrentar tropa 
de choque, já levei caceta-
das da polícia, já levei escu-
dos das tropas de choque. 
Nas manifestações de rua, 
eu estive junto dos Black 
Blocks, do lado da Febem 
e junto dos jovens rebela-
dos, no presídio feminino e 
masculino, junto dos índios 
guaranis, diante da Prefeitu-
ra de São Paulo, assim tam-
bém levei muita bomba de 
gás junto com a população 
de rua, enfrentando também 

a troca de choque. É o lugar 
onde prefiro estar na luta ao 
lado dos que perdem. 
Não quero nunca estar do 
lado dos que ganham.
Aprendi isso a não ter medo 
de perder. e saber que tem 
um limite muito grande
Não quero nunca estar do 
lado dos que ganham e 
amar é perder.
Aprendi a perder tudo.
Muita coisa já perdi, só não 
quero nunca deixar de estar 
do lado dos que perdem e 
o amor de continuar, até o 
fim, ao lado dos que perdem 
também.



LUIZ ALBERTO,
TESTEMUNHA DO 
AMOR MAIOR
Quando o difícil ano de 
2020, estava se despedindo, 
também no dia 30 de de-
zembro, se despedia deste 
mundo um dos homens que, 
desde a metade do século 
XX, representou uma colu-
na viva da Igreja Católica 
no Brasil e testemunha do 
evangelho de Jesus no mun-
do. 
Luiz Alberto Gomez de 
Souza nasceu em Lavras do 
Sul (RS) em 1935 em uma 
família de cinco irmãos — 
entre eles, o ator Paulo José. 
Era bacharel em Direito 
pela PUC-RS, mestre em 
Ciência Política pela Escola 
Latino-Americana de Ciên-
cia Política e Administra-
ção Pública (ELACP), de 
Santiago do Chile, e doutor 
em Sociologia pela Univer-
sidade de Paris III Sorbonne 
Nouvelle, com a tese “Os 
estudantes católicos e a 
política”. Entre inúmeras 
funções que ocupou durante 
a vida, foi dirigente nacional 
da Juventude Universitária 
Católica (1956-1958), Se-
cretário-geral da Juventude 
Estudantil Católica Inter-
nacional, em Paris (1959-
1961). Tornou-se amigo 
pessoal e assessor de Dom 
Hélder Câmara durante do 
Concílio Vaticano II e por 
todo o tempo em que Dom 
Helder viveu. No começo 

dos anos 1960, foi assessor 
do ministro da Educação 
Paulo de Tarso dos Santos 
(1963). Foi professor em 
diversas universidades do 
Brasil e do exterior, seja 
como professor visitante e 
como assessor em vários 
países da América Latina e 
dos Estados Unidos. Foi as-
sessor do Instituto Brasileiro 
de Desenvolvimento Social 
(IBRADES), até 1997. Foi 
também funcionário da 
Comissão Econômica para a 
América Latina (CEPAL-O-
NU), em Santiago do Chile 
e no México (1969-1977), 
diretor do Escritório da 
América Latina e do Caribe 
no Departamento de Desen-
volvimento da Organização 
das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura 
(FAO) (1982-1985), dire-
tor executivo do Centro de 
Estatística Religiosa e In-
vestigações Sociais (CERIS) 
(1997-2005). 
Sua militância na sociedade 
levou-o ao exílio na época 
da ditadura militar brasilei-
ra. Quando estava no Chile, 
ocorreu o golpe de Estado 
no Chile e ele se refugiou 
no México onde morou em 
Cuernavaca e trabalhou no 
Centro intercultural de Ivan 
Illich.
Luiz Alberto era um homem 
afetuoso e doce, ao mes-
mo tempo, forte e corajoso, 
sem que isso acarretasse em 
contradição.  E bastava que 
sua voz se fizesse ouvir (voz 
extremamente parecida com 
a do seu irmão, o ator Paulo 

José) em algum seminário, 
aula, banca, conferência ou 
assembleia, para que tudo 
parecesse mais fácil e mais 
claro, ainda que ele nunca 
negasse o conflito ou simpli-
ficasse um argumento.
Quem teve a graça de co-
nhecer Luiz Alberto mais 
de perto sabe que a figura 
literária que ele tinha como 
referência de seu modo de 
ser era Dom Quixote de la 
Mancha. Quem entrava em 
sua casa no bairro de La-
ranjeiras no Rio de Janeiro 
era logo surpreendido por 
uma verdadeira coleção de 
imagens e quadros do cava-
leiro andante. E este amor 
ao sonho de um mundo 
novo possível e à utopia do 
reino de Deus o acompa-
nhou a cada dia de sua vida 
de forma profunda e apai-
xonada. 
Também ninguém que o 
conhecesse imaginaria Luiz 
Alberto sem Lúcia Ribeiro, 
sua esposa e companhei-
ra de mais de 60 anos de 
união. Era difícil encontrar 
um casal no qual, cada 
um com sua sensibilidade 
própria, com personalida-
de e inteligência brilhante, 
se completassem tão bem 
e sempre. Os dois sempre 
davam a todos uma lição 
permanente de solidarieda-
de atenciosa e cumplicidade 
amorosa e jovial. No entan-
to, a fonte de tudo isso era 
para Luiz Alberto e é ainda 
para Lúcia a profunda e 
madura opção de fé e de 
espiritualidade, vivida pelos 



dois, como onda de amor 
que os mergulhava a am-
bos no que há de melhor na 
humanidade e na comunhão 
com o universo. 
Luiz Alberto e Lúcia sou-
beram abrir-se e acolher o 
caminho espiritual de seus 
filhos e netos que, optaram 
por seguir a espiritualidade 
do Santo Daime. Os dois 
sempre respeitaram isso 
e valorizaram essa busca 
espiritual, mesmo não sendo 
a deles. Sempre mantive-
ram a capacidade profética 
de protestar contra o que 
lhes parecia sem sentido, ou 
mesmo anti-evangélico, na 
caminhada da Igreja Cató-
lica, que, apesar de tudo, 
sempre amaram e seguiram.  
Hoje, no céu, Luiz Alberto 
reencontrou profetas como 
Betinho, Dom Helder Cama-
ra, Rose Marie Muraro, Dom 
Pedro Casaldáliga e tantos 
outros e outras que já, nes-
ta vida, eram seus amigos 
e amigas na caminhada da 
“mística do Reino”. 
O testemunho deixado por 
Luiz Alberto nos chama a 
nos nos deixar conduzir pelo 
Espírito que “sopra onde 
quer, ouve-se a sua voz, mas 
não se sabe para onde vai 
nem de onde vem” (Jo 3, 8). 
A nós, cristãos, esse Espírito 
sussurra um nome que nos 
leva ao Infinito: Jesus de 
Nazaré. Mas, nos leva tam-
bém a outros nomes que são 
sinônimos de amor e de paz, 
nas mais diferentes religiões 
e nas mais diversas culturas. 
Nenhum mortal pode amor-

daçar a ventania ou frear 
a liberdade do Espírito.  
Como, no século IV, Santo 
Agostinho escreveu: “Apon-
tem-me alguém que ame e 
ele sente o que estou dizen-
do. Deem-me alguém que 
deseje, que caminhe neste 
deserto, alguém que tem 
sede e suspira pela fonte da 
vida. Mostre-me essa pes-
soa e ela saberá o que quero 
dizer”.

Marcelo Barros

NEM SEMPRE 
NOSSOS 
HERÓIS 

APARECEM 
NA GRANDE 

MÍDIA.

VACINA
PARA TO-

DOS. 
AONDE QUER 

QUE ELES
ESTEJAM.



DIOCESANO
RIO DE JANEIRO 

 Nestes tempos distó-
picos, o Diocesano Rio de 

Janeiro busca cumprir 
sua tarefa de organizar o  
Boletim 107 agradecendo 

àquele que nos une 
por perseverarmos. 
Mais uma Semana 

Santa a nos 
lembrar a Paixão 

de Cristo e o  
júbilo de festejar 
sua Ressurreição, 

sinal maior 
da Esperança. 

Vivemos um 
momento de 

tristeza mundial. 
Que possamos 

festejar com 
alegria o milagre 

da vida eterna.
 Explicando 

algumas 
contribuições:

 A homena-
gem a Luiz Alberto 
Gomes de Souza 
se deve, Marcelo 
Barros conta, a sua 
vida dedicada à  
Igreja Católica e aos DDHH. 
A RCB contava com sua co-
laboração sempre. E inúme-
ras palestras e conferências 
realizadasno Centro de 
Estudos Alceu Amoroso 
éramos convidadas. Frei 
Betto afirma que ele jun-
tou “uma grande vida in-

telectual com a militância 
“Marília Braga, filha da 
Maria Inês, participava da 
“equipe nova” do DRJ. Teve 
importante papel na AG de 
Fortaleza, em 2012, como 
intérprete de francês. Mora 
na Alemanha com esposo e 
duas crianças. 
Trabalha numa Universidade. 

Mantemos contato 
e ela fica a par da RCB. 
Enviou- nos o texto é seu 
desejo de formarmos uma 
equipe virtual. A pertinência 
do Texto e sua motivação 
me motivaram a partilhar 
com o Movimento. 
Ela concordou.
  

O lava-pés com Jesus cui-
dando de uma MULHER 
tocou minha sensibilidade. 
As  mulheres reconhecidas 
nesta imagem devem 
e podem assumir um 
protagonismo em toda  
a Sociedade. 
O autor, Pulika para os 
amigos, é filho da nossa 

Célia. Logo 
também da RCB. 
É tudo com 
simplicidade 
mas mostrando 
a grandeza da 
nossa RCB. Vamos 
daras nossas mãos
e praticar a nossa 
Metodologia. 
Segundo o Papa 
Franciscona 
Fratelli Tutti 
“viver uma forma 
de vida, seguindo 
o Evangelho 
e os ensinamentos  
de S. Francisco 
de Assis, 
com o amor 
fraterno, com 
simplicidade  
e alegria. Amor 
que ultrapassa 

Geografia, espaço. Uma 
fraternidade Universal onde 
a dignidade humana seja 
respeitada. SONHAR juntos; 
cada qual com a própria 
voz, mas sendo 
todos irmãos“.
 Feliz Páscoa!
 
 Clara Davidovich 



Mundo inte-
rior e mundo 
exterior:  
liberdade e res-
ponsabilidade
 Todo ser humano é 
a união de dois mundos 
(igualmente grandes): o in-
terior e o exterior. A liberda-
de está intimamente ligada 
ao interior, a responsabilida-
de ao exterior, das relações 
com a sociedade e com 
o meio ambiente. A respon-
sabilidade mais profunda 
permite voos mais elevados 
no desenvolvimento  
espiritual do mundo interior.

 Portanto,...

 A verdadeira liber-
dade só pode ser alcançada 
com responsabilidade. Falar 
sobre a verdadeira liberdade 
implica necessariamente res-
ponsabilidade. A responsa-
bilidade é uma propriedade 
inseparável da verdadeira 
liberdade. Gosto de insistir 
neste ponto, apenas para 
deixar claro de que tipo de 
liberdade estamos falando.

 De que outra forma 
podemos identificar a verda-
deira liberdade?
 Além de ser acompa-
nhada por uma responsabi-
lidade profunda, a verdadei-
ra liberdade é o terreno mais 

fértil para a empatia, 
a ecologia, a paciência,  
a solidariedade, a coragem 
e a virtude que tudo 
envolve: o amor profundo.

 A liberdade e a res-
ponsabilidade só podem 
crescer juntas e, crescendo 
juntas, tornam-se cada vez 
mais unidas. O amor 
é o resultado natural desse 
processo.
 
 Marília  Braga


