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EDITORIAL       
 CRISTO É A NOSSA PAZ.

QUERIDAS COMPANHEIRAS E COMPANHEIROS DE FÉ E CAMINHADA 

Tempos difíceis continuamos vivendo. Mas acreditamos que inspirados e alimentados 
por nossa Espiritualidade e Metodologia estamos conseguindo fazer a travessia. 
O Espirito Santo de Deus presente em nossas vidas tem nos guiado e nos fortalecido. 
Como dizia, Frei João: “nesse tempo Kairós". É nesse tempo espiritual, nesse momento 
certo, oportuno, especial, nesse encontro pessoal com Deus onde devemos parar para 
meditar e tomar um novo rumo em nossas vidas.  
O MIAMSI já se movimenta nessa direção. São novos tempos e novas mudanças que 
se impõem impulsionadas, também, pela pandemia.  
Mas no meio de tudo isso, perdemos há pouco, uma de nossas estrelas guia”.  
Como muito bem o definiu a jornalista Laura Greenhalgh:  
“Apoiador de lutas anticolonialistas e movimentos populares, promotor de justiça e paz 
da Ordem  Dominicana ... Com olhos atentos no interlocutor, sua escuta se fazia 
desarmada e sua fala de gringo buscava agregar, entender o outro, não pré-julgar”. 

Além de seus ensinamentos e  exemplos,  guardamos com grande 
carinho uma lembrança preciosa, autografada, como prova de que:  

“Ser solidário é despojar-se a cada dia”. 

Temos também registrado um momento 
muito   especial na Missa de Ação de 
Graças, pela posse da nova Coordenação 
Nacional 2020/21, a Capela N. Sra. da 
Conceição, Olinda, PE. 

Nosso eterno muito obrigada e nossa saudade, Frei João!   
Descanse em Paz! 

Equipe Nacional. 
	 Ana Maria Aquino, Coordenadora Nacional - Fortaleza  
	 Maria do Socorro Lustosa da Costa, Tesoureira - Fortaleza 
	 Maria das Graças Alves, Assessora - Porto Alegre 



 Fr. João Xerri: Agente da Solidariedade,  
	 	 	      Cidadão do Mundo, Cidadão do Reino... 
Querida Renovação Cristã do Brasil, me foi pedida uma tarefa, que ao mesmo tempo 
que me alegra, me traz ao coração uma profunda dor. Confesso para vocês que ainda 
não consegui processar essa perda de nosso querido amigo, irmão e companheiro de 
caminhada Frei João Xerri. Ele está fazendo muita falta!!! 
É claro que, diante da vontade de Deus, nós só podemos inclinar nossos corações, 
porém, neste tempo de pandemia que vivemos, estamos perdendo pessoas muito 
queridas e que são referências em nossas vidas. Estamos perdendo a alegria, diante de 
tantas irmãs e irmãos que, por conta deste desgoverno, não tiveram a possibilidade de 
serem vacinadas com a agilidade que a situação exige.  
Porém, não perdemos a esperança, pois ela está alicerçada na Ressurreição de Jesus, 
razão de nossa fé e motivação de nossa caminhada. Sabemos, por meio dela, que um 
dia voltaremos a nos reencontrar... 
Queria partilhar com vocês três experiências e aprendizados que tive a graça de obter 
ao longo da vida, caminhando com nosso querido irmão Frei Joao Xerri. E essa 
partilha não tem nenhuma outra preocupação, a não ser o relato de um coração 
agradecido e a ao mesmo tempo dolorido com a sua partida. 
A primeira partilha é que, com o Frei João Xerri aprendemos a colocar a vida a 
serviço das causas da Solidariedade, da Justiça e Paz, dos Direitos Humanos e do 
compromisso com a Vida de todas as pessoas. Ele não sabia viver sem colocar a sua 
vida a serviço de uma causa, que incluía desde as lutas internacionais, como foi com a 
África do Sul, o Timor Leste, Chiapas, Haiti, Palestina, Iraque e a América Latina 
toda, bem como com as lutas nacionais: dos operários, dos sem terra, dos indígenas, 
dos sem teto, dos direitos das mulheres e de todos os pobres do nosso país.  
Frei João fez de sua vida uma busca constante de construir pontes para que todas as 
causas pudessem ser lembradas, trabalhadas e que pudessem alcançar a vitória diante 
de todas as formas de opressão e dominação que existissem ao redor delas. Buscou, 
com sua vida e compromisso, tocar outras pessoas, para que juntas e juntos, 
formassem grupos para fortalecer a caminhada e construir novas relações. 
Daí, nasce em meu coração a segunda partilha que faço com vocês. Frei João nunca 
foi alguém que quis fazer, ou fez qualquer tipo de trabalho ou ação sozinho. Uma de 
suas características mais significativas para mim, é que ele nunca fazia nada sozinho. 
Ele sempre convidava outras pessoas, envolvia e distribuía tarefas, trocava notícias e 
impressões, coordenava e articulava, e foi assim, que junto com a Lilia Azevedo 
nasceu o Grupo Solidário São Domingos, sem jamais ser ele protagonista individual. 
O Grupo Solidário São Domingos, pequeno em seu tamanho de membros, mas forte 
em seu compromisso pela busca da Justiça, Paz e Solidariedade, deixa como marca 
para nós que, como dizia São Domingos de Gusmão, “a semente amontoada, 
apodrece; espalhada, floresce”. Essa pequena semente chamada Grupo Solidário São 
Domingos espalhou as grandes causas da Solidariedade internacional e nacional pelos 
quatro cantos do mundo, através da habilidade da Lilia Azevedo, como tradutora,  



espalhou textos sobre a conjuntura  e a realidade para que todas as pessoas de boa 
vontade pudessem se irmanar em torno das lutas por um mundo mais justo, fraterno,  
igualitária.  Um novo mundo possível, onde caibam todas e todos.  
Uma das várias ações do Grupo Solidário São Domingos, foi iniciar no Brasil, no ano 
de 1993, os lançamentos da Agenda Latino Americana. Uma agenda tão querida por 
todas e todos nós, que marca e destaca, em nosso calendário anual, as lutas e histórias 
de libertação do nosso continente. Aqui também vale lembrar a memória de nosso 
querido pastor-profeta Pedro Casaldáliga, um grande articulador das causas da nossa 
Pátria Grande. 
Por fim, a última partilha que faço com vocês, e que também foi uma característica 
forte desse nosso amigo e irmão Frei João, é o fato de que ele gostava de fazer 
amizades e que as suas amizades fossem compartilhadas com outras amigas e amigos. 
As amigas e amigos de Frei João Xerri, são nossas amigas e amigos também. Ele fazia 
ponte entre as amizades, não as retinha só para si, mas tinha uma alegria muito 
grande em poder partilhar suas convivências e vivências com outras pessoas. 
Lembro-me de tantas pessoas que tive a graça e o privilégio de conhecer através de 
Frei João. E ele fazia questão de que as amizades fossem estreitadas através de 
contato, encontro, principalmente ao redor de uma mesa, onde se pudesse saborear 
algo que aquecia o coração e ao mesmo tempo alimentasse o corpo. Frei João 
apreciava sentar-se à mesa para comer com as amigas e amigos... 
Neste instante, vem à mente e ao coração uma lista infinita de nomes e rostos de 
pessoas que conheci através de Frei João. Daqui e de outras partes dessa nossa Pátria 
Latino Americana e também de além mar. Pessoas as quais a gente também vai 
aprendendo a amar, com o mesmo amor que o Frei João dispunha à cada uma delas. 

Grupo Solidário São Domingosrecebendo visitas



Tem uma frase que eu li já faz muito tempo, mas de tão tocante, me fez anota-la e 
guarda-la no me coração, ela diz o seguinte:  
“Tem amigo que é tão querido, que faz a gente se sentir tão acolhido,  
que esse amigo podia logo ser chamado abrigo”. 
Frei João era um homem de muitas amigas e amigos, que a cada vez iam se 
achegando e aumentando, por conta dessa rede de amizade que ele ia tecendo e que 
ia sendo alimentada por uma causa comum, a causa da Solidariedade.  
Frei João Xerri: agente da solidariedade, cidadão do mundo, cidadão do reino... 
Querido e saudoso Frei João, companheiro de ideais, utopias e projetos...                           
Projetos e lutas por solidariedade e direitos humanos sempre encheram seu coração, 
sua mente e faziam brilhar os seus olhos.  
Para manter vivo o querido Frei João Xerri, haveremos de dar sempre continuidade 
às lutas que foram dele e que ele nos ajudou a assumir também como nossas. 
Também guardemos na memória e no coração o seu legado de militante de todas as 
causas justas e libertárias. Guardemos o seu modo de trabalhar sempre em equipe, 
em grupo. E continuemos tecendo a grande rede de amizades, que agora são tecidas e 
alimentadas na memória saudosa de sua Páscoa. 
E como não poderia deixar de ser, terminemos essa breve partilha, com um instante 
de silêncio em nossos corações, lembrando de Frei João Xerri e das mais de 500 mil 
pessoas que morreram no Brasil, vítimas do descaso deste desgoverno que continua 
expondo milhares de pessoas à pandemia do Covid-19. 

Sérgio Abreu, amigo e parceiro em tantas ações solidárias

   
Com sua família, antes de nós a RCB 

Escrever sobre alguém com quem convivi tão pouco, mas que 
teve uma influência e um impacto tão grande em minha vida. 
Temos 17 anos de diferença entre nós, já que ele é o mais velho 
e  eu  a  mais  nova  de  7  filhos.  Não  tenho  nenhuma  das 
lembranças que meus irmãos têm de rezar o rosário diariamente 
todos juntos. Se qualquer um deles dissesse alguma bobagem 
ou risse, João faria com que recomeçassem tudo de novo, não

  importando que parte já tivessem alcançado.           Vista da Ilha de Malta no mediterrâneo

Não me lembro também das brincadeiras 
fazendo procissões, ouvindo suas homilias 
da  varanda  (como  o  Papa!)  ou  fingindo 
irem se  confessar  com ele!  Desde  muito 
jovem João sabia  que se tornaria padre.  

Poucos meses depois de meu nascimento, 
João  entrou  no  noviciado  para  iniciar  a 
preparação  para  se  tornar  um  frade 



dominicano. Mamãe contava que ele costumava me embalar para dormir, falando 
filosoficamente comigo enquanto andava de um lado para o outro nos corredores 
comigo em seus braços. Sete anos mais tarde, logo após ser ordenado, ele fez minha 
primeira comunhão juntamente com meu primo - uma ocasião muito especial.  

Em 1971, os primeiros três anos de sacerdócio de João foram em Birgu, uma cidade 
daqui de Malta muito pequena, no porto,  considerada uma área economicamente 
vulnerável.  João sempre disse que esses anos ajudaram a mudar sua maneira de 
pensar e ver as coisas. Lá ele começou a se livrar de alguns de seus preconceitos.  

Ele partiu para o Brasil em julho de 1974, eu me lembro que foi um dia muito difícil 
para  todos  nós,  especialmente  para  meus  pais.  Naquela  época,  lembro-me  que 
gravávamos  mensagens  em fitas  cassete,  um para  o  outro,  mesmo sabendo  que 
quando as fitas chegassem ao destino, as notícias já estariam desatualizadas. A cada 
3 anos ele vinha para Malta passar férias de três meses e eu costumava segui-lo 
praticamente em todos os lugares.  

Lentamente, nosso vínculo cresceu. Lembro-me de sempre ficar maravilhada com as 
histórias e experiências que ele contava e amar seus sermões. Optei por ir a várias de 
suas missas, assisti a muitos dos seminários, palestras e reuniões de que participava 
e fui a várias atividades culturais com ele, sempre ampliando meu círculo de amigos. 
Ele  sempre  esteve  lá  para  estimular  e  despertar  meu  interesse  pelas  diversas 
atividades e ampliar minha perspectiva.  

Nos últimos  anos,  João  ajudou a  fundar,  junto  com muitos  outros,  o  “Drachma 
Parents”, um grupo de pais e mães que têm filhos ou filhas gays. Ele comparecia 
regularmente  às  reuniões  e  era  de  grande  apoio  para  muitos  deles  em  suas 
tribulações e dificuldades.  

A lealdade de João à sua Ordem e, especialmente ao voto de obediência, era muito 
forte. Mesmo aqui em Malta, quando veio para ficar por mais tempo, não escolheu o 
convento que preferia ou o mais prático ou conveniente para si ou para nós, mas 
deixou que a Ordem o colocasse onde considerasse mais adequado.  

Em  suas  estadias  aqui  ele  procurou  os  grupos  marginalizados  como  Graffiti, 
LGBTIQ, Terceiro Mundo e outros a que ele frequentemente chamava de Novos 
Profetas de Hoje. Aqueles ativistas que não aceitaram o status quo, mas fizeram o 
possível para mudar e melhorar as coisas para todos, especialmente àqueles que a 
sociedade muitas vezes não percebe ou vê.  

A última vez que esteve aqui, ele celebrou a missa de domingo, por mais de dois 
meses,  para  a  comunidade  de  migrantes  na  capela  Jesuíta  de  Santo  Inácio,  em 
Sliema,  sempre  compartilhando,  após  a  missa,  uma conversa  com um café.  Ele 
também  conduziu  suas  palestras  na  Quaresma,  envolvendo  a  comunidade  de 
migrantes em todos os aspectos.  



Antes de partir em 2019, ele me disse “esta é a primeira vez que posso dizer 
verdadeiramente que consigo me estabelecer em Malta, pois encontrei nichos 
onde posso trabalhar e criei algumas raízes”. Infelizmente, ele mais uma vez 
obedeceu ao seu chamado e deixou a ilha.  

João  tinha  o  dom  especial  de  saber  estar  presente  em  tudo  o  que  a  vida  nos 
apresenta. Ele foi um ponto focal muito especial para toda a minha família, dando-
nos a oportunidade de hospedar vários de seus amigos. Graças às nossas numerosas 
conversas  pudemos  compreender  mais  intimamente  as  causas  pelas  quais  ele 
dedicou a  sua vida.  Certamente  sentiremos falta  de suas  palavras  sábias,  de  sua 
perspectiva, de sua maneira inovadora de ver as coisas e da profundidade com a qual 
era capaz de analisar qualquer problema.  

Maria Sant Fournier, irmã de Frei João Atuação no Brasil

Atuação no Brasil 
João Xerri, Militante da Solidariedade 

		
Frei João Xerri transvivenciou no domingo da SSma. Trindade, 30 de maio de 2021, 
aos 74 anos, vítima do genocídio bolsonarista que expõe milhares de vítimas à 
pandemia de Covid-19.  
Homem de conexões internacionais, tinha aliados em vários pontos do mundo, e tudo 
que lhe caía em mãos de importante - denúncias de violações de direitos humanos, 
causas solidárias, luta dos sem terra e sem teto, movimentos libertários-ele cuidava de 
divulgar com uma presteza exemplar, e isto antes mesmo de existir internet.  
João nasceu em Malta, quando a ilha do Mediterrâneo ainda era uma colônia 
britânica, e ingressou na Ordem Dominicana no mesmo ano que eu (1965).  
Veio para o Brasil em 1974, e se fixou em Faxinal (PR), onde aprendeu português. 
Naturalizou-se brasileiro em 1993.  
Em março de 2002, recebeu o título de “Cidadão Paulistano” da Câmara Municipal 
de São Paulo. 
Durante dois anos atuou na área rural do Paraná. Em 1978, no Rio, cursou pós-
graduação em Teologia Pastoral, na PUC. O contato com os favelados de Chapéu 
Mangueira, no Morro da Babilônia, atrás de nosso convento, no Leme, lhe abriu os 
olhos para a realidade dos pobres. 
Eleito prior do convento do bairro de Perdizes, em meados de 1980, veio para São 
Paulo. Foi então que se estreitaram nossos laços de cumplicidade. 
Fiz dele personagem de meu livro “Talita abre as portas do Evangelho”. Foi uma 
maneira de homenagear um confrade dominicano com quem eu tinha muita 
sintonia. Éramos confidentes. Ao lado de frei Oswaldo Rezende, ele oficiou a 
celebração eucarística, em Belo Horizonte, da comemoração de meus 70 anos, em 
2014. 



Na noite de 28 de maio de 1982, levei-o a São Bernardo do Campo para conhecer a 
família de Lula, que se encontrava preso devido às greves metalúrgicas contra a 
ditadura. Desde então, passou a apoiar o líder político, embora, como eu, jamais 
tenha assumido filiação partidária. Em 15 de outubro de 2004, almoçamos em São 
Paulo. Contei-lhe da minha disposição de deixar o governo federal, no qual atuava 
como assessor especial no Programa Fome Zero. Deu-me todo apoio. 
 João mantinha estreito vínculo com o MST, fortalecido por sua amizade pessoal com 
João Pedro Stédile, cuja casa frequentava. Também mantinha contatos frequentes 
com o Levante Popular da Juventude. 
Participava dos grupos de oração que acompanho há mais de 40 anos. Embora tenha 
passado a residir em Goiânia, manteve-se vinculado aos grupos de Belo Horizonte, e 
sempre se fazia presente em nossos dois retiros anuais. O último presencial, que 
congregou os grupos de MG, SP e RJ, foi em junho de 2019, em Minas, quando João 
fez uma brilhante exposição sobre o Sínodo da Amazônia.  
Embora fosse sacerdote, ele preferia não presidir as celebrações litúrgicas nos retiros. 
Fazia questão que eu, que não sou padre, estivesse à frente.  
Viajamos juntos a Malta, em 1988. Fui conhecer a terra e a família dele. João se 
desdobrou para que eu aproveitasse a viagem ao máximo. Levou-me a proferir 
palestra na universidade, a visitar e dialogar com o presidente do país, a conhecer os 
locais citados nas cartas de São Paulo.  
Nos anos em que morou na capital paulista, João passou a assessorar, em níveis local e 
nacional, a Renovação Cristã, movimento que dá continuidade à antiga Ação 
Católica. A principal parceira de sua agenda pastoral, progressista, era Lília do 
Amaral Azevedo que, como ele, era poliglota.  
A m o t i v a ç ã o d a f é 
libertadora, inspirou a 
dupla a criar, em 1982, o 
Grupo Sol idário São 
Domingos, destinado a se 
solidarizar com povos e 
movimentos que lutam 
contra qualquer tipo de 
c o l o n i a l i s m o o u 
dominação. No Brasil, 
apoiou a luta pela reforma 
agrária e colaborou com a 
CPT (Comissão Pastoral 
da Terra), sobretudo nos 
c o n fl i t o s f u n d i á r i o s 
ocorridos no Paraná e no 
sul do Pará.  

Lançamento do Livro”Cartas Solidárias “em Malta



João se fez presente em Xambioá, na região de Conceição do Araguaia, quando 
latifundiários e o governo perseguiram os padres franceses Aristides Camio e François 
Gouriou. Presos de 1981 a 1983, foram em seguida expulsos do país, acusados de 
incitar invasões. O Exército ocupou a cidade e designou um capelão militar para 
assumir a paróquia. Por considerar tal atitude uma afronta, a diocese remeteu frei 
João Xerri para Xambioá. Lá, ele permaneceu algum tempo, apesar dos riscos e das 
ameaças. O capelão militar na paróquia, e ele em outra capela. Na época, Lília 
Azevedo publicou uma coletânea de cartas do padre Aristides, com o título muito 
significativo: "O importante é o povo". 

Em 1983, o Grupo Solidário São Domingos iniciou sua colaboração com o povo da 
África do Sul na luta contra o "apartheid". Apoiou também a luta pela liberdade dos 
povos da América Central e, particularmente, do Haiti. Acompanhou, de modo 
especial, a luta dos zapatistas em Chiapas, México, que João visitou, em 1998, em 
companhia de Lília e Dom Tomás Balduíno. Entre as personalidades amigas de João  

 Entrega de documentos sobre Palestina ao Rabino Sobel pelo Grupo Solidário  

se destacam Desmond Tutu e Xanana Gusmão, líder da libertação do Timor-Leste e 
primeiro presidente do país livre. 

Desde 1993, João passou a colaborar com o povo de Timor-Leste por sua libertação 
da Indonésia, ocorrida em 2002, através do projeto "Clamor por Timor". E 
hospedou, em nosso convento de São Paulo, no bairro de Perdizes, um dos principais 
líderes revolucionários, José Ramos-Horta, futuro chanceler do país libertado. 



Com o Grupo Solidário, João assumiu, desde 1993, o lançamento anual, no Brasil, da 
Agenda Latino-Americana, editada em diversos idiomas. Produzida por Dom Pedro 
Casaldáliga e pelo padre José Maria Vigil, a agenda apresenta fatos, datas e nomes 
que se destacaram na história de libertação do nosso continente. 

 João me acompanhou em viagens a Nicarágua e Cuba. Foi Promotor de Justiça e Paz 
da Ordem Dominicana na América Latina e Caribe, entre 1986 a 1992. E, de 1986 a 
1994, Promotor de Justiça e Paz dos frades dominicanos no Cone Sul. Convidado a 
assumir a missão de Promotor Geral de Justiça e Paz e delegado permanente da 
Ordem Dominicana junto à ONU, tornou-se membro do Conselho Geral da Ordem 
e presidente da Conferência Interprovincial da América Latina e Caribe – CIDALC. 
Para essa tarefa, viveu em Roma entre 2001 e 2008, tendo retornado a Malta e, após 
algum tempo, voltado novamente ao Brasil. Nos últimos anos, integrou a Comissão 
de Justiça e Paz da Família Dominicana no Brasil, e assessorou a CPT. 

  João levou mundo afora o filme “Batismo de sangue”, baseado em meu livro de 
mesmo nome. Em Lima, em 2007, exibiu-o na assembleia das superioras das irmãs 
dominicanas de toda a América Latina e Caribe, e aos superiores dos frades 
dominicanos da mesma região. E escreveu ao diretor do filme, Helvécio Ratton:   
“Para mim, um dos grandes valores do filme é que conta um fato, sem justificá-lo nem fazer dele um 
paradigma. Não é um filme de bandidos e mocinhos, de santos e de pecadores. É a narrativa do fato 
em sua plena verdade, sem ser apologética. (...) Outra coisa interessante, e que tem um valor 
universal, é o tratamento dado à questão da tortura, da abominação da tortura. Importante também a 
meu ver o modo como trata a delação sob tortura: esse é um tabu que é preciso mesmo enfrentar.” 

Frei João fará falta. 

Já não mais veremos seu sorriso contido, nem ouviremos suas interjeições abreviadas: 
“Hahnn? Heeh?”, ao se mostrar perplexo diante de qualquer fato que lhe era 
narrado, ainda que prosaico.  

Não o veremos caminhar como um marujo no convés, o corpo oscilando levemente 
como se os ombros lhe pesassem.  

Nem o veremos levantar a voz rouca, possante, e a mão direita, quando uma situação 
lhe suscitava veemente indignação.  

No entanto, guardaremos na memória o seu legado de militante de todas 
as causas justas, libertárias, fosse ela a luta operária na periferia de São 
Paulo, simbolizada por Santo Dias, de cuja família ele se fez amigo, 
fosse o direito sempre negado aos palestinos de viverem em um Estado 
livre e soberano.  

Deus o tenha em Seu infinito amor. 

 Frei Betto, confrade dominicano




Os últimos dez anos 
Homilia Celebração da Páscoa da Ressurreição 

em 06 de junho, SP 

Minhas irmãs, meus irmãos. 

Estamos aqui reunidos para unir ao louvor perfeito que, com Cristo, no Espirito 
Santo, rendemos ao Pai a nossa ação de graças pelo dom que Deus nos fez, dando-
nos como irmão, amigo, companheiro, o nosso querido Frei João Xerri.  

Não vou me deter no texto do evangelho deste domingo, porque falar da vida de Frei 
João já é pregar o Evangelho, pois toda ela foi modelada na vida e nos ensinamentos 
de Jesus Cristo e na vivência do carisma a nós legado por são Domingos.  

Também me vejo na contingência de não poder falar de toda a sua vida, pois ela foi 
de uma intensidade tal, tão cheia, que eu extravasaria o limite do tempo de uma 
simples homilia, impedindo assim que outros que o amam possam se se exprimir.  

Lendo o belo e comovente artigo que Frei Betto sobre ele escreveu a poucos dias, 
pude constatar o tamanho da sua obra, boa parte ainda desconhecida para mim, 
longe que estive, muito mais do razoável, longe do Brasil. E ao ler o relato de Frei 
Betto dos empreendimentos de João, da sua presença ativa lá onde a injustiça gritava 
aos céus, da diversidade internacional das causas que abraçou - veio-me à memória a 
homenagem que a Revolução Francesa, que não amava padres, fez ao patrono dos 
dominicanos no Brasil, Frei Bartolomeu De Las Casas, quando lhe conferiu o título 
de ``o amigo do gênero humano´´.  

De Frei João, aluno de Las Casas, pode-se dizer, sem exagero, o mesmo: foi um amigo 
do gênero humano. 

Com efeito,  

vir para o Brasil no auge da liberticida ditadura militar que por aqui grassava, com 
confrades seus da Ordem dos Pregadores torturados e presos,  

vir para o Brasil no ano de 1974, ano do martírio de Frei Tito de Alencar, já era de si 
um sinal das suas escolhas fundamentais.  

Com a saudosa e querida Lília do Amaral Azevedo, parceira de lutas, com a qual ele 
cria o Grupo Solidário São Domingos, ele assume a causa da independência de 
Timor Leste, então colônia da Indonésia; combate, por todos os meios que lhe era 
possível, o terrível apartheid racista da África do Sul;  apoia a luta por liberdade dos 
povos da América Central; diz presente aos combates dos Zapatistas em Chiapas, no 
México sem contar toda a solidariedade que articulou ou da qual participou, em 
particular a favor dos Sem-Terra. 	

Sim, como Las Casas, João foi um amigo do gênero humano. 



Na Ordem dos Dominicanos, seu lugar na Igreja de Jesus Cristo, 
apesar de todo os seus engajamentos, nunca recusou um serviço, 
quando lhe pediam.  
Estava sempre pronto a colaborar seja com seus confrades, seja 
com nossas irmãs religiosas, seja com a nossa Fraternidade Leiga. 	
Foi prior sucessivamente dos dois conventos que a Província dos 

frades pregadores tem em São Paulo, o de Perdizes onde estamos reunidos, e o da 
Sagrada Família, no Jardim da Saúde. Foi Promotor de Justiça e Paz da América 
Latina e Caribe de 1986 a 1994, e nomeado como Promotor Geral de Justiça e Paz 
de 2002 a 2009, assessorando o Mestre da Ordem, em Roma, e feito Delegado 
Permanente da Ordem dos Pregadores junto à ONU e Presidente da Conferência 
Interprovincial da América Latina e Caribe, cargos que deram à sua atividade uma 
dimensão internacional. Quando, terminada sua missão no governo da Ordem, ele 
volta de Roma, já sem Lília para ajudá-lo na sua militância, ele se vê nomeado, para 
surpresa sua e minha, síndico da nossa província, encarregado da sua economia e de 
suas finanças.  
Como o nosso escritório contábil se encontra lá, ele foi transferido para o convento de 
Belo Horizonte, onde, na época, eu era prior.  
Foi um tempo de grande proximidade e de alegre convivência.  
O convento precisava também de um sindico local, que se encarregasse da sua vida 
material, e tive a ousadia de pedir-lhe que assumisse esse posto, o que ele 
imediatamente aceitou. Foi preciso uma licença especial para isso, pois normalmente 
o síndico da província não podia ser, ao mesmo  tempo, síndico de um convento. 
Ele poderia ter recusado esse novo encargo apelando para as nossas constituições 
onde constava essa incompatibilidade. Ele não o fez. Assumiu. 
Como síndico conventual sua primeira preocupação foram as nossas funcionárias. 
Justiça começa em casa, disse-me ele. E me recomendou o aumento de seus salários, e 
mudanças nos horários de trabalho a fim de que tivessem um tempo apropriado de 
descanso semanal e de férias, o que ele prontificou rapidamente. Foi um gestor 
eficiente e justo e, pelo fato de tê-lo ao meu lado, para mim, um sossego.  
Apesar de ter amigos e companheiros por toda parte, sobretudo em São Paulo, em 
Belo Horizonte ele não conhecia quase ninguém.                                                        
Eu era assessor da Pastoral Universitária da arquidiocese e pude assim dar-lhe um 
primeiro empurrão pedindo-lhe que fosse a reuniões com os jovens.  
Um empurrão bem leve, é verdade, dada a sua estatura.  
E ei-lo lançando-se nas comissões de Fé e Política 
ei-lo ao lado de grupos de jovens politizados e preocupados com justiça,  
ei-lo de novo presente na Renovação Cristã do Brasil,  
ei-lo em reuniões de casais cristãos - em pouco tempo, ficou sem tempo.  
E aumentou consideravelmente o seu número de amigos, que já era imenso, mundo a fora. 



Tudo isso sem descuidar da economia da província dominicana no Brasil e a do nosso 
convento. 
Todo convento deve ser uma fraternidade.  
Para uma Ordem religiosa que tem como divisa a Verdade, antes de pregá-la aos 
outros, temos que ser verídicos.  
O povo sente, intui, percebe, como se tivesse um sexto sentido, quando nossas 
palavras não têm o respaldo da nossa conduta.  
E a autenticidade da vida religiosa é atestada, antes de qualquer outra coisa, pelo riso.  
Eu vi e aqui posso testemunhar como era grande o coração misericordioso de João.  
O cuidado atencioso de João quando um dos seus irmãos adoecia, a sua alegria à 
mesa quando almoçávamos ou, por vezes, confraternizávamos, à noite, em torno de 
uma churrasqueira, o seu sorriso, quando não, sua franca gargalhada, sua indignação 
diante das injustiças - tudo isso era atestado seguro de uma profunda vivência do 
Evangelho.  
Seu último gesto de fraternidade veio dos desígnios insondáveis de Deus – o de 
compartilhar da tristeza que abateu nosso povo na terrível pandemia que assola o 
mundo, e muito particularmente, o nosso pobre país explorado.  
A dureza do coração, a incúria, o cinismo criminoso dos que nos governam, clamam 
aos céus e exigem imperativamente o pronunciamento dos tribunais.   
Frei João se foi, e deixou-nos saudades. Palavra intraduzível em outras línguas, e que 
só existe na que nos veio de Portugal. Palavra criada por um povo que vivia entre 
rotina e aventura, aventura que o levava a partir, a se lançar por mares nunca dantes 
navegados, deixando e levando saudades. Não é nostalgia, é outra coisa: saudades 
carrega em si, ao mesmo tempo, a tristeza da separação e a alegria antecipada do 
reencontro.  
Que Frei João não se esqueça de nós e na sua grande, imensa, infinita alegria de estar 
junto a Trindade santa que adoramos, ele rogue, com são Domingos, para que todos 
nos reencontremos, quando a hora vier, na mesma alegria e na mesma paz.	
Saudades. 

Fr. Oswaldo Rezende OP


Frei João e as sua camisetas; Nossa 
Senhora da Paz



A Renovação Cristã do Brasil está de luto 

Nosso querido frei João, partiu para a Casa do Pai 
neste domingo da Santíssima Trindade.  

Ficamos órfãs.  
Considerávamos realmente, um pai. Inclusive ele nos tratava carinhosamente de: 
                                                  “as meninas”  
Em nossas atividades, onde que estivéssemos reunidas, ele sempre se fazia presente.                                
Por sua simplicidade, não tínhamos ideia de quão grandioso era ele.  
Mas quando começava a falar, com sua voz forte e empolgada, sentíamos que por trás 
daquela simplicidade existia uma gigantesca espiritualidade que brotava de suas 
palavras, gestos, pausas e reticências.  
Entre, várias contribuições à Renovação, nos deixou um texto primoroso:   
"É necessário aprofundar a ideia de que a espiritualidade é um processo, 
um caminhar... E por ser um caminhar, deve ser CELEBRADO.     
A dimensão litúrgica,  de celebração,  é  muitas vezes ignorada por nós; 
celebramos coisas que estão distantes em vez de celebrar nosso caminhar, 
nossas alegrias, os sinais de esperança que temos em nós, e que, são os 

SINAIS DO REINO”. 
Nos deixa num momento difícil, quando tinha ainda muito a nos ensinar e contribuir.  

Vá em paz, querido Frei João.  
Leve consigo nossa eterna gratidão e saudade! 

Suas Amigas, Pupilas e Admiradoras da  
Renovação Cristã do Brasil 



Fazendo Memória 
SAL-MIAMSI 
Lamento muito saber do estado delicado de Frei João. 
Mesmo à distancia me uno às orações por sua pronta recuperação.  
Recordo com carinho as conversações que tivemos em Juiz de Fora, um homem bem 
preparado, inquieto por fazer avançar a nossa querida Igreja em consonância com os 
desafios do século.	 

Carolina Medeiros, membro da Junta Internacional América Latina

Sinto muito pela perda deste grande padre e lutador pela causa dos capazes e 
marginalizados.  
Minha saudação de pesar a todo o movimento do Brasil, com quem ele sempre 
trabalhou muito de perto.  
Ele já está desfrutando de toda a alegria do Senhor!  
Nós é que sentimos sua ausência!  
Bênçãos ! 

Gerónimo Bellassai, vice-presidente da América Latina na Junta do MIAMSI


Queremos expressar nosso pesar pela partida de Frei João Xerri, dominicano,          
ex-assessor de RCB,  a quem conhecemos e de quem aprendemos a enriquecer nossa 

fé.  
Nos consola a esperança que nos dá a certeza do amor de Deus e acompanhamos a 

nossas amigas de Brasil por tão grande perda! 
Gloria Abente, membro da Equipe de Serviços do Secretariado da América Latina 

Fr. João na AG  MIAMSI nas Ilhas Maurício , 1984	



Fr. João em La Paz 
Em 1986, Sylvia, minha esposa e eu, tivemos a oportunidade de participar da 
Reunião do Secretariado da América Latina (ELAM do SAL) que aconteceu em      
La Paz, Bolívia. 
Seis pessoas compareceram do México; três da Cidade do México e três de 
Guadalajara. 
A verdade é que tínhamos muito pouco conhecimento do que era o MIAMSI. Não 
conhecíamos seus objetivos, nem sua estrutura, nem mesmo seu lugar na Igreja. 
Este Encontro foi sem dúvida uma experiência que marcou a minha vida. 
Talvez em outro momento eu consiga comentar algumas experiências que me 
deixaram ensinamentos que nunca esqueci. 
Nesta ocasião, quero lembrar que, foi lá que tive o meu primeiro contato com o        
Fr. João. 

Fr. João em Guadalajara 
Mas foi só no final de 1987 que os membros da equipe de serviço SAL chegaram a 
Guadalajara. Foi aqui que tive a oportunidade de conhece-lo  mais de perto. 
Para este encontro, que tinha por objetivo preparar a Assembleia MIAMSI que se 
realizaria no ano seguinte (1988) em Baltimore, o Fr. João preparou uma palestra que 
desencadeou todo um processo nos movimentos lat ino-americanos.                            
O título de sua apresentação foi: 
“Reflexões sobre a espiritualidade do movimento de Renovação Cristã - MIAMSI” 
Ele foi o primeiro a trazer essa questão central para a mesa. 
Ele o apresentou da seguinte maneira:  

“Em meus contatos com os membros do R.C., seja no Brasil ou na América Latina, 
tenho ouvido muitas vezes certas perguntas em relação à espiritualidade.” 
Em seguida, ele colocou este ponto de interrogação: 

“A pergunta é muito comum: será que R.C. é um movimento da vida espiritual? 
Esta apresentação foi muito reveladora para muitos de nós. Marcou uma forma de 
ver o movimento como algo que tem um espírito cristão encarnado e comprometido. 
Foi tão importante que logo assessores de outros movimentos (Jesús Montero e 
Oscar Chapper entre outros) colaboraram neste tema que o Fr. João colocou pela 
primeira vez. 
Para mim, foi um verdadeiro privilégio ouvi-lo apresentar este tema pela primeira 
vez na minha própria cidade. (Deve-se ter em mente que na igreja de Guadalajara é 
muito estranho receber contribuições desta natureza, pois há uma espiritualidade 
marcadamente austera e clerical). 



Faço um parêntese para fazer um comentário que possa esclarecer o que acabei de 
escrever. 
Isso me foi dito por Maria Teresa Macedo, que estava aqui em Guadalajara nessa 
ocasião. 
Um dos responsáveis pelo nosso movimento, que pertencia há anos, disse à Teresa 
que a "Opção Preferencial pelos Pobres" não fazia sentido no México, porque não 
havia pobres em nosso país," 

Fr. João na Costa Rica 
O que vou narrar deve ter acontecido em 1991. 
A equipe de serviço do SAL visitou pessoas da Costa Rica que simpatizaram com o 
movimento. Um dos tópicos que procuramos aprofundar foi o que se referia ao 

“Perfil e serviço dos assessores dos grupos e movimentos regionais e nacionais”. 
No programa da visita, fomos convidados a visitar o santuário mariano da padroeira 
de Costa Rica: "Nossa Senhora Rainha dos Anjos" encontrada na cidade de Cartago. 
Ele nos recebeu como encarregados desta Basílica. Um padre de meia-idade que me 
deu a impressão de ser um homem preparado e muito ativo. Ele nos disse que não 
estaria mais ali por muito tempo, desde que recebera a notícia de que já havia sido 
designado para o bispado. 
Comentamos com ele o assunto que estávamos trabalhando sobre assessores. Ele nos disse:  
“Gosto muito de trabalhar com os leigos. Eu sempre os aconselho, deixo que façam o 
que quiserem e quando estão para sair dos trilhos, eu venho e os resgato." 
Fr. João, que veio como nosso conselheiro, ficou feliz ao ouvir isto. 
No final da visita, disse-nos que iria passear na Costa Rica; que ele nos deixaria fazer 
o que a gente quisesse e não nos preocupássemos, já que ele, como assessor, viria nos 
resgatar na hora certa. 

Fez o seguinte comentário: “Devemos compreender que este padre facilitou a nossa reflexão - 
A tarefa do assessor dos movimentos leigos é resgatá-los quando já estão à beira do precipício”. 

Miguel Zuñiga, membro do Renascimiento Cristiano - MIAMSI México



Fazendo memória 
Diocesanos da RCB 

 

Com Davina no Conselho Nacional em Santos , 1997

Queridas colegas e amigas da R C B 
Gostaria de expressar neste relato toda a minha gratidão e reconhecimento ao Frei 
 João, e dizer o quanto  ele foi importante na minha caminhada na Renovação 
Cristã. 
Em  2004, em Belo Horizonte, ia acontecer o curso missão para formação de 
novas missionárias. Nessa ocasião, eu estava começando minha caminhada na R 
C B, com muitas dúvidas e incertezas, quando tive a grande e grata surpresa: 
Zuleika Pasquali, coordenadora do DPoA na época, me convidou para fazer o 
curso missão em Belo. Horizonte. Fiquei assustada - por que Eu? Foi ai que tudo 
aconteceu; e lá fui eu me achando importante rumo  ao desconhecido. 


Palestra	em	CN	em	Porto	Alegre	em	….	



Num turbilhão de informações, nossa saudosa Lilia fez a introdução sobre a 
próxima palestra - era Frei João: foi então que tudo aconteceu,  
Frei João falou sobre 7 mulheres bíblicas *, sobre os trabalhos dessas mulheres 
em suas comunidades. Sua explanação foi fortemente esclarecedora.

A partir desta data, minhas dúvidas e incertezas iam ficando mais claras. Ia 
começar uma nova maneira de caminhar. Voltei para Porto Alegre feliz e 
fortalecida na Fé e uma maneira nova de evangelizar, algo parecido com a das 
mulheres bíblicas.

Ao final, saí entusiasmada pensando -por que não fazer o mesmo em nosso 
Diocesano ? - ideias começaram a surgir e já me sentindo uma missionária. 

Frei  João, não pensei que partiria tão cedo, mas onde quer que o senhor esteja, e 
sei que está ao lado de Deus,  quero lhe dizer o quanto o senhor foi importante no 
meu crescimento espiritual e fortalecimento na  minha Fé. 
Quero também deixar aqui meu   agradecimento à vice coordenadora diocesana e 
amiga muito estimada, Zuleika, que acreditou e confiou tão importante missão a 
minha pessoa. Me sinto muito honrada e muito agradecida.  Obrigada, Zuleika.

_____

* As 7 mulheres: o Reino de Deus e a mulher como fermento; Miriam, Safra e Fua; Rute; 
Maria e Isabel; a mulher cananeia; Maria Madalena.


   Beatriz H. Gastal, Porto Alegre 

Gratidão e Homenagem a Frei João Xerri 
 

Cada um dos 500 mil, ou mais, vitimados por este vírus devastador, tinha uma história 
única.  Médicos, enfermeiras, técnicos, vaqueiros, cozinheiras, artistas, 
domésticas, indígenas, amigos, familiares e.... nosso Frei João.

Frei João deixou sua Malta pequenina e se encantou com este país gigante e tão 
desigual. 

Quando teremos outro Frei João?  
Seu caráter múltiplo é raro de ser replicado.  Ao mesmo tempo em que se 
aprofundava na vida religiosa, era um cidadão global. Com a simplicidade 
característica, mostrava seu conhecimento da realidade nos mais diversos 
âmbitos.  Suas homilias dominicais testemunhavam. Generoso na partilha; 
fidelidade a seus valores tanto religiosos quanto de "cidadão do mundo".  Frei 
Betto, numa minibiografia, nos trouxe suas andanças por onde pudesse atuar 
pelos oprimidos, refugiados, irmãos privados de seus DDHH em todos os matizes. 
Fiel à nossa Metodologia: VER, presencialmente; JULGAR com as ferramentas de 
que dispunha à luz do Evangelho; AGIR, usando sua voz firme e respeitada.

Num Curso de Formação de Coordenadoras, realizado em BH, tive o meu primeiro 
contato com Frei João. A RCB, já preocupada com a dificuldade de nucleação, 
organizou o Curso. Foram companheiras de todos os diocesanos.              

O entusiasmo era tão grande que parecíamos um grupo de adolescentes.            
Do DRJ foram quatro. A seleção de palestrantes foi de alto nível




Eis que chega Frei João. Suas palavras, como num passe de mágica, prenderam a 
atenção geral. Cada uma tinha importância com o tema do Encontro. Recebi um 
ensinamento que passou a ser como um mantra: a informação deve ser 
RELEVANTE - PERTINENTE - SIGNIFICATIVA. Uso na RCB, na vida, com meus 
netos. Sem dúvida, apenas esta orientação, teria sido um legado destes dias em 
Comunidade.

Meu derradeiro encontro com Frei João aconteceu num Encontro Nacional em 
Juiz de Fora. Ele compareceu como nosso Assessor Nacional. Celebrava uma das 
missas diárias e Davina, nossa inesquecível companheira,  fez uma ousada 
intervenção (bem ao jeito dela). Mostrou uma interpretação do texto sobre o qual 
ele falara. Ele não só concordou, como fez um significativo elogio à percepção 
dela. Os presentes se encantaram com a genuína humildade de um experiente 
sacerdote ante uma leiga. 

Lamento que, como acontece como uma regra, só conhecermos algumas 
vivências de seres brilhantes quando partem para a Casa do Pai. Como gostaria 
de ter experimentado ouvir Frei João contando suas histórias relevantes, 
significativas e pertinentes!


                                Clara Davidovich, Rio de Janeiro 

A Frei João Xerri 
Foi com muita apreensão que o nosso Diocesano recebeu a notícia da internação 
do Frei João Xerri. Foram dias de muitas expectativas, de orações e de esperança 
para que saísse do hospital com vida e voltasse ao convívio dos amigos, até que 
recebemos a derradeira notícia de seu falecimento. Sua morte nos abalou e a 
muitos que o conheciam mundo afora. Ele nos deixa um legado de lutas em prol 
dos Direitos Humanos e de exemplo de vida a seguir. 

Conheci Frei João em 1995, num encontro da RCB em São Paulo. Logo 
identifiquei nele muitas virtudes. Era possuidor de grande oratória e de grande 
inteligência. Tinha um imenso coração e um enorme amor pelos pobres e 
excluídos deste mundo. 

Ele fará muita falta ao nosso movimento, o qual muito apreciava. Não me esqueço 
de quando dizia que havia despertado para a luta contra as injustiças através da 
nossa metodologia:        Ver, Julgar e Agir. 

Agora é tempo de agradecer a Deus a oportunidade que tivemos de conviver com 
Frei João Xerri e beber de sua fonte de ensinamentos, que nos deixou, com 
certeza, muito melhores. 

Ao Diocesano de São Paulo um agradecimento pelo carinho dedicado a ele. Sei 
que vocês sentirão muito pela ausência de uma pessoa tão próxima e tão amiga. 

Que junto de Deus Frei João interceda por nós.   

Ana Maria Coimbra, Juiz de Fora 



A Frei João, com estas fotos, demonstramos nossa gratidão 

Laura de Souza, Recife 

 

                  Participantes da AN 1999, Jaboatão dos Guararapes, PE

Concelebrando com P. Daniel  Nourissat,  AN 1999

       Reunião com membros da Igreja Nova  em Recife, 2001

Celebração do envio no 
CN Fortaleza, 2018



 

Na balbúrdia de entrega das pastas de trabalho, 
AN 2019, Olinda PE

Frei João e Marcelo Barros festejando em Olinda,  2019  

Frei João com nosso colaborador Gabriel em Olinda, 2019



Lembrando do nosso Frei João Xerri 

Frei João através de suas palavras e de sua presença em nossos Encontros, nos 
enriqueceu com seu modo simples e eloquente de transmitir verdadeiros exemplos de 
uma fé inabalável em Maria, mãe de Jesus.

Foi e será sempre meu conselheiro e amigo. Ele me compreendia e confiava, quando me 
escolhia para dar a Benção Final em nossos Encontros!   Eu invocava o Divino Espirito 
Santo para que Ele me inspirasse nessa tão importante missão.

Para mim ele não morreu. 

Estará sempre em nossas lembranças nos ajudando a construir um mundo fraterno, sem 
preconceitos, solidário. 

Que o digam as companheiras de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Juiz de 
Fora e Fortaleza.

Palmas para ele. 

Até um dia, Frei João, meu amigo!


Maria José Mamede, Fortaleza 

Plenária palestra Frei João CN Fortaleza, ….



Fazendo memória 
Diocesano de São Paulo 

Meu reconhecimento 
 
Conheci Frei João Xerri no início dos anos 
oitenta, eu já estava na Renovação há uns 
2 anos, mas pouco frequentava as 
reuniões gerais. 
Foi então que chegou Frei João. A partir 
daí, as reuniões das várias equipes que 
havia na época ficaram imperdíveis. 

Ele sempre nos trazia uma nova visão dos 
textos bíblicos. Uma visão mais humana 
com uma fé mais horizontal e solidária. Ao 
mesmo tempo ele sabia valorizar os dons 
individuais de cada uma de nós, o que nos 
motivava a assumir um compromisso 
maior com o movimento. 

Foram muitas tardes de comunicação, 
manhãs de formação, retiros, que tivemos 
a graça de contar com a verdadeira 

sabedoria de Frei João, o que nos fez crescer na fé de Jesus. 

Através do trabalho solidário do Grupo São Domingos, com Frei João e Lília, 
desenvolvemos uma consciência mais Universal das injustiças sociais no mundo. 

Em 24 de março deste ano ficamos muito felizes pelo encontro com Frei João 
numa Tarde de Formação on-line, quando ele nos ajudou a refletir sobre o tema da 
CFE-2021. Foi nosso último encontro, mas vai continuar sempre presente.

Graças ao privilégio desse convívio continuamos hoje, ainda que poucas, 
comprometidas com nosso sonho de um mundo melhor. 


Elizabeth 

Me senti incluída nas boas e verdadeiras palavras de Elizabeth. Obrigada! 

	 Susana 

Sua importância e dedicação sempre serão lembrados com carinho.

Além de todo o legado que deixou, sua simplicidade, humildade e solidariedade 
foram marcantes.

Seus ensinamentos dentre outros são inesquecíveis: 

Reconstruir a primazia das relações; 

Ter por princípio ouvir, ouvir, ouvir e incluir e, vale a pena, se emocionar !!

Um grande privilégio tê-lo conosco.

Que descanse em paz nos braços do Pai!


Silvia 



Muito, muito triste! Orei por ele hoje cedo em minhas preces! 

Vai fazer falta. Não dá para acreditar que vamos ter que seguir sem sua 
companhia e reflexões únicas! 

Por certo está no banquete celestial junto com outros queridos que a pandemia já 
nos levou! 

Sempre fará parte de nossas vidas! 

Um até breve para nosso grande amigo.


Regina 

Conheci frei João Xerri no início de 1980, quando comecei a frequentar a 
Renovação Cristã. Além de assessor, se considerava um membro do movimento e 
por sorte frequentava a minha equipe, que naquele tempo se reunia 
semanalmente.              

Aos poucos, além da admiração por suas ideias, foi crescendo uma profunda 
amizade que envolveu toda minha família.

A convivência com frei João foi muito importante para minha adaptação à RCB, 
pois senti uma diferença muito grande em relação aos grupos de JEC e JUC de 
que havia participado em tempos anteriores. 

Pareceu-me que havia uma dicotomia entre a vida real e a vida espiritual, como se 
fossem duas realidades independentes, pois com frequência escutava 
questionamentos sobre a espiritualidade do movimento e a crítica de que havia 
pouco tempo para orações. 

Frei João combatia essa ideia, apresentando como característica da 
espiritualidade do movimento, uma fé histórica, encarnada na vida e, que através 
dos instrumentos da metodologia (meditação, pesquisa e revisão de vida) 
procurava ser uma espiritualidade comprometida com o seguimento de Jesus de 
Nazaré, no aqui e no agora.

Através de suas palestras e reflexões e principalmente pelas atitudes e 
comportamentos, frei João foi colocando aos poucos a RCB num patamar de 
mais autonomia diante da Igreja Instituição, desenvolvendo em nós, leigos e 
leigas, uma consciência plena de sujeito eclesial, homens e mulheres que se 
sentiam responsáveis pelo Reino, cada um a sua maneira, a partir de sua vocação 
e de seu carisma.

Para a RCB a atuação de frei João foi fundamental no sentido de retomar o 
espírito renovador do Concílio Vaticano II, que estava um pouco esquecido ou 
desprestigiado por alguns bispos da CNBB. Reforçou a noção de Igreja como 
Povo de Deus, comunidade de todos os batizados (clero, religiosos e leigos) 
noção esta que trouxe a novidade da igualdade fundamental, permitindo 
ultrapassar o conflito hierarquia/laicato, pois o mais importante era ser cristão.

Como o povo de Deus está inserido na família humana com o objetivo de 
continuar na história o Reino de Deus, no seguimento de Jesus, frei João sempre 
dizia que temos de tomar partido, pois Jesus tomou partido. Com seu estilo 
peculiar, afirmava que “a indignação de Jesus não é contra uma liturgia mal feita 
ou porque se reza pouco no Templo, mas porque, em nome de Deus, o pobre é 



explorado no Templo, pelo câmbio das moedas, pelo sistema de oferendas, por 
todo o sistema do puro e do impuro, ou seja, porque as coisas de Deus não eram 
respeitadas ...Ele toma partido contra o inimigo do Pai, que é o sistema da 
maldade, e por isso foi morto por essa estrutura." (Reflexões sobre a 
Espiritualidade por frei João Xerri, OP, pág.7 dos Cadernos de Espiritualidade da 
Renovação Cristã do Brasil, editados pelo SAL em 2003) 

Considerava a espiritualidade um processo, um caminhar e dizia que “por ser um 
caminhar devia ser CELEBRADA. A dimensão litúrgica da celebração é muitas 
vezes ignoradas por nós, ou celebramos coisas que estão distantes, em vez de 
celebrar nosso caminhar, nossas alegrias, os sinais de esperança que temos em 
nós, e que são SINAIS DO REINO". 
Essas e tantas outras lembranças de frei João enriqueceram cada uma de nós e o 
caminhar de nosso movimento, por isso celebramos sua Páscoa e com muita 
saudade.

Aguardaremos nosso reencontro na casa do Pai.		 	 


Maria Alice






Palestra com o tema Sínodo da Amazônia em São Paulo, out.2019



30 de maio de 2021, que dia triste para nós! 
Hoje, nosso amigo, companheiro e mentor não suportou mais o sofrimento e foi 
para junto de Deus Pai-Mãe, mas ficará em nosso coração enquanto vivermos.

Choro de tristeza por sua falta, mas tenho o consolo de sabe-lo, enfim, em paz! 

Agradeço o fato de a celebração ter sido aqui em S. Paulo, sua terra adotiva.

Foi muito linda e simbólica. 

Fr. Márcio e Fr. Almy da Paróquia são Domingos se desdobraram, assim como 
Sérgio Abreu e Cristina Azevedo, a Kitty, fazendo ponte com Maria em Malta.

A homilia de Fr. Oswaldo,  expressando sentimentos de seu coração, calou 
profundamente em mim, assim como os depoimentos, diversos, que 
reconstituíram a tessitura da rede que Fr. João estendeu,  interligando tudo e 
todos.

Para mim, foram 40 anos de conhecimento, alguns de convivência, outros de 
correspondência, na impossibilidade de nos encontrarmos.

Amigo de todas as horas, um grande afeto nos ligava. 

Falei com ele, a última vez, no dia 24 de abril, 4 dias antes de sua internação.

Estávamos combinando uma live para o dia 26 de maio, cujo tema seria:


"Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz.  Não vo-la dou como o mundo a dá.   
Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize!” Jo 14,27


Agradeço à comunidade dominicana de Goiânia pelo carinho que dedicaram a Frei 
João durante estes 33 dias de UTI.


Ele alcançou a Paz em Cristo.

Para mim, restou a saudade, mas também, todos os gestos e reflexões que 
guardo em meu coração.


Anna 

É uma tristeza muito grande a perda do Frei João e parece que vai ser difícil para 
mim não tê-lo mais junto de nós. 

Mas para ele foi uma graça do Pai.

Descanse em Paz, Frei João. 

Cláudia 



 



TODA VIDA IMPORTA ! 

A RENOVAÇÃO CRISTÃ DO BRASIL – MIAMSI 

ESTÁ DE LUTO PELA  

TRISTE MARCA ALCANÇADA NO BRASIL 

�  

     
FAMILIAS DESTRUÍDAS,  

 SONHOS DESFEITOS, 

      VIDAS DESTROÇADAS. 

NOSSA SOLIDARIEDADE E  

NOSSO SENTIMENTO DE PESAR  

 ÀS  FAMÍLIAS ENLUTADAS 
CONTINUEMOS MOBILIZADOS E EM ORAÇÃO 

PELOS QUE PARTIRAM E POR TODAS E TODOS NÓS.   

                



NOTÍCIAS DA RENOVAÇÃO CRISTÃ DO BRASIL 
Diocesano de Recife  

Ata do Encontro Virtual da Associação da Dona de Casa e do 
Conselho Estadual dos Direitos da Mulher Pernambucana 

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte hum, a ADCPE se reuniu na casa 
da sócia Laura Souza para participar do encontro virtual a convite do Conselho Estadual 
dos Direitos da Mulher Pernambucana, cujo tema  era “Direitos da Empregada Doméstica 
sob o Olhar das Donas de Casa”.

Para discussão desse tema foram convidados o Sindicato da Empregada Doméstica, 
representado pela senhora Luiza Batista e pela ADCPE, a senhora Dulcineia Machado.

Iniciando o debate, a senhora Luiza lembrou os direitos conquistados pela categoria, 
lembrando que neste momento de pandemia muitas trabalhadoras ficaram sem seus 
empregos e portanto, em alguns casos, sem remuneração.

A senhora Dulcineia Machado iniciou sua fala, explicando que, desde sua fundação em 
10/11/1983, a ADC prima por ser um movimento sem caráter lucrativo e sem vinculação 
política, que tem como objetivo e finalidade de defender, valorizar, promover e estimular 
em sentido amplo os direitos da dona de casa e que não é movimento de patroas, nem 
de patrões. Que esse nome Dona de Casa é analisado, enaltecido por poucos e 
depreciado por muitos. Que se observa uma aversão ao nome. As senhoras donas de 
casa são olhadas como mulheres que não têm visão larga, que só cuidam do sustento de 
sua família e que não exercem o diálogo com a família e que são dependentes. Lembrou 
que donas de casa são todas as pessoas que se responsabilizam por uma casa. 
Lembrou também que a advogada, a médica, a arquiteta, enfermeira, professora, lixeira, 
trabalhadora doméstica, quando deixa seu trabalho no espaço público e chega a sua 
casa, ela é dona de casa. A dona de casa nem sempre é a empregadora. Não devemos 
generalizar. A Associação da Dona de Casa congrega todas as pessoas que têm sob sua 
responsabilidade uma casa; que pensa e cuida do bem estar dessa casa; que abriga a 
família.

Desde sua fundação a ADC preocupou-se em ajudar as donas de casa com palestras 
que poderiam vir a colaborar com suas tarefas domésticas, procurando levar palestrantes 
com vários conhecimentos como “manuseio correto do lixo, higiene pessoal, segurança 
alimentar, higiene da casa e muitos outros assuntos.

Falou que a ADCPE lamenta a questão social de desemprego, contudo lembrou que 
infelizmente não está sendo uma questão de todos.

Estavam presentes na reunião virtual a Dra. Fabiana Leite, advogada da OAB, Terezinha 
De Lisieux, auditora fiscal do Ministério do Trabalho, socióloga e professora da UFRPE. 
Ela desenvolve um trabalho de que gostamos muito: “direitos são para mulheres e 
homens, divisão justa do trabalho doméstico”.

A reunião foi muito produtiva.


Estavam presentes na residência da senhora Laura, as senhoras Ivane, Rosilene e eu, 
Dulcineia Machado que transcrevo e assino esta ata.


Recife, 30 de maio de 2021 



Diocesano de Juiz de Fora 
A fome e nós 

Estima-se que agora, enquanto você lê esse artigo, 19 milhões de brasileiros estejam 
passando fome. Diante disso, não podemos fazer de conta que está tudo bem e ficar em 
paz. Como dizia o bispo Pedro Casaldáliga, “tudo é relativo. Absoluto, só Deus e a fome”.   

 Ela tem que nos incomodar.
Sendo uma população que se identifica como cristã em diferentes confissões e igrejas, 
deveríamos nos envergonhar diante dos números agora divulgados. 
Em 2014, o Mapa da Fome do Mundo, preparado pela ONU, deixou de incluir o Brasil 
porque mais de 97,5% de sua população vivia em situação de segurança alimentar.                                 
A crise econômica e política dos anos seguintes, porém, fez reverter essa conquista: em 
2018 o número de pessoas com fome era estimado em dez milhões, e agora, sob efeito 
da pandemia, ele praticamente dobrou.
Para gente de classe média, a fome é algo assustador, mas distante. Quem tem a 
geladeira e a despensa abastecidas não sabe sequer o que é a angústia de pensar como 
será o dia seguinte, se haverá ou não o que comer. Para não ter que encarar de frente 
essa realidade, muita gente se fecha no aconchego do lar e trata de pensar noutros 
assuntos
Afinal, existem organizações do Governo, da sociedade e até da ONU dedicados 
exclusivamente a resolver esse problema. 

Se eles não resolvem, quem sou eu para resolver?
Mas aos cristãos é proibido fechar os olhos e os ouvidos diante dessa feia realidade.                      
O critério decisivo para entrarmos no Reino dos Céus não é se proclamamos a glória de 
Jesus Cristo, mas se O reconhecemos nas pessoas necessitadas: “Eu estava com fome e 
me destes de comer” (Mateus 25, 35).                                                                                                                                                       
Ao longo da história, essa interpelação do Evangelho tem provocado inúmeros gestos de 
partilha e eficientes políticas de combate à fome. No Brasil, foi marcante a figura do 
mineiro Betinho, que, em 1993, com o apoio do então presidente Itamar Franco, criou a 
Ação da Cidadania Contra a Fome. Ao formular e implementar políticas de segurança 
alimentar e nutricional com a efetiva participação de organizações não governamentais 
omo a CNBB e a Pastoral da Criança -, ela conseguiu reduzir a quase zero a parcela da 
população brasileira subnutrida. E, apesar de o atual Governo federal ter retirado o apoio 
previsto pela legislação, a mobilização da sociedade continua firme no combate à fome.
Aqui entra a nossa parte, como discípulos e discípulas de Jesus: abrir os olhos e o 
coração para o sofrimento do povo. Porque a fome voltou, e voltou com toda força até 
mesmo à nossa Zona da Mata mineira, onde não faltam terra, nem água, nem braços 
para produzir alimentos. Como Jesus, que ao ver que a multidão não tinha o que comer 
“sentiu compaixão dessa gente” (Marcos 8, 2), não podemos ficar inertes diante dessa 
realidade. Temos que denunciá-la para tirar da zona de conforto quem se identifica com 
as promessas de Jesus. É hora de colocar-se em saída para partilhar o alimento com 
quem não tem e lutar para que a terra seja para quem nela trabalha, e não para negócio.
Sabemos de várias iniciativas locais de mobilização contra a fome. Uma delas tem como 
polo organizador o Sindicato dos Bancários, com colaboração de outros coletivos, que 
tem atendido as comunidades de Ipiranga, Caiçaras e Monte Castelo.
Para colaborar, não é preciso sequer sair do conforto de nossa casa. Há inúmeras 
maneiras de ajudar: quem quiser logo encontrará o meio mais conveniente para somar-se 
a esse grande mutirão.

Artigo publicado pelo Grupo de Leigos Católicos na coluna “Igreja em Marcha”, 
Juiz de Fora /14/05/2021



Diocesano do Rio de Janeiro 
Vamos Esperançar 

Em primeiro de maio de 2021, Dia do Trabalho, foi criada uma nova equipe da RCB, no 
Rio de Janeiro.  Pura coincidência.  
A Equipe agregou ao nome da outra equipe do DRJ, a palavra RESPONSABILIDADE. 
Assim ficou: Equipe Liberdade, Responsabilidade com Compromisso. É virtual. Reuniões 
via ZOOM. 
A ideia partiu da Marilia Braga, filha da Maria Inês de Juiz de Fora. Antes de ir morar com 
sua família na Alemanha, Marília era membro da RCB. Na AG de 2012 em Fortaleza, deu 
importante contribuição como intérprete de francês. De vez em quando, eu lhe enviava 
material e boletins. Sentia falta de um pertencimento e da troca. Sugeriu coordenar a 
parte tecnológica e eu cuidaria da execução do projeto. 
Todas as convidadas aceitaram, com alegria. Através de nossas conversas, a RCB já era 
conhecida. Assim, formamos a equipe com as “presenças"de:
  

 

  Marília - cientista de computação - Alemanha
  Jacinta - jornalista e amiga do grupo POLITIZAR, SIM! - RJ
  Júlia - assistente social - RJ
- Fernanda - socióloga, fazendo doutorado na área de Sociologia Rural. Amiga do grupo         

Memória e Utopia - amazônida, estudando no RJ
  Mônica Leitão da Cunha - Psicóloga, filha da nossa inesquecível NEUZA - SC ou RJ
  Bia - irmã da Marilia, é psicóloga. Trabalha na prevenção à violência doméstica - SP
- Regina - pertence também à outra equipe e, às vezes, inclui a mãe, nossa decana Maria 

Robusti. É professora de jovens e adultos em curso noturno - RJ
  Márcia Schmidt - psiquiatra. Na Pandemia, vivendo em JF
  Clara Davidovich- vocês conhecem bem. Uma eterna aprendiz - RJ
Deu para perceber a diversidade de endereços.  Quando pudermos parar e avaliar prós e 
contras deste momento, terá uma ótima classificação a possibilidade de contatos, cursos, 
as infindáveis lives, a nosso alcance. 
Concluindo, informo o sucesso alcançado.  Já tivemos quatro reuniões. A pauta dentro do 
formato habitual. A Meditação é o eixo. Informações do Nacional, do SAL e do MIAMSI. 
Intensa participação de todas. Na última reunião, homenagem ao Frei João, com a leitura 
do texto do Frei Betto. Bia frequenta a Igreja de São Domingos e conhecia o nosso amado 
Frei João, 
À medida que formos avançando, contamos com o apoio das companheiras. 
Juntas somos mais fortes. Gratidão por pertencer a este Movimento que nos transforma.

                         Clara Davidovich




Diocesano de Porto Alegre 

SEMANA DE ORAÇÃO PELA UNIDADE CRISTÃ – SOUC 

É um dos maiores eventos globais que propõe o diálogo entre membros de igrejas 
cristãs. Realizado todos os anos, o momento é uma oportunidade de aprofundar 
laços entre igrejas e movimentos que se identificam com essa cultura do encontro 
e da acolhida.
No hemisfério norte é realizada em janeiro, durante a semana que antecede a 
festa de São Paulo, 25 de janeiro. No hemisfério sul, portanto aqui no Brasil, ela se 
realiza entre o domingo da Ascensão e o de Pentecostes. Tem um tema central 
que, como acontece também com o Dia Mundial de Oração, é preparado por um 
grupo de pessoas de um determinado país.                         Para a SOUC de 2021, 
o tema foi proposto pela COMUNIDADE MONÁSTICA FEMININA DE 
GRANDCHAMP,” cuja vocação ecumênica gerou um compromisso com o trabalho 
de reconciliação entre cristãos, dentro da família humana e com respeito a toda 
criação.”
O tema escolhido para o evento foi extraído do Evangelho de João 15,5-9:  

“Permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos!”,
que exprime a vocação à oração, à reconciliação e à unidade da Igreja e da 
humanidade.
Em anos anteriores, sempre participamos de várias cerimônias em diversas igrejas 
cristãs, aqui em Porto Alegre. Mas, obviamente, neste ano de 2021, em função da 
pandemia, acompanhamos todas as cerimônias através das redes sociais. A 
abertura foi com a diretoria do CONIC/RS, sob a coordenação do Bispo Anglicano, 
cuja celebração seguiu a orientação que constava nos Subsídios enviados pelo 
CONIC Nacional, que também ofereceu a “Meditação guiada “, uma oração diária 
para cada uma de nós.
Ao longo da semana, estivemos diariamente em Espírito Santo, assistindo a 
missa vespertina diária do Convento da Penha, quando, a cada dia, houve a 
presença de pastores das igrejas co-irmãs, que liam a palavra de Deus e faziam a 
homilia. Em uma delas, uma pastora assim se expressou: "O que nos une é muito 
maior do que o que nos separa. Importante é o respeito ao diferente, muito diálogo 
e a busca da solidariedade e da partilha, é isso que queremos.”                
A Faculdade Católica de Santa Catarina ofereceu reflexões diárias pela manhã e 
uma celebração. A Diocese de Tubarão fez um lindo Culto com a participação de 
todas denominações cristãs ecumênicas. A Diocese de Bragança Paulista 
também realizou celebrações diárias. Em Curitiba o MOVEC (Movimento 
Ecumênico que reúne várias denominações) nos brindou com um magnífico coral 
que cantou vários hinos de louvor.                                                                                                         
De Alagoas nos veio a notícia de que o Fórum de Diálogo Ecumênico Cristão se 
reuniu na Igreja Batista do Pinheiro. E, numa cerimônia muito bem estruturada pela 
Diocese de Olinda e Recife, encerrei minha participação na SOUC. Para mim, foi 



muito comovente a presença do Arcebispo, acompanhado de padres da Diocese, 
bem como de pastores batista, luterano e anglicano: oraram, cantaram e 
dialogaram com muita fé, amor e compromisso.
Concluindo, devo dizer que a pandemia, tão cruel em todos aspectos, nos 
propiciou, entretanto, a possibilidade de participar de inúmeros momentos de 
oração ecumênica, oriundos de todas as partes do Brasil.                                                                   

Vera Matte 

SOLIDARIEDADE 

Nestes dois últimos anos, vivemos momentos de muitas perdas, momentos de 
desesperança, de muitos sentimentos negativos. Mas felizmente nossa fé, nossos 
amigos e família nos deram forças para vencermos e transformarmos nossa 
tristeza em solidariedade. 
Quero registrar uma ação solidária promovida por minha filha Cristine, que muito 
me sensibilizou. E digo a razão dessa minha alegria. Primeiro, porque em nosso 
diocesano sempre nos questionamos: por que não conseguimos trazer nossos 
filhos para nosso Movimento? Até tentamos, promovendo o projeto Imira, com o 
objetivo de trazermos jovens-adultos, quando convidamos nossos filhos e amigos 
deles, mas não obtivemos o resultado desejado. Mas acho que a tentativa foi 
válida para mostrar que existem pessoas que pensam no outro, que não são 
escravos de seu egoísmo, seu individualismo. Uma semente ficou.
E agora minha filha convidou amigas e elas começaram uma campanha para 
angariar alimentos, agasalhos e material escolar, a fim de levar às vilas. E, entre 
elas, as vilas da beira do Guaíba, local onde nosso Diocesano atuou ativamente há 
anos atrás, ajudando inclusive a criar a creche para os filhos das recicladoras de 
lixo.
Diante disso, também procurei me engajar, mobilizando nossas companheiras a 
colaborar para a compra de material escolar. Esta ação de doação de material 
escolar nós fazíamos, todos os anos, mas que, diante da pandemia, nos 
impossibilitou de realizar.
Então vi nessa disponibilidade da Cristine, que nossos filhos podem não fazer 
parte formalmente do nosso Movimento, mas nossos ideais foram semeados pelo 
nosso exemplo e testemunho.                                    

Maria das Graças Alves (Gagaia)


Agradecemos a colaboração de vocês, através de artigos, 
testemunhos, lembranças e fotos que nos lembram diversas 
passagens de Fr. João em nossas vidas.

Diocesano de São Paulo
Boletim 109 da RCB, junho de 2021


