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EDITORIAL 
	
Queridas(os)	Companheiras(os)	de	Caminhada.	
	
“Ser	Igreja	não	significa	estar	voltado	para	dentro	de	si	própria,	mas	para	fora.				

Se	 não	 houver	 esse	 espirito	 de	 abertura	 ao	 mundo,	 nós	 estaremos	 malhando	em	
ferro	frio”																																											.																																																															(D.Aloisio	
Lorscheider).	

Segundo	o	Papa	Francisco,	“Todos	nós	cristãos	estamos	sempre	a	caminho,	sempre	
em	conversão,	sempre	discernindo	para	fazer	a	vontade	de	Deus”.	

Temos	que	 intensificar	nosso	 sim,	para	 com	a	 Igreja,	 para	 com	o	Evangelho	 e	
isso	significa	por	mais	ação,	mais	sentido	na	nossa	vida.	Essa	capacidade	se	revela	
claramente	nos	Boletins,	nos	documentos	apresentados,	 nos	meios	 virtuais	 em	
que	participamos.	Nesse	aspecto	o	“encontro”	é	fundamental.	Entendemos	essa	
limitação,	mas	temos	que	aprender	a	conviver	com	essa	nova	situação.	A	partir	
de	 uma	 leitura	 meditativa	 do	 Evangelho	 fazermos	 um	 encontro	 com	 nós	
mesmos.	

“Uma	das	condições	fundamentais	é	tornar	possível	o	que	parece	impossível”	dizia	
Paulo	 Freire,	 Patrono	 da	 Educação	 Brasileira.	 E,	 continua:	 “Isso	 faz	 parte	 da	
tarefa	histórica	de	redesenhar	e	construir	o	mundo”.	Nossa	homenagem	nos	100	
anos	de	seu	nascimento.	

Já	é	 tempo	de	começarmos	a	 “arrumar	a	casa”.	De	nos	 indagar	 “se	construímos	
juntos	o	mundo	fraternal	que	Deus	nos	encomendou”.	

A	partida	de	Marcel	Crochet	é	a	nota	triste	neste	Editorial.	Nossas	condolências	
aos	familiares	e	ao	Diocesano	de	Juiz	de	Fora.	

Nos	unimos	em	prece	por	um	mundo	melhor,	pelo	Brasil,	pela	Igreja	e	

pelo	Papa	Francisco.	Em	comunhão	por	uma	Ecologia	Integral!	Amanhã	

dia	da	Árvore!																																														

“Toda	semente	é	um	anseio	de	frutificar	e	todo	fruto	é	uma	forma	da	gente	se	dar.	Põe	a	semente	na	
terra,	não	será	em	vão.		Não	se	preocupe,	a	colheita,	plantas	para	o	irmão.								
 
Equipe	Nacional	

 
 
 

 



Diocesano de São Paulo                         
 
O	Quarto	Poder:	os	Meios	de	Comunicação	Social	

Nós,	da	Equipe	Fraterna	alegria	decidimos	que,	no	2º.	semestre	de	2021,	iríamos	nos	
aprofundar	nas	questões	referentes	às	ameaças	à	Democracia	que	vêm	ocorrendo,	não	só	
no	Brasil,	como	no	exterior.	

Como	subsídio,	usamos	a	publicação	dos	Cadernos	da	6ª.	Semana	Social	Brasileira	-	
Mutirão	pela	Vida	por	Terra,	Teto	e	Trabalho	para	o	estudo	e	discussões	entre	nós.	
Recorremos,	então,	ao	Caderno	nº.1	que,	em	seus	artigos,	trata	do	tema:	Mutirão	por	
Democracia:	Transformações	Sociopolíticas	e	Participação	Social.	

De	acordo	com	a	Constituição	1988,	são	atribuições	dos	3	Poderes	que	regem	a	República	
Federativa	do	Brasil:	

Poder	Executivo:	executar	as	leis,	propor	planos	de	ação	e	administrar	o	s	interesses	
públicos.	

Poder	Legislativo:	elaborar	e	aprovar	as	leis	e	fiscalizar	a	execução	delas	pelo	Executivo.	

Poder	Judiciário:		interpretar	as	leis	e	julgar	os	casos	conforme	as	normas	constitucionais.	

Os	três	poderes	são	separados	para	que,as	tarefas	de	legislar,	administrar	e	julgar,não	
estejam	em	uma	única	mão.	A	concentração	de	poder	tende	a	gerar	o	abuso	dele.	

Num	estado	democrático,os	meios	de	comunicação,	principalmente	os	veículos	que	
detêm	ou	processam	as	informações,	deveriam	ser	os	que	garantiriam	a	
participação	popular	na	atividade	política.Para	isso	são	feitas	as	concessões	
públicas	de	TV	previstas	na	CF-88.	

Entretanto,	as	principais	redes	atuam	como	poderosos	oligopólios	privados;	no	
enquadramento	de	notícias	que	são	levadas	a	conhecimento	público,	influenciando	a	
agenda	política	em	torno	de	debates	e	eleições,	controlando,	determinando	e	subjugando,	
sem	levar	em	consideração	a	liberdade	e	o	poder	de	todo	cidadão,	excluindo	da	mídia	o	
princípio	da	participação	do	cidadão.	

Portanto,	a	mídia	constitui	o	quarto	poder	no	sentido	de	estar	acima	dos	outros	três	
poderes.	

Feitas	estas	considerações	iniciais,	algumas	reflexões	que	fiz	sobre	o	assunto.	

O	intuito	dos	MCS	é	produzir	informações	e	veiculá-las	pela	combinação	da	grande	mı́dia,	
das	mı́dias	digitais	via	internet	e	instituições	revestidas	de	credibilidade	como	Igrejas	
cristãs,	ONGs	ou	institutos	de	pesquisa.		

Embora	não	haja	um	comando	centralizado,	os	grupos	de	poder	econômico,	polı́tico,	
cultural	e	militar	atuam	de	acordo	com	seus	próprios	interesses	e,	mutuamente,	se	



reforçam.	Os	que	operam	podem	ser	agências	governamentais	e	fundações;	agências	de	
segurança;	sites	que	produzem	e	falseiam	notícias,	entidades	que	promovem	
manifestações	públicas	com	repercussão	midiática,	manipuladores	de	opinião	a	serviço	da	
extrema-direita,	do	fundamentalismo	religioso	e	do	liberalismo	de	mercado.	

O	quarto	poder	busca	conquistar	a	adesão	voluntária	de	alguns	cidadãos	para	lhe	servir	de	
apoio	e	manter	os	demais	sob	o	jugo	do	constrangimento.	

Esse	uso	da	mídia	visa	provocar	a	revolta	de	setores	vulneráveis	da	sociedade	para	serem	
aliciados,	abalando	a	legitimidade	do	sistema	político,	embora	não	seja	percebido	como	
guerra	ideológica.	

Hoje,	o	uso	da	tecnologia	como	instrumento	de	dominação	polı́tica	segue	seu	ritual	por	
meio	das	redes	digitais	da	internet,	que	permitem	alguém	impor	seu	poder	conquistando	o	
consentimento	voluntário	de	uma	multidão	de	pessoas,	dando-lhe	credibilidade	e	
transformando-se,	pela	repetição,	em	verdade	a	ser	divulgada	sem	critérios	ou	aferição	
das	fontes.	Trata-se	de	conquistar	cérebros,	controlando	e	lidando	com	as	contradições	e	
vulnerabilidades	psicológicas	de	cada	um,	através	de	algoritmos.	

As	pessoas	filtram	as	informações	movidas	pelos	seus	desejos	e	consideram	verdadeiras	
aquelas	que	confirmam	seu	desejo.Se	elas	vierem	de	mais	de	uma	fonte,	ganham	enorme	
credibilidade.	

Nessa	avalanche	de	informações,	a	maioria	das	pessoas	deixam	de	pensar,	de	refletir,	de	
ligar	os	pontos	e	aceitam	o	que	os	MCS	lhes	oferecem	em	termos	de	fatos,	imagens	e	
interpretações	que	vêm	num	pacote	de	presente,	competentemente,	bem	feito.	

O	pensar,	que	se	dá	num	diálogo	interno,"é	uma	condição	para	o	discernimento,	para	que	
possamos	decidir	sobre	o	certo	e	errado,	o	bom	e	o	ruim".	

Os	MCS	e	a	Política	

Se	analisarmos	o	quadro	polı́tico	brasileiro	de	2015	a	2021,	encontraremos	nele	os	
elementos	dessa	manipulação	feita	através	dos	MCS	em	nossa	sociedade:	

2014	-	O	governo	PTista	é	eleito	pela	4ª.	vez	consecutiva	com	diferença	de	3.459	votos.	O	
PSDB	contesta	o	resultado,	entrando	no	TSE	com	pedido	de	"auditoria	especial".	Começa	aí	
uma	campanha	sem	tréguas	da	elite	contrariada	e	da	mídia	que	bombardeia	com	
notícias24	horas/dia.	

2015-	As	elites	empresarial	e	financeira	insatisfeitas,	a	perseguição	do	presidente	da	
Câmara	dos	Deputados	e,	acima	de	tudo,	os	'donos'	da	mídia	logo	encontraram	um	
casuísmo	para	exercer	uma	campanha	sem	tréguas	contra	a	presidente.As	"pedaladas"	
fiscais	passaram	a	ser	crimes	de	responsabilidade.	Houve	um	processo	de	"impeachment"	
que	durou	até		

31	de	agosto	de	2016-	Destituída	do	poder	e	assumiu	seu	vice.	Imediatamente,	o	novo	
executivo	deu	início	ao	retrocesso	social,	com	a	Emenda	Constitucional	do	Teto	dos	Gastos	
Públicos	(limitou	o	crescimento	das	despesas	do	governo	por	20	anos);	a	reforma	
trabalhista,	submetendo	o	país	à	"elite	do	atraso"	como	a	define	Jessé	de	Souza.	

1º/	01/2019	-	Toma	posse	o	atual	presidente,	eleito	pelo	conglomerado	de	forças	da	
"elite	do	atraso":	empresariado,	membros	do	sistema	financeiro,	mídia	escrita,	televisiva,	
por	fake.	



Hoje	-	continua	fazendo	o	mais	desastrado,	míope,	desatinado	des-governo,	onde	impera	a	
irresponsabilidade,	a	incúria,	o	constrangimento,a	incitação	à	violência	contra	tudo	e	
contra	todos,	as	infrações	a	à	Constituição,	crimes	contra	a	humanidade,	sob	o	manto	de	
cumprir	os	preceitos	democráticos	para	que	seus	apoiadores	de	antes	não	percam	seus	
privilégios.		

Comentários	pessoais	

Diante	de	tantos	antecedentes,	tenho	reservas	em	relação	aos	noticiários	de	TV	e	aos	
canais	de	notícias	24	horas	e	seus	comentaristas,	na	maioria	considerando-se	"donos	da	
verdade".	Raramente	compartilho	notícias,	vídeos,	principalmente	aquelas	que	são	
ofensivas	a	seres	humanos	e	procuro	descobrir	se	as	fontes	são	confiáveis.	

As	fontes	confiáveis	para	mim	são	os	órgãos	da	mídia	que	não	são	financiados	por	
publicidade.	

Nem	tudo	é	sombra,	porém.	Em	2011,	foi	aprovada	a	Lei	de	Acesso	à	Informação	(LAI)	que	
garante	a	qualquer	cidadão	o	amplo	conhecimento	de	dados	públicos,	lei	que	ganhou	
destaque	internacional	como	modelo	de	transparência.			

Esta	norma	tem	sido	descumprida	pelo	atual	presidente	que,	logo	que	assumiu,	decretou	
sigilo	de	informações	a	funcionários	e,	em	março	de	2020	por	meio	de	uma	Medida	
Provisória,	suspendeu	o	prazo	de	resposta.	No	entanto,	estas	iniciativas	foram	barradas	
por	contradizerem	o	que	a	LAI	determina.	

Como	se	pode	observar,	não	só	os	MCS	manipulam	as	informações.	

Fontes:		

• A	comunicação	não	violenta	como	atitude	de	valorização	da	vida	e	da	cidadania,	Equipe	
Studo,artigo	Cad.1	SSB	2021	

• Polı́tica	e	Tecnologias:	A	Questão	da	Informação,	Pedro	A.	Ribeiro	de	Oliveira,	
artigoCad.1SSB	2021	

• Psicologia,	Comunicação	e	Pós-Verdade:	Uma	Dimensão	Crítica,	Ética	e	propositiva-
Pedrinho	A.	Guareschi,	Denise	Amon	e	André	Guerra,	AbRAPSO	Ed.PoA,	2018	

	

																																																																																					Anna	Maria	Nigro,	Diocesano	de	São	Paulo	

	

	

                            Quando eu flor 
 

 

 

 

 

 

Que estes três meses lhe renovem                     
A paz, o amor, a saúde  
E a força para seguir  
Com os projetos de sua vida.. 
Deixe que a Vida faça contigo 
O que a primavera 
faz com as flores. 
 
Encante –se 
Transborde cor 
Espalhe amor! 
Primavere –se  
                                         Maria Alice  
 
 

Quando eu flor 
Quando tu flores 
Quando ele flor.. 
Nós flores seremos 
E o mundo florescerá 
 
Que esta primavera perfume o seu 
coração 
Com todos os aromas da alegria 
Que o calor seja  suave 
Que a brisa seja amena 
 Que o perfume seja doce. 
E que cada dia valha a pena. 
 



 

Diocesano de Fortaleza 
 

RENOVAÇÃO CRISTÃ DO BRASIL – MIAMSI 
EQUIPE NACIONAL 

 

ESTAMOS	DE	LUTO!	

Desta	vez	a	noticia	vem	de	Minas	Gerias,	mais	distante	de	Ibitipoca,	mais	recente	de	Juiz	de	
Fora.	

Partiu,	Bernard	Marcel	Crochet.,	 o	 Pe.	 francês	que	veio	ao	Brasil	 prestar	 um	 trabalho	
pastoral	 no	 meio	 do	 povo	
humilde,	na	zona	da	mata	mineira.	

Aqui,	mergulhado	 no	 trabalho	 social	 foi	 envolvido	 como	ele	mesmo	chamou	por	“um	amor	
humano”.	Casou-se,	constituiu	uma	familia	e	continuou	dedicado	ao	trabalho	missionário,	

participando	de	várias	Pastorais	e	Movimentos	Sociais.	

Dentre	 as	 inúmeras	 atividades	 a	 que	 se	 dedicou	 está	 a	 de	 Orientador	 Espiritual	do	
Diocesano	de	Juiz	de	Fora.	

A	 Renovação	 Cristã	 do	 Brasil	 registra	 aqui	 o	 seu	 mais	 sentido	 pesar	 e	 profundo	
agradecimento,	 a	 Bernard	 Marcel	 Crochet	 por	 tantos	 anos	 de	 dedicação	 e	 amizade.	 Nossas	
condolências	a	seus	familiares	e	ao	Diocesano	de	Juiz	de	Fora.	

Ficamos	marcados	 para	 sempre	 com	 a	 chama	 de	 sua	 espiritualidade.	
	

QUE DEUS O RECEBA EM SUA GLÓRIA. 

Equipe	Nacional.	
Ana	Maria	Aquino-Coordenadora.				
Maria	do	Socorro	Lustosa-	Tesoureira.																													
Maria	das	Graças	Alves-Assessora.																																																				
	
Diocesano	de	
Fortaleza.	Diocesano	
de	Juiz	de	Fora	
Diocesano	de	Porto	
Alegre.	Diocesano	de	
Recife.	
Diocesano	do	Rio	de	Janeiro.	

 



Diocesano	de	São		Paulo.	
	

22º Festival de Jazz e Blues: 
 

Há vinte e dois anos que assisto o Festival Jazz & Blues realizado em 
Guarapiranga,no 
maciço de Baturité. 
Lá tive a oportunidade de assistir e ouvir talentosos artistas, 
cantores,compositores, 
pianistas,sanfoneiros, guitarristas, bandolinistas, regente de corais, cada um 
com sua amostra cultural enchendo nossa alma de um suave encanto. Todos 
aplaudidos de pé.  Este é o primeiro evento/teste de música no Estado do 
Ceará. 
Espero  que um dia vocês possam vir assistir este maravilhoso espetáculo. 
Vamos juntos, valorizar nossa cultura e a boa música.               
Maria José Mamede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diocesano	Do	Rio	Janeiro	
	

Paulo Freire 
“ Semeador de conhecimento” 
 
O quintal da casa, na Estrada do Encanamento, 724, 
no bairro Casa Amarela, no Recife (PE), foi o espaço 
de alfabetização de Paulo Freire. 
Ali, aprendeu a ler e também a escrever, utilizando os gravetos que 
encontrava pelo chão. Criou-se em um ambiente católico, junto com os irmãos e as 
irmãs, cercado de muito afeto e atenção dos pais, a ponto de só adormecer embalado 
pelo som do violão tocado pelo “seu papá”, como o chamava. 

O professor, pedagogo e filósofo Paulo Freire (1921 - 1997) é o nome brasileiro de 
maior peso quando se fala em educação. Seu legado para a pedagogia e prática 
educacional mundial lhe rendeu incontáveis honrarias, prêmios, e referências no meio 
acadêmico. 

Durante mais de 15 anos, entre as décadas de 1950 e 1960, Paulo Freire dedicou-se 
às experiências no campo da educação de adultos em áreas proletárias, urbanas e 
rurais, em Pernambuco. 
Paulo Freire revelou ao mundo uma educação para além da sala de aula, da educação 
formal, capaz não só de ensinar conteúdos e comportamentos socialmente esperados 
e aceitos, mas também capaz de conscientizar a todos e a todas. Mais objetivamente 
pensou nos jovens e adultos trabalhadores, homens do campo e da cidade para abrir-
lhes a possibilidade de enfrentarem a opressão e as injustiças. 

Algumas palavras próprias da pedagogia de Paulo Freire: 
 
Amorosidade – Para Freire, a “educação é um ato de amor”, sentimento em que 
homens e mulheres veem-se como seres inacabados e, portanto, receptivos para 
aprender. 

Cultura – Para Freire, “cultura é tudo o que é criado pelo homem. É o resultado do 
seu trabalho, do seu esforço criador e recriador (...).” 
Curiosidade – A curiosidade alimenta o desejo de saber mais. Ela causa inquietação, 
insatisfação desencadeando a busca pelo conhecimento. 
Diálogo – “O diálogo aproxima os homens entre si e do mundo em que vivem. É 
capaz de transformá-lo e, transformando-o, o humaniza para a humanização de todos.” 

 “Desrespeitando os fracos, enganando os incautos, ofendendo a vida, explorando os 
outros, discriminando o índio, o negro, a mulher, não estarei ajudando meus filhos a 
ser sérios, justos e amorosos da vida e dos outros.” 



“A Educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta em 
prática.” 
 
“A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da 
busca. E ensinar e  aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da 
alegria.” 
“Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a 

sociedade muda.” “Ninguém liberta ninguém. As pessoas se libertam em 

comunhão.” 

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 
produção ou a sua construção.” 

“Educação não transforma o mundo. Educação muda às pessoas. Pessoas transformam 
o mundo.” 

 
A	Igreja	Católica	de	nossos	tempos	

	
					Jesus	sobe	ao	Monte	das	Oliveiras	e	chama	os	12.	Faz	o	discurso	das	Bem	Aventuranças-	
Mateus	24	e	25.	Inverte	a	lógica	da	lei	mosaica	e	pede	Justiça	e	Paz	para	os	oprimidos.		
					O	quê	a	Igreja	Católica	de	hoje	oferece	aos	seus	seguidores?	Algumas	"uma	mercadoria	"	
como	se	vendessem	a	salvação.	A	Instituição	trata	mal	os	fieis	em	busca	de	acolhida.	Há	
padres	"	profissionais	do	sagrado	".	Cumprem	o	ritual	e	fecham	a	porta.	A	Igreja	deve	
oferecer	Amor.	
				O	Papa	Francisco	reconhece	o	sentido	da	Política	e	tem	uma	visão	de	futuro.	A	Igreja	de	
saída	representa	a	inclusão	no	mundo	real.	Ser	agente	transformador	das	desigualdades.		A	
divisão	existe	e	é	clara.	Os	tradicionalistas	se	prendem	a	dogmas	do	passado	em	detrimento	
do	Humano.		Algumas	posições	farisaicas	da	Fé	buscando	a	salvação	individual,	com	
inspiração	na	teologia	da	prosperidade	americana.	
				A	Igreja	Católica	do	Brasil		perdeu	a	garra	dos	anos	de	60	a	80.	Bispos	como	D.	Hélder,	D.	
Pedro	Casaldáliga,	D.	Paulo	Arns	e	D.	Tomás	Balduíno	não	tiveram	sucessores.		O	Papa	João	
Paulo	II	condenou	a	Teologia	da	Libertação.		A	Igreja	do	povo	de	Deus	foi	desmantelada.	Foi	
nomeado	um	episcopado	conservador	e,	em	alguns	casos,	incompetente.		
				Cléricos	jovens,	tradicionalistas	até	no	uso	da	batina	preta,	em	busca	de	ascensão	social	e	
econômica,	predominam.	A	crise	foi	percebida	pelo	Papa	Francisco	que	deseja	uma	Igreja	de	
volta	às	origens,	onde	a	caridade,		as	questões	dos	migrantes	é	das	minorias	sejam	o	sujeito.	
Ele	vive	o	que	fala	e	escreve	em	suas	encíclicas.	Prega	com	insistência	o	cuidado	com	o	
outro.	Não	aceita	vivermos	num	continente	rico	e	cheio	de	miseráveis.			
				Houve	consideráveis	avanços	quanto	ao		Ecumenismo,		contudo	tradições	de	matrizes	
africanas	seguem	sendo	perseguidas	e	marginalizadas.	É	necessário	ter	Fé	e	diálogo	
baseados	nos	ensinamentos	de	Jesus.		
				Recente	apoio	da	CNBB		aos	indígenas	acampados	em	Brasília,	contra	a	aprovação	do	
Marco	Temporal.		Publicação	de	carta-	manifesto	assumindo	posições	em	defesa	da	
Democracia.		
				A	Assembléia	Eclesial	da	América	Latina	e	Caribe,	convocada	pelo	Papa	Francisco,		que	
solicitou	a	colaboração	de	todos	os	movimentos	católicos,		poderá	assinalar	a	união	e	
retorno	às	comunidades	que	tanto	contribuíram	para	a	Evangelização	do	povo	latino.				
																						Clara	Davidovich			



	

	

A	FORÇA	BRUTA	DA	POBREZA	E	DA	FOME	NAS	TERRAS	DO	
AGRONEGOCIO	

As	contradições	entre	o	agronegócio	e	a	fome	no	Brasil,	a	exportação	de	alimentos	

se	eleva	cada	vez	mais	enquanto	milhões	passam	fome.	Em	2014,	o	Brasil	saiu	do	

mapa	da	fome,	fato	declarado	pela	ONU	–	Organização	das	Nações	Unidas,	contudo	

nos	últimos	anos	o	brasileiro	tem	convivido	com	a	crescente	insegurança	alimentar	

e	 mais	 da	 metade	 das	 residências	 no	 Brasil	 sofreu	 e	 sofre	 algum	 tipo	 de	

insegurança	 alimentar	 (Dados	 de	 um	 estudo	 nacional	 realizado	 pela	 Rede	

Brasileira	 de	 Pesquisa	 em	 Soberania	 e	 Segurança	 Alimentar	 e	Nutricional–	 Rede	

Penssan).	

O	problema	mais	grave	e	que	nos	chama	atenção	é	que	este	índice	coincida	com	um	

pico	 de	 exportação	 de	 gêneros	 alimentícios.	 A	 estimativa	 para	 este	 ano,o	

agronegócio	alcançará	US$	120	bilhões.	O	agronegócio	é	dominado	pelo	mercado	

global	 de	 empresas	 como	 ADM,	 Bunge,	 Cargille	 os	 latifundiários	 brasileiros	 e	

internacionais,	que	concentram	terras,	sementes	e	agrotóxicas.	

O	foco	do	agronegócio	é	a	exportação,	para	alcançar	seu	objetivo	tem	que	expandir	

suas	 terras,	 devastar	 com	 desmatamentos,	 queimadas,	 trabalho	 escravo,	

envenenamento	com	agrotóxicos	até	de	populações	indígenas	trabalhadores	rurais	

e	quilombolas.	80%	da	produção	do	agronegócio	é	de	soja,	milho,	cana,	algodão	e	

pecuária	bovina.	Ao	 todo,	ele	 tem	mais	cem	milhões	de	hectares,	o	que	podemos	

caracterizar	como	uma	burguesia	agrária.	O	mercado	interno	e	seus	itens	básicos	

como	 arroz,	 feijão	 e	 outros,	 não	 importa.	 A	 população	 brasileira	 não	 consegue	

comprar	 os	 alimentos	 porque	 o	 compromisso	 do	 agronegócio	 é	 com	 o	mercado	

internacional	 -	 “Como	uma	 economia	 capitalista	 agrícola	 globalizada	 que	 produz	

commodities,	 o	 agronegócio	 vende	 para	 qualquer	mercado	 que	 puder	 comprar”,	

critica	o	geógrafo	Ricardo	Gilson,	da	Universidade	de	Rondônia.	

A	 GRILAGEM	 de	 terras	 é	 um	 dos	 graves	 problemas	 e	 dificuldades	 estruturais	 e	
antigas.	O	Brasil	sem	nunca	ter	passado	por	uma	reforma	agrária	de	fato,	plena	e	
radical	 tem	 45%	 de	 suas	 terras	 agricultáveis	 concentradas	 nas	 mãos	 de	 1%de	
estabelecimentos	rurais	(cof.	Oxfam)	e	empresas	e	bancos,	por	exemplo.	



Já	 a	 AGRICULTURA	 FAMILIAR	 que	 produz	 70%	 a	 80%	 dos	 alimentos	 saudáveis	

para	 o	 consumo	 interno	 detém	 apenas	 5	milhões	 de	 unidade	 de	 produção,	 com	

muita	 luta,	 sangue	e	despejos	 (	Brasil	 de	Fato/	Outras	mídias)esta	 chega	a	mesa	

dos	brasileiros.	

Goiás	e	um	dos	maiores	produtores	de	grãos	e	produtos	bovinos,	 assim	 também	

como	 no	 Mato	 Grosso,	 a	 realidade	 da	 população	 é	 extrema	 pobreza,	 despejos	 e	

moradores	em	situação	de	rua.	

Concluo	com	esta	frase:	A	força	bruta	de	uma	política	de	morte	afronta	a	população	

que	vive	entre	o	limiar	da	fome	e	da	morte.	

Chica	
	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

Diocesano	de	Juiz	de	Fora	

Um	padre	que	venceu	barreiras	
	
	
A	primeira	barreira	foi	o	oceano:	em	1963,	atravessou	o	Atlântico	para	exercer	seu	

ministério	na	arquidiocese	de	Juiz	de	Fora.	Deixou	a	família	e	a	diocese	onde	fora	

ordenado	e	dedicou-se	a	aprender	o	português	e	 integrar-se	à	realidade	de	Lima	

Duarte,	Olaria	e	Ibitipoca,	para	atuar	como	vigário	cooperador.	

Ao	chegar	à	paróquia,	encontrou	uma	barreira	só	superada	ao	preço	de	abrir	mão	

de	 seu	 nome.	 O	 padre	 que	 lá	 estava	 também	 se	 chamava	 Bernard	 e,	 para	 evitar	

confusões,	 o	 novato	 passou	 a	 usar	 apenas	 seu	 segundo	 nome:	 pe.	 Marcel,	 que	

acabou	virando	pe.	Marcelo.	

Dois	 anos	 depois,	 passou	 a	morar	 em	 Juiz	 de	 Fora,	 para	 acompanhar	 a	 pastoral	

operária.	Mas	não	abandonou	o	trabalho	pastoral	na	região	de	Lima	Duarte,	para	

onde	subia	todo	fim	de	semana.	Substituiu	o	cavalo	pela	motocicleta	–	a	primeira	

da	região	–	sendo	apelidado	como	“padre	da	moto”.	Ao	ver	crianças	que	morriam	

ainda	pequeninas,	providenciou	a	formação	básica	de	higiene	e	cuidados	de	saúde	

para	parteiras	e	rezadeiras.	Seu	campo	de	ação	passou	a	atender	também	pessoas	

picadas	por	cascavel.	O	povo	aprendeu	a	enviar	as	serpentes	vivas	para	o	Instituto	

Butantã,	 para	 receber	 em	 troca	 soro	 antiofídico	 que	 seria	 aplicado	 pelas	

rezadeiras.	Resultado:	viajava	levando	cascavéis	na	moto.	

Na	segunda-feira,	o	padre	voltava	ao	 trabalho	na	cidade.	Como	se	não	bastasse	a	

pastoral	 operária,	 assumiu	 mais	 responsabilidades	 na	 pastoral	 social.	 A	 mais	

desafiadora	 foi	 o	 acompanhamento	 às	 trabalhadoras	 da	 noite	 na	 zona	 de	

prostituição.	Para	aliviar	a	carga	daquelas	mulheres,	a	equipe	de	pastoral	mantinha	

uma	 creche.	 Ali	 Marcelo	 conheceu	 Gabriela,	 agente	 social	 cuja	 dedicação	 o	

impressionou.	Da	admiração	recíproca	nasceu	uma	amizade	que	desabrochou	num	

grande	amor.	

Por	fidelidade	a	esse	amor	humano,	o	passo	seguinte	era	o	casamento.	Mas	havia	

que	 superar	 três	 barreiras.	 A	 primeira,	 porque	 Gabriela	 era	 negra,	 e	 sua	 família	

desconfiava	das	intenções	do	padre.	Seu	pai	chegou	a	interpelá-lo:	“Quer	a	minha	



filha	como	esposa	ou	como	empregada?”	A	resposta	valeu	até	o	último	dia	de	vida	

da	 amada:	 foi	 um	marido	 amoroso	 e	 companheiro.	Quando	 a	 creche	 foi	 fechada,	

Marcelo	e	Gabriela	acolheram	em	sua	casa	 três	meninas	e,	 logo	depois,	 seus	 três	

filhos.	

Outra	 barreira	 era	 econômica:	 o	 seminário	 o	 havia	 formado	 para	 ser	 padre,	 não	

para	 exercer	 atividade	 profissional.	 Para	 superá-la,	 Marcelo	 fez	 o	 curso	 de	

eletrotécnica,	tornando-se	um	eletricista	muito	requisitado	na	cidade.	

A	terceira	barreira	era	a	mais	dura:	renunciar	à	vocação	sacerdotal	para	cumprir	a	

obrigação	 do	 celibato.	 Marcelo	 não	 renunciou.	 Apenas	 substituiu	 as	 atividades	

sacramentais	pela	pastoral	social.	Dentro	do	templo	era	um	leigo	como	outros,	mas	

na	 cidade	 era	 o	 mesmo	 padre	 de	 sempre.	 Atendia	 todas	 as	 pessoas	 que	 dele	

precisavam,	 especialmente	 aquelas	 que,	 segundo	 o	 Evangelho,	 nos	 precedem	 no	

Reino	 de	 Deus.	 Mas	 não	 se	 furtou	 a	 prestar	 assistência	 espiritual	 à	 Renovação	

Cristã,	movimento	que	reunia	mulheres	da	elite	 local,	porque	sabia	escutar	quem	

quisesse	se	aconselhar	com	ele.	Sua	atuação	na	pastoral	social	o	levou	a	assumir	a	

coordenação	 da	 Comissão	 de	 Justiça	 e	 Paz	 e	 a	 acompanhar	 a	 ACO,	 entre	 outros	

movimentos	sociais!		

Assim,	 manteve	 seu	 sacerdócio	 no	 que	 hoje	 é	 chamada	 Igreja	 em	 saída,	 sendo	

muito	 estimado	 na	 comunidade	 católica	 e	 pela	 cidade.	

Para	concluir:	diante	da	imposição	eclesiástica	do	celibato,	renunciou	às	atividades	

exclusivas	do	sacerdote	católico,	mas	exerceu	plenamente	o	sacerdócio	imprimido	

pelo	Batismo.	Em	depoimento	dado	aos	89	anos	de	 idade,	Marcelo	reafirmou	sua	

vocação	sacerdotal	dizendo,	enfaticamente,	“não	me	tornei	ex-padre,	sou	um	padre	

casado”.	

Ao	celebrar	a	Páscoa	definitiva	desse	seu	membro,	a	equipe	“Igreja	em	Marcha”	
agradece	a	Deus	esse	presente	que	foi,	para	a	Comunidade	Católica	de	Juiz	de	Fora,	

a	vida	do	12E.	Bernard	Marcelo	Crochet	

	
Homenagem póstuma a Marcelo Crochet 

Marcelo, nosso amigo, você faz parte da história da RCB de Juiz de Fora! 

Criou laços afetivos e fraternos. Ouviu, partilhou e, com a opção 

preferencial pelos pobres, lutou em prol dos direitos humanos, por justiça 



social, por mais solidariedade, fraternidade e paz. Obrigada, Marcelo, pelos 

momentos de partilha e doação ao Diocesano de Juiz de Fora! De sua fala 

mansa ecoavam palavras de sabedoria, de aconselhamento, de fé e de 

reflexões bíblicas que preenchiam vazios existenciais. Obrigada, nosso 

querido amigo, pela paciência, por nos evangelizar, por nos ensinar a ver 

Cristo na face dos irmãos e por fazer descobrirmos sabedoria nas 

entrelinhas das reflexões propostas! Você sempre nos estimulou a 

seguirmos em frente e a vivermos os objetivos da Renovação com 

coragem. Você realizou a travessia eterna. Está na plenitude dos tempos, 

onde o amor que você tanto viveu e transmitiu basta-se a si mesmo. 

Marcelo, nosso querido assessor diocesano, você seguirá e viverá sempre 

em nossas lembranças! Obrigada, amigo! 

“Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do Caminho...” (Santo 

Agostinho) 

Agradecimento 

Agradecemos às companheiras que se solidarizaram com nosso diocesano 

pela passagem do nosso querido Marcelo Crochet. 

Que ele possa ser nosso intercessor junto ao Pai, para que continuemos a 

nossa missão de evangelizar com ardor missionário. 

A todas vocês, nosso abraço carinhoso! 
 



                                                                            

                     

	

Diocesano	de	Recife		

	
Celebrações	da	Memória	dos	22	Anos	da	Partida	de	Dom	Helder	Camara	para	
a	Casa	do	Pai	
	
Era	noite	de	uma	sexta-feira	que,	embora	parecesse	igual	às	outras,	transformou-
se	em	uma	data	que	não	mais	seria	esquecida:	a	data	da	páscoa	de	Dom	Helder	
Camara.	
Vinte	e	dois	anos	depois,	a	sua	memória	continua	tão	viva	quanto	naquele	27	de	
agosto,	em	que,	encerrando	sua	missão	aqui	na	Terra,	fez	sua	derradeira	viagem.	
Para	celebrar	a	memória	de	sua	partida,	a	Arquidiocese	de	Olinda	e	Recife,	o	IDHeC	
–	Instituto	Dom	Helder	Camara	e	o	Fórum	inter-religioso	Gente	de	Fé	realizaram	
duas	celebrações.	
No	dia	27,	às	19h,	Dom	Fernando	Saburido,	arcebispo	de	Olinda	e	recife,	presidiu	
uma	celebração	Eucarística,	que	teve	como	comentarista	a		irmã	Paula	e	contou	
com	a	presença	de	Dom	Limacedo	Antonio,	bispo	auxiliar	da	AOR	e	vários	padres	e	
diáconos,	como	o	Mons.	Albérico,	deão	da	Catedral	Metropolitana	da	Sé,	onde	se	
realizou	a	celebração,	Pe	Pedro	Rubens,	reitor	e	Pe	Lúcio	Cirne,	vice-reitor,	da	
Universidade	Católica	de	Pernambuco,	Pe	Fabio	Potiguar	dos	Santos,	capelão	das	
Fronteiras,	Pe	Josenildo	Tavares,	coordenador	de	pastortal	da	AOR	e	pároco	das	
Graças,	Mons.	Luciano	Brito,	vigário	geral	da	AOR	e	pároco	de	Nossa	Senhora	de	
Fátima,	frei	Jociel	Gomes,	postulador	da	Causa	de	Beatificação	de	Dom	Helder,	
entre	outros.	
O	IDheC	se	fez	presente	através	de	seu	Conselho	Curador,	representado	por	Irmã	
Vanda	Araújo,	presidente	e	Elizabeth	Barbosa,	vice-presidente,	por	sua	diretoria,	
Antonio	Carlos	Aguar,	Christina	Ribeiro,	Edelomar	Barbosa,	Manoel	Moraes	e	
Normândia	Medeiros	e	pelos	funcionários	Gercino	Rufino,	Luciana	Valença,	Filipe	
Xavier,	Maurílio	Rocha,	Vanuzia	Brito,	Rosângela	Coelho	e	Nícolas	Viery.	
O	Mons.	Albérico	fez	uma	homilia	muito	bonita,	narrando	fatos	da	vida	Dom,	que	
mostraram	o	quanto	ele	viveu	sua	vida	profeticamente.	



Ao	final	da	celebração,	o	IDHeC,	representado	por	seu	diretor-Executivo,	Antonio	
Carlos	Aguiar	e	pela	presidente	do	Conselho	Curador,	Irmã	Vanda	Araújo	fizeram	a	
entrega,	a	Dom	Fernando	Saburido,	das	duas	coleções	dos	escritos	de	Dom	Helder,	
solicitadas	pelo	Vaticano,	para	dar	continuidade	ao	processo	de	beatificação	e	
canonização	de	Dom	Helder	.	
Os	documentos	foram	compilados	em	07	coleções,	totalizando	180	volumes	e	
63.457	páginas	de	textos	escritos	por	Dom	Helder,	que	foram	formatados	pelo	
IDHeC	e	digitalizados	e	impressos	com	o	apoio	do	Governo	do	Estado,	através	da	
Cepe		e	da	Fundarpe,	da	Prefeitura	da	Cidade,	através	da	Secretaria	de	Cultura	do	
Recife	e	da	Unicap	–	Universidade	Católica	de	Pernambuco.	
As	7	coleções	são:-	
–	Cartas	Circulares:	24	Volumes	em	PDF	com	8.136	páginas	
–	Discursos:	31	Volumes	em	PDF	com	10.300	páginas	
–	Programas	de	Rádio:	33	volumes	em	PDF	e	9.967	páginas	
–	Hemeroteca:	25	volumes	em	PDF	com	9.580	páginas	
–	Correspondências:	41	volumes	em	PDF	com	14.816	páginas	
Representantes	das	instituições	que	contribuíram	para	que	esse	momento	se	
tornasse	realidade,	participaram	da	celebração.	A	Srª	Leda	Alves,	que	teve	um	
papel	fundamental	para	que	a	solicitação	pudesse	ser	atendida,	representou	a	
Prefeitura	do	Recife.	A	deputada	Teresa	Leitão,	representou	a	ALEPE.	Marcelo	
Canuto,	presidente	da	Fundarpe,	e	Pedro	Eurico,	secretário	da	Criança	e	Juventude,	
representaram	o	governo	do	Estado.	E,	Pe	Pedro	Rubens,	representou	a	Unicap.	
Cumpriu-se,	dessa	forma,	a	fase	arquidiocesana	do	processo	de	beatificação,	
ficando,	a	partir	de	agora,	por	conta	do	Vaticano.	
	
VIGÍLIA	INTER-FÉ	–	“NÃO	DEIXE	CAIR	A	PROFECIA”	
Nos	sábado	28	de	agosto,	às	15h30	realizou-se	a	Vigília	Inter-Fé	“Não	deixe	Cair	a	
Profecia”,	no	jardim	do	Espaço	Dom	Lamartine,	terraço	da	igreja	das	Fronteiras.	
De	maneira	simples,	conduzida	com	maestria	por	Valmir	Assis,	a	celebração	contou	
com	a	participação	de	Frei	Faustino,	OFM	-(Ordem	dos	Frades	Menores),	Josias,	
Teólogo	Batista,	Helaynne	Sampaio,	Yalaxé	do	Terreiro	de	Mãe	Amara	e	irmã	
Vanda	Araújo,	do	IDHeC.	
Com	músicas	como	Pesadelo,	na	abertura	e	Eu	Vínhamos	descendo	a	Ladeira,	
música	feita	por	Alceu	Valença	para	Dom	Helder,	a	vigília,	realizada	no	Chão	do	
Dom,	foi	um	momento	de	prática	dos	ensinamentos	de	Dom	Helder,	para	quem	
todos	e	todas	são	irmãos,	filhos	do	mesmo	Pai	e,	em	cujas	veias,	corre	o	sangue	
derramado	pelo	Cristo,	sem	diferença	de	cor,	raça	ou	religião.	
Dom	Helder	continua	vivo	e	presente,	na	memória	e	na	vida,	daqueles	e	daquelas	
que	acreditam	e	lutam	pela	libertação	da	fome,	da	miséria	e	da	pobreza,	tendo	
como	missão	contribuir	para	que	“todos	e	todas	tenham	vida	e	vida	em	
abundância”.	
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Paulo	Freire,	uma	espiritualidade	

=	

	

CASA	DE	FREI	FRANCISCO	(CFF)	
A	 Casa	 de	 Frei	 Francisco	 é	 o	 braço	 social	 do	 IDHEC	 –	 Instituto	 Dom	Hélder	 Câmara.	
Laura	Sousa	faz	parte	do	Conselho	do	Instituto	em	Recife.	
“Os	milagres”	de	Dom	Hélder	continuam	acontecendo.	Com	a	pandemia	ainda	em	curso,	
só	 neste	 ano,	 44	 jovens	 atendidos	 pela	 CFF	 foram	 inseridos	 no	 programa	 JOVEM	
APRENDIZ,	com	carteira	assinada	e	perspectiva	de	um	futuro	diferente	para	moradores	
das	comunidades	e	palafitas	dos	bairros	COELHOS,	COQUE	e	JOANA	BEZERRA.	
Continua	 a	 doação	 de	 cestas	 básicas	 para	 as	 famílias	 dos	 jovens,	 em	 parceria	 com	
outras	 entidades.	 No	 mês	 de	 Julho,	 o	 RHP	 (Real	 Hospital	 Português)	 aliou-se	 à	 CFF	
através	do	projeto	AMIGO	REAL	e	doou	800	(oitocentas)	cestas	básicas.	
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ANO		ESPECIALDE		SÃO		JOSÉ	
150º		ANIVERSÁRIO		DA		DECLARAÇÃO		DE		SÃO		JOSÉ	
COMO		PADROEIRO		UNIVERSAL		DA		IGREJA		CATÓLICA		
	
O	Ano	de	São	José,	que	estamos	vivendo,	nasceu	no	coração	de	Francisco,	o	Papa,	
para	aumentar	o	amor	do	povo	de	Deus	por	ele.	

Três	 palavras	 podem	 descrever	 a	 sua	 vida	 e	 o	 exemplo	 que	 ele	 pode	 oferecer	 a	
cada	um	de	nós.	Na		verdade,	todos	podemos	nos	espelhar	neste	homem	de	Deus,	
para	abraçar	e	perseverar	na	vocação	a	que	cada	um	é	chamado.	

A	 primeira	 palavra	 é	 sonho.	Nos	momentos	 de	 dúvida	 e	 apreensão,	 José	 soube	
ouvir	 a	 voz	 de	 Deus,	 as	 indicações	 do	 alto.	 Os	 sonhos	 representam	 essa	 sua	
sensibilidade	 aos	 sinais	 de	Deus.	 O	 Evangelho	 narra	 quatro	 sonhos	 de	 José.	 Eles	
alteraram	 o	 ritmo	 de	 sua	 vida,	 indicando	 desinstalação,	 desapego,	 confiança	 em	
Deus.	 O	 seu	 exemplo	 e	 a	 sua	 proteção	 podem	 ajudar-nos	 a	 acolher	 o	 sonho	 que	
Deus	tem	para	cada	um	de	nós,	com	um	sim	corajoso,	com	destemor.	

A	segunda	palavra	é	serviço.	O	amor	é	o	que	explica	qualquer	vocação.	O	amor	é	
estar	inteiramente	voltado	para	o	outro.	José	estava	completamente	a	serviço.	E,	na	
sua	tarefa	de	pai	de	família,	esposo	de	Maria,	pai	e	educador		de	Jesus,	encontrou	a	
felicidade	e	a	alegria	na	realização	de	suas	tarefas	diárias,	no	cuidado	da	família,	no	
exercício	 de	 sua	 profissão.	 Com	 sua	 arte	 de	 carpinteiro,	 estava	 integrado	 à	 sua	
comunidade	como	um	profissional	útil,	criativo	e	respeitado.	Que	grande	exemplo	
para	qualquer	vocação!	A	beleza	da	vocação	é	o	serviço,	não	a	busca	de	privilégios	
ou	benefícios	pessoais.	

A	terceira	palavra	é	a	fidelidade	,que	se	expressa	no	dia	a	dia,	inspirada	em	Deus,	
que	é	fiel	às	suas	promessas	e	nos	convida	a	todos	para	a	felicidade	e	a	realização.	
No	 meio	 das	 dificuldades,	 José	 escolheu	 a	 vontade	 de	 Deus,	 realizando-a	 com	
paciência	e	perseverança.	A	fidelidade	produz	a	verdadeira	alegria,	o	que	explica	a	
profunda	 alegria	 na	 casa	 de	 Nazaré.	 Que	 grande	 exemplo	 para	 todos	 nós	 que	
estamos	 neste	 mundo	 apressado,	 marcado	 por	 escolhas	 passageiras	 e	 pela	
infidelidade	a	promessas	e	ao	sonho	de	Deus.		Por	tudo	isso	o	Papa	chamou	José	de	
Guardião	do	Redentor.	Como	ele	acompanhou	Jesus,	também	nos	acompanha	com	
coração	 de	 PAI.	 Papa	 Francisco	 nos	 ofereceu	 a	 PATRIS	 CORDE	 (Com	 coração	 de	
Pai),	 uma	 Carta	 Apostólica,	 cujo	 objetivo	 é	 aumentar	 o	 amor	 por	 este	 grande	
SANTO,	 para	 nos	 sentirmos	 impelidos	 a	 implorar	 a	 sua	 intercessão	 e	 para	
imitarmos	as	suas	virtudes	e	o	seu	desvelo.	Para	Jesus	ele	foi	um	amado	PAI:	na	
ternura,	na	obediência,	no	acolhimento,	com	coragem	criativa,	trabalhador	e	
na	sombra.																																																																																																													

																																																																																																																																																			Vera	Matte	



Paulo	Freire,	uma	espiritualidade	

Às	queridas	e	queridos	colegas	da	RC/Miamsi:	É	com	enorme	alegria	que	paro	um	
pouco	para	partilhar	com	vocês	uma	coisa	que	para	mim	é	até	certo	ponto	sagrado:	
minha	 experiência	 abençoada	 e	 inesquecível	 com	 o	 Patrono	 da	 Educação	
Brasileira,	nosso	querido	Paulo	Freire.	No	ano	de	2020	me	refugiei	numa	pequena	
cidade	do	interior	e	ali	tive	oportunidade	de	meditar	e	escrever	algo	que	sentia	que	
estava	 devendo	 e	 que	 tinha	 chegado	 o	 momento.	 Chamei	 a	 essas	 reflexões	 de	
Olhares	do	Alto	–Ensaios	Críticos1São	seis	artigos,	mas	o	mais	importante	para	mim	
era	 resgatar	 essa	 dívida	 que	 tinha	 com	Paulo	 Freire.	 Foi	 um	 trabalho	 prazeroso,	
cheio	de	amor.		

O	que	vou	colocar	aqui	é	uma	pequena	parte	da	reflexão,	algo	que	percebi	
ser	 central	em	seu	pensamento	e	principalmente	em	sua	prática.	Há	alguns	anos	
me	 convidaram	 para	 partilhar	 algo	 sobre	 Freire	 na	 Universidade	 Nacional	 da	
Austrália,	 em	 Camberra.	 Reli	 então	 os	 mais	 de	 trinta	 livros	 de	 Freire	 com	 uma	
pergunta	 em	mente:	 o	 que	 é	 central	 em	 sua	 experiência	 e	 em	 sua	 vida?	 Arrisco	
humildemente	mostrar	que	são	duas	dimensões	que	se	completam,	e	para	as	quais	
tento	acenar	aqui:	

	 A	primeira,	no	rastro	das	contribuições	mais	importantes	da	pedagogia,	que	
tem	suas	raízes	já	na	Grécia	Antiga,	é	que	a	essência	do	processo	educativo	não	é	
dar	 respostas,	mas	 fazer	as	perguntas.	Muda	completamente	nossa	atitude	diante	
de	 qualquer	 um	 de	 nossos	 irmãos	 e	 irmãs	 no	momento	 em	 que	 coloco	 isso	 em	
prática.	 Perguntar	 não	 ofende.	 As	 crianças,	 quando	 começam	 a	 enfrentar	 a	 vida,	
nos	 enchem	de	perguntas.	 E	 nós,	 infelizmente,	 achamos	que	devemos	 responder	
tudo	 e	 a	 todos/as.	 Que	 acontece	 então?	 Trancamos,	 fechamos	 esses	 desejos	 de	
progredir,	conhecer	o	mundo,	explorar	os	mistérios.	E	pior	ainda:	passamos	a	elas	
a	mensagem	de	 que	nós	 sabemos,	 e	 por	 isso	 somos	melhores,	mais	 importantes.	
Isso	vem	completar	uma	afirmação	de	Freire	que	escutei	nos	primeiros	encontros	
em	Genebra,	 que	me	 espantou,	 e	 que	 demorei	 anos	 em	poder	 aceitá-la:	 “Não	 há	
um/a	 que	 sabe	 mais,	 ou	 menos:	 há	 apenas	 saberes	 diferentes”.	 O	 saber	 é	 uma	
experiência	 única,	 singular,	 que	 nunca	 pode	 ser	 comparada	 em	 termos	 de	
melhor/pior,	 maior	 ou	 menor.	 Está	 espantado?	 Comece	 a	 refletir	 e	 depois	 me	
conte.	

	 Mas	 é	 a	 segunda	dimensão	 a	que	mais	nos	provoca	 e	 a	que	mais	 revela	 a	
intuição	profunda	de	nosso	educador:	a	que	nos	provoca	a	nos	darmos	conta	que	o	
conteúdo	mais	 importante	 de	 todo	 processo	 educativo	 é	 a	 prática,	 o	 método,	 a	
maneira,	 o	 jeito	 que	 nós	 empregamos.	 Pois	 é	 nesse	 momento	 quando	 nós	 nos	
expomos,	 nos	 revelamos,	 mostramos	 ao	 educando	 o	 fundamental	 a	 vida.	 Numa	
carta	que	Freire	escreve	a	quatro	jovens	que	pretendiam	trabalhar	na	educação	e	
lhe	pediam	uma	inspiração	para	seu	trabalho,	Freire	diz	que	para	ele	Cristo	era	o	

 
 



melhor	 exemplo	 de	 pedagogo.	 Digo	 quase	 com	 vergonha	 que	 apesar	 de	 ter	
estudado	 tantos	 anos	 de	 exegese	 bíblica,	 nunca	 tinha	 me	 dado	 conta	 de	 uma	
passagem	do	Evangelho	de	João	que	Freire	escreve	aos	 jovens,	dizendo	que	Cisto	
dizia	 de	 si	 mesmo	 que	 Ele	 era	 o	 caminho,	 a	 verdade	 e	 a	 vida.	 E	 vai	 em	 frente:	
“Cristo	não	dizia	a	verdade,	era	a	verdade.	Não	ensinava	o	caminho,	era	o	caminho.	
Não	 comunicava	 a	 vida,	 era	 a	 vida”.	 Que	 diferença!	 Mas	 qual	 a	 intuição,	 qual	 o	
pressuposto	 por	 detrás	 disso?	 É	 exatamente	 que	 o	 conteúdo	 de	 nosso	 ensino	 é	
nossa	 prática,	 as	 relações	 que	 estabelecemos,	 é	 a	 didática,	 a	 pedagogia	 que	 nós	
empregamos.	 Isso	é	o	que	permanece	no	educando.	E	a	 comprovação	mais	 cabal	
disso	é	que	dos	mais	de	trinta	livros	escritos	por	ele,	nada	menos	que	treze	trazem	
no	título	a	palavra	pedagogia!	Surpreendente!	Mas	o	mais	surpreendente	é	quando	
constatamos	a	sabedoria	e	a	realidade	desse	 fenômeno.	A	maioria	de	nós	 lembra	
muito	 pouco	 do	 que	 nossos	mestres	 e	 guias	 espirituais	 nos	 diziam	 e	 ensinavam.	
Mas	 uma	 coisa	 nós	 nunca	 esqueceremos:	 seu	 jeito,	 sua	prática,	 sua	pedagogia,	o	
carinho	e	as	relações	que	conosco	eles	estabeleciam.		

Pois	é	isso	que	Freire	nos	deixa:	um	pedaço	dele	mesmo,	sua	memória,	seu	
compromisso	me	 defesa	 dos	 pequenos,	 dos	 excluídos...	 e	 a	 serviço	 disso	 ele	 não	
duvidou	 colocar	 sua	 vida,	 a	 perseguição	 que	 sofreu	 e,	 mais	 uma	 prova	 de	 sua	
memória,	a	perseguição	e	ódio	que	ainda	hoje	ele	desperta.		

Por	 isso	 que	 coloquei	 no	 título	 acima	 “Paulo	 Freire,	 uma	 espiritualidade”,	
porque	 Paulo	 Freire	 não	 é	 uma	 teoria,	 não	 são	 discussões	 cognitivas,	 racionais,	
não.	 São	 uma	 vida.	 São	 suas	 práticas,	 sua	 sabedoria	 (que	 é	 bem	 diferente	 de	
ciência),	 é	 uma	 mística,	 uma	 força	 interior,	 prazerosa,	 que	 só	 entende,	 quem	
pratica.	 Seus	 escritos	 são	 para	 serem	meditados,	 degustados,	 saboreados.	 E	 eles	
nos	 levam	 a	 viver	 uma	 vida	 mais	 feliz	 e	 a	 lidarmos	 com	 as	 pessoas	 com	 quem	
entramos	em	contato	de	uma	maneira	bem	mais	humana	e	comprometida.	

																																																																																																								Padre	Pedrinho	

																																			ECOLOGIA	
	
A	terra	treme,	geme	para	não	morrer	de	fome.	
A	agua	chora,	impiora	para	não	morrer	de	sede.	
O	ar	inflama,	clama	para	não	morrer	poluído.	
O	fogo	arrefece,	Reza	para	não	ser	apagado,	
Ouvem-se	ecos...	Sons	de	ondas	furiosas,	
Ruídos	de	ventos	incontroláveis,	brados	de	montanhas	revoltadas	
A	natureza	se	vinga,	explode,	pune	castiga,	devasto,	reage.	
respondendo	dos	absurdos	causados	pelos	homens	insensíveis.	
Meu	Deus	O	que	estão	fazendo	com	sua	obra	mais	preciosa	
como	será	o	futuro	das	próximas	gerações?	
Como	será	O	PLANETA	TERRA	nos	próximos	anos	

	
Beatriz	



	
	
	
	
	
	

	


