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EDITORIAL
Passaram-se dois anos e estamos aqui firmes e fortes.
Foram dois anos atípicos, difíceis mas, de enorme aprendizado e crescimento espiritual e pessoal.
Sem os encontros presenciais, tivemos que nos desdobrar no aprendizado de novas técnicas de
comunicação, descobrir novas fontes de conhecimento, de relacionamento e de interagir.
Ao trilhar a metodologia do MIAMSI, do VER/JULGAR/AGIR e sua espiritualidade, buscamos no
Evangelho nosso alimento diário. Mas, lá, não são os fatos que determinam nossa caminhada,
mas, a compreensão, os ensinamentos, a mensagem que extraímos deles.
Auscultamos com os olhos, os ouvidos e o coração, cada Diocesano e optamos por deixá-los à
vontade, para buscarem nos limites de cada um sua verdade, sua essência. É lá que está a
semente que precisa germinar.
A “construção da fraternidade” envolve todos os sentidos e momentos da vida.
Estamos no “Advento” e o significado dessa palavra: “chegada” > “EIS QUE FAÇO NOVAS TODAS
AS COISAS “(Ap.21:5), aponta para “um propósito purificador, restaurador e renovador de Deus,
para o universo, para o homem”. O tempo presente “Eu faço”, nos remete ao agora. É para a
humanidade, é para o homem.
É a renovação de todas as coisas, a vinda do novo. Nos chamando a atenção de que um outro
mundo é possível, outra maneira de viver, de se comunicar, de se locomover, de agir.
Estamos sentindo isso com a “chegada” dessa nova equipe que vem assumir a RCB, sob a
coordenação de nossa querida Clara Strauss, do Diocesano Rio de Janeiro.
Nossos mais sinceros votos de muito êxito à Clara e sua equipe, no desempenho desse belo
trabalho, fustigante e desafiador. Que o Espirito de Deus vos ilumine.
EQUIPE NACIONAL.

Presépio (reciclado) por Ivane, Diocesano Recife.
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O QUE SIGNIFICA O ADVENTO PARA NÓS
“Chegada”, “vinda” é o significado da palavra “advento” e, na celebração do Ano Litúrgico, o
Advento é um tempo de preparação para o Natal do Senhor. Este tempo é marcado por uma
vivência mais profunda da vida de oração, mas que é centrada sobretudo numa atitude de
“espera”; espera da vinda do Senhor, celebrada no Natal, contemplando o mistério da
encarnação, e esperando a sua segunda vinda no fim dos tempos.
Por isso, as leituras da liturgia deste tempo nos convidam a viver profundamente a atitude de
espera ativa, de preparação das estradas, para que possa se revelar o Reino definitivo com a
chegada do Senhor; nos convidam a abrir os ouvidos para escutar a Palavra que se revela no
deserto, através da pessoa de João Batista. As antigas profecias dos profetas do primeiro
Testamento – Isaias sobretudo – ressoam na “voz de um que grita no deserto”.
Além do mais, João Batista não era membro da casta sacerdotal, e menos ainda do grupo dos
poderosos.
É importante lembrar que “deserto” é o lugar da mudança, da metanoia, da conversão... caminho
para sair da escravidão do Egito (e de todas as escravidões), e chegar até a terra (prometida) da
Liberdade. O evangelista Lucas, no segundo domingo de Advento, nos mostra como a Palavra
não se revela nos palácios dos grandes, dos reis, dos governadores... e sim se revela no deserto...
lugar onde se refugiam os que recusam o sistema de violência e de exploração da organização
social injusta e até da forma de viver e controlar a religião de maneira tal que não permita
entrever o verdadeiro rosto de Deus. Nos livros de história, que nos ensinaram na escola, são os
grandes que fazem a história, mas Deus realiza a sua História através dos pequenos e
marginalizados. O Evangelista, através da sua maneira de escrever, nos coloca diante de uma
necessidade de escolha: de que lado nós estamos?
Este tempo nos proporciona o fortalecimento de uma espiritualidade centrada na espera da
vinda do Senhor. Ele já veio na carne, mas vai voltar na sua Glória. Símbolo de tudo isso é a
imagem de Maria, Mãe de Jesus, mulher grávida que nos lembra sempre a atitude de quem
espera ansiosamente a vinda do Senhor. Hoje é papel da Igreja “gerar” Cristo ao mundo... e,
por isso, cabe a todos nós cristãos – como Igreja viva - sermos “grávidos e grávidas” de Cristo.
João Batista nos dá dicas claras sobre “... o que devemos fazer...”. Viver o princípio da partilha e
não da acumulação; saber construir relações justas e usar dos bens públicos sem ganância,
exploração ou corrupção; construir um mundo mais justo sem praticar a violência e a extorsão
aproveitando de privilégios sociais e econômicos.
Mas, como dissemos acima, o Advento é o tempo privilegiado para nos fazer viver a dimensão
da espera, da preparação para a acolhida do Senhor, aquele que deve vir: MARANATHA, vem,
Senhor. Nós cristãos aguardamos o retorno de Cristo prometido: “Sim, eu venho em breve.
Amém!” (Ap 22,20). É um tempo que foi distorcido e mal compreendido, porque foi
transformado, e está sendo vivido, simplesmente como a preparação ao Natal.
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Para o cristão é muito mais do que isso. É o grito que se eleva dos nossos corações pedindo que
venha a Salvação, que chova a Justiça, que a terra seca brote em flor. Para que o povo que
caminhava nas trevas possa vislumbrar o sinal de esperança. A Luz que vem para iluminar todos
os povos, luz que já está dentro de nós e que devemos carregar e fazer resplendecer no meio das
trevas deste mundo que está sendo destruído, seja na eliminação da dignidade de milhões de
pessoas marginalizadas e invisibilizadas, como também na destruição da natureza, fonte de vida
e sinal.
Pe. Luis Sartorel

Vaticano, Roma, 7/Out/ 2017
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CONVITE
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RCB – CONSELHO NACIONAL 2021
PROGRAMAÇÃO DATA: 13 de dezembro – 2ª feira.
HORA: 19.00 hs. DURAÇÃO: 120 a 130 min.
COORDENAÇÃO: Equipe Nacional.
REUNIÃO PROGRAMADA: Google Meet.
ASSSISTENTE VIRTUAL: Geisa Lessa.
PARTICIPANTES: 12 a 13 pessoas. - Atenção. Os tempos determinados são flexíveis.
EQUIPE NACIONAL: Ana Maria Cavalcante de Aquino – Coordenadora.
Maria do Socorro Lustosa da Costa Brito – Tesoureira.
Maria das Graças Alves – Assessora.
Anna Maria Nigro – Secretária Especial- MIAMSI/SAL.
Assessor Espiritual: Pe. Luiz Sartorel.
DIOCESANOS: Fortaleza > Socorro e Lúcia Lustosa, Rosa e Terezinha Maciel.
Juiz de Fora > Dea Emília.
Porto Alegre > Maria das Graças.
Recife > Laura.
Rio de Janeiro > Clara, Marcia, Marilia.
São Paulo > Claudia, Anna Nigro e Maria Alice.
1. Acolhida/Saudação: Ana Aquino (em nome da Equipe Nacional) .
>5min
2.Apresentação participantes: Levantando a mão, dizendo nome e Diocesano.
>5min
3. Oração Inicial: Todos > Em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo. (Gagaia) > Invocação ao
Espirito Santo. > Oração pelo Movimento.
>5min
4.Leitura e Apreciação dos Relatórios.
 Nacional > Ana Maria Aquino.
>5min
 Fortaleza > Socorro Lustosa.
>5min
 Porto Alegre > Gagaia .
>5min
 Recife > Laura.
>5min
 São Paulo > Claudia, Anna, Maria Alice.
>5min
 Juiz de Fora > Dea Emilia.
>5min
 Rio de Janeiro > Clara, Marcia, Marilia.
>5min
5. Notícias do SAL - Maria Alice.
>10min
6. Notícias do MIAMSI - Anna Nigro.
>10min
7. Tesouraria – Socorro.
>10min
8. CNBB – C.F. 2022 – “Economia de Francisco e Clara” – Gagaia.
>10min
TEMA: “Fraternidade e Educação” - LEMA: “Fala com Sabedoria, Ensina com Amor” - Pr 31.26.
9. Conselho Nacional - Eleição - (Ana Aquino + Coordenadoras).
>15min
10. Ação de Graças > Cerimonia do Envio.
11. Encerramento – Agradecimento – Informações Finais.
>10min
12. Benção. Pe. Sartorel.
>5min
13. Cântico – “Anunciação” Alceu Valença (Laura + Todos).
>10min
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CONSELHO NACIONAL
ACOLHIDA E SAUDAÇÃO!
Palavras do Papa Francisco no 3º Domingo do ADVENTO: “QUE
DEVEMOS FAZER?” Lc.3,10).
Com esta pergunta o Evangelho do 3º DOMINGO DO ADVENTO,
chamado também de Domingo da alegria, nos recorda que a vida
tem uma missão para nós.
A vida é um dom que o Senhor nos dá, dizendo-nos: Descubra
quem és e trabalhe para realizar o sonho que é a tua vida.
É, portanto com essa alegria e com esse sentimento de serviço,
de missão, que acolhemos a todas vocês.
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ORAÇÃO INICIAL
INVOCAÇÃO A SANTÍSSIMA TRINDADE
EM NOME DO PAI QUE NOS CRIOU
DO FILHO QUE NOS SALVOU
DO ESPIRITO SANTO QUE NOS UNE POR AMOR.AMÉM.
ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO
VINDE ESPÍRITO SANTO ENCHEI OS CORAÇÕES DOS VOSSO FIÉIS
E ACENDEI NELES O FOGO DO VOSSO AMOR.
ENVIAI, SENHOR, O VOSSO ESPÍRITO E TUDO SERÁ CRIADO.
E RENOVAREIS A FACE DA TERRA.
OREMOS
Ó DEUS QUE INSTRUÍSTES OS CORAÇÕES DOS VOSSOS FIÉIS,
COM AS LUZES DO ESPÍRITO SANTO, FAZEI QUE APRECIEMOS
RETAMENTE TODAS AS COISAS SEGUNDO O MESMO
ESPÍRITO E GOZEMOS SEMPRE DA TUA DIVINA CONSOLAÇÃO.
POR JESUS CRISTO NOSSO SENHOR.AMÉM.
ORAÇÃO PELO MOVIMENTO SENHOR
AQUI ESTAMOS EM TUA PRESENÇA.
ACOLHE NOSSO GRUPO EM ATITUDE DE ORAÇÃO.
QUEREMOS JUNTOS DESCOBRIR CAMINHOS,
DELINEAR NOVOS HORIZONTES,
CRESCER COMO CRISTÃOS E COMO MOVIMENTO,
TRABALHAR PELO BEM ESTAR DE TEUS FILHOS, NOSSOS IRMÃOS.
NESTE INSTANTE QUEREMOS CONSAGRAR O NOSSO MOVIMENTO
AOS TEUS CUIDADOS, AO TEU AMOR.
DÁ-NOS ALMA PARA TE SERVIR, ALMA PARA TE AMAR E AMAR A TODOS EM TI.
QUEREMOS QUE REINE ENTRE NÓS UM IMENSO AMOR,
UM PROFUNDO AMOR,
PARA QUE NOSSO GRUPO SEJA AQUELE QUE TRABALHA
COM AMOR EM FAVOR DE NOSSOS IRMÃOS.QUEREMOS NESTE INSTANTE,
PEDIR-TE PERDÃO PELOS MOMENTOS EM QUE NÃO TIVEMOS FÉ,
PELOS MOMENTOS EM QUE NÃO VIVEMOS O AMOR PARA COM OS IRMÃOS.
AFASTA DE NÓS OS ATRITOS,
AS DIVERGÊNCIAS.
DÁ-NOS A PAZ, A VIRTUDE DA HOSPITALIDADE,
DO ACOLHIMENTO FRATERNO, SOLIDÁRIO.
NA DESCOBERTA DE CRESCERMOS JUNTOS,
ESTEJAS TU, SENHOR, COM OS DONS DO ESPÍRITO.
TU QUE ÉS NOSSO AMPARO,
NOSSA FORÇA,
NOSSA LUZ. AMÉM.
(Autoria: Belkis - Diocesano de Porto Alegre)
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RELATÓRIOS DIOCESANOS
RELATÓRIO DO ANO DE 2021 - DIOCESANO RECIFE
Continuamos sem reuniões presenciais, com esperança de uma volta em 2022.
O ano sempre começa pra nós com a Campanha da Fraternidade, que este ano teve como tema:
“CRISTO É A NOSSA PAZ: DO QUE ERA DIVIDIDO, FEZ UMA UNIDADE. (Ef 2.14 a).
Acompanhamos várias lives ligadas ao tema do Diálogo e Ecumenismo.
Uma live muito boa, que nos deixou a par da situação dos Migrantes e Refugiados em nosso
Estado, aconteceu com o Professor Manoel Moraes da Cátedra de Direitos Humanos da
Universidade Católica. Outros que sempre acompanhamos durante este ano: Marcelo Barros na
Comunidade BREMEN e Eduardo Moreira, Pastor Henrique, Frei Davi e convidados na
ESPIRITUALIDADE NA AÇÃO. Participamos de todos os Boletins da RCB, que sempre enriquece a
nossa caminhada.
Tivemos uma reunião online com movimentos ligados à Secretaria da Mulher, pelo dia da Mulher,
com 3 companheiras (Dulce, Rose e Ivane) da Associação das Donas de Casa no apartamento de
Laura Sousa. Esta matéria saiu no Boletim.
Outro momento que destaco foi em Maio: Ciclo de Debates, organizado pelo Grupo Fé e Política
DOM PEDRO CASALDÁLIGA ligado à Arquidiocese da Paraíba, cujo eixo central foi o tema dos
DIREITOS HUMANOS. Na primeira noite o homenageado foi Dom José Maria Pires, na segunda
Dom Helder Câmara, na terceira Dom Paulo Evaristo Arns e na quarta Dom Pedro Casaldáliga,
patrono da Escola de Fé e Política de João Pessoa.
Minha ligação com este grupo começou com o convite de minha irmã Germana que integra o
Grupo. (Não sei se todas sabem, sou paraibana de João Pessoa)
Pequeno Agir:
· Caixas de leite vazias para fabricarem tapetes para os moradores de rua;
· Fizemos doação para a campanha organizada por Eduardo Moreira para os índios do Mato
Grosso do Sul;
· Doações para a construção da Casinha de Rozilene (a jovem que esteve conosco no Conselho
de Olinda ajudando na logística).
“OUVI, PAI DE BONDADE, AS NOSSAS PRECES” (assim rezava Dom Hélder)
Recife, 14 de dezembro de 2021.
Maria Laura Cavalcanti de Sousa

DIOCESANO DE SÃO PAULO – EQUIPE FRATERNALEGRIA
NOSSOS TRABALHOS EM 2021
Nossa equipe: Coordenadora - Cláudia Fernandes
Anna (secretária), Elizabeth, Maria Alice(assessora), Regina, Sílvia (tesoureira) e Susana.
Nossos trabalhos: Maria Alice e Cláudia se reuniram no início do ano, propondo uma Agenda.
Naquele momento, elas acreditavam que logo poderíamos voltar às nossas reuniões presenciais,
mas a transmissão do vírus se acentuou e o distanciamento social se tornou mais severo, pelo
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menos para os privilegiados. Então, seguimos em reuniões quinzenais de equipe em lives, que
Elizabeth tornava possíveis.

Dia Mundial de Oração
Foi organizada pelas mulheres de VANUATU, Oceania, que escolheram o tema da reflexão:
“CONSTRUIR SOBRE UM FIRME FUNDAMENTO”, inspiradas em Mt 7,24-27- quem ouve estas
minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha.
Desta vez, acompanhamos a celebração virtualmente junto com o diocesano de Porto Alegre.

Reuniões 1º. semestre
De 24 de fevereiro a 26 de maio refletimos sobre a Campanha da Fraternidade:
"FRATERNIDADE E DIÁLOGO: COMPROMISSO DE AMOR Cristo é a nossa PAZ: do que era dividido
fez uma unidade. Ef 2, 14
VER para além das aparências.
JULGAR estabelecendo Diálogo com Deus e com o mundo; Diálogo com o próximo e entre as
religiões.
AGIR acreditando que a paz que brota da fé supera as inimizades e promove a unidade.
Com a solicitação do SAL, enviamos as Reflexões que fizemos sobre questões da Identidade do
movimento como Organização Internacional, incluindo sugestões para incrementar as Finanças
do MIAMSI.

Reuniões 2º. semestre
O Papa Francisco convocou a ASSEMBLEIA ECLESIAL DA AMÉRICA LATINA E CARIBE na cidade do
México em novembro, visando ESCUTAR os leigos. Participamos da reunião do SAL e a RCB
decidiu participar. O Diocesano de SP escolheu o subtema:
"O ENFRAQUECIMENTO DOS PROCESSOS POLÍTICOS E DEMOCRÁTICOS NO BRASIL"
De 4 de agosto a 22 de setembro fizemos a reflexão a partir do texto "Democracia" escrito por
Maria Alice e a seguir discutimos temas do Caderno 2 da 6ª. Semana Social Brasileira:
- Comunicação não violenta: Muitas pessoas estão na defensiva. Briga ideológica; pouca
preocupação com o que o povo está passando
- A Questão da Informação: A comunicação passa pelo sentir e pela reflexão. Concluímos que
devemos verificar a veracidade dos fatos antes de compartilhar; dialogar sem tentar convencer
para confrontar nossa opinião com a dos outros.
De 6 de outubro a 3 de novembro fizemos REVISÃO DE VIDA.

FATO: 14 milhões desempregados no Brasil (problema estrutural)
O trabalho é um direito natural, que corresponde à necessidade de ser útil à sociedade, prover a
família de usufruir dos bens primários para que o ser humano possa viver com dignidade.
O desemprego representa falta de respeito aos DDHH.

VER: Causas do Desemprego
1. A Crise econômica e a falta de políticas públicas de inclusão social em geral
2. Para reduzir custos, leis que regulamentam o direito do trabalhador são revisadas em favor do
patrão e o trabalhador fica sujeito a aceitar o que lhe é proposto ou criar a própria empresa e
inserir-se no mercado informal.
3. No mundo da tecnologia, acontece a substituição de mão de obra por máquinas ou robôs, que
não exigem direitos, não ficam doentes e são eficientes, treinados indiretamente por cérebros
humanos.
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4. O problema da alimentação das crianças até 5 anos: a falta de sais minerais e vitaminas vai
afeta-las para sempre, dificultando a aprendizagem.

JULGAR: O suor dos explorados sustenta os exploradores

AGIR: O que fazer, o que apoiar, onde e quem conscientizar...
Que as pessoas tenham vida plena através do trabalho.
No dia 17 de novembro o tema da reunião foi o Tempo do ADVENTO que nos traz Expectativa,
Esperança, Vigilância, o Natal em família, o sentido de renascimento de nós mesmas.

Lives - Tardes de Formação
24 DE MARÇO - Tema: "CF ECUMÊNICA 2021- DIVISORA DE ÁGUAS DO MUNDO CRISTÃO" com
FR. JOÃO XERRI, que fez um resgate da política partidária que sempre teve lugar na Igreja
Católica, desde há muito dominada pelo conservadorismo estrutural na instituição, visão oposta
à do Papa Francisco.
30 JUN - "Deixo-vos a paz. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize!" Jo, 14,27
JUNG MO SUNG salientou que a salvação vem pela fé, não pela lei. O critério para se atingir a Paz
é o Amor, a Verdade, a Justiça. Deus é misericórdia, perdão, reconciliação. Se "amardes uns aos
outros, todos os reconhecerão que sois meus discípulos." Jo 13, 35
O Espírito permeia a relação entre nós e os outros.
13 OUT - "DESAFIOS ATUAIS DO MUNDO PARA O CRISTIANISMO"
IVONE GEBARA nos propõe atitudes assertivas como sair das palavras e de conceitos abstratos;
a não submissão dos leigos ao clericalismo; a formar pequenas comunidades de fé para
"nascermos de novo"; abandonar a idolatria do Masculino, que perpassa a sociedade e a Igreja
Institucional reconhecendo a complementaridade do Feminino.

Doações
Continuamos contribuindo todos os meses com intuito de colaborar com entidades que cuidam
dos pobres e necessitados: Caritas de Manaus; Pastoral de Rua; Campanha do Betinho - Ação da
Cidadania contra a Fome e a Pobreza; CEFAS, obra dos Franciscanos; Indígenas, através do
Instituto Socioambiental.

FREI JOÃO XERRI
De 10 de janeiro a 25 abril, todos os domingos, Fr. João transmitia suas reflexões pelo WhatsApp,
mantendo-nos perto. Inesperadamente no fim de abril, foi internado na UTI em Goiânia. O
diagnóstico era de insuficiência de sódio no organismo. Dias depois se recuperava, mas foi
infectado pelo vírus Covid. No estado de fragilidade em que estava a doença tomou conta.
Recebíamos boletins médicos diários, e rezávamos por sua recuperação.
Em 19 de maio, dia de seu aniversário, a RCB pelo Diocesano de São Paulo, a Paróquia São
Domingos, e amigos organizaram a celebração eucarística presencial e transmitida via internet.
Naquele momento, habitava uma Esperança em nossos corações. Foi emocionante reunir tantos
amigos, porém no dia 30 de maio, Fr. João foi festejar no céu junto com seus parentes, Lília,
amigos e confrades sob o olhar de Maria. Dizem que imediatamente Lília e ele já convocaram
reunião para discutir a eternidade, mas certamente incluíram nós e nosso Brasil em seus planos.
No dia 29 de junho, o DSP, foi o responsável pela publicação do BOLETIM 108 da RCB, fazendo
homenagem ao Frei João. Nele contamos um pouco de sua história de vida e o quanto ele estará
presente em nossos corações enquanto vivermos.

Novo Assistente
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A Equipe Fraternalegria não precisou procurar currículos ou pedir conselhos para escolher
SÉRGIO ABREU como nosso assistente. Ele vem nos acompanhando há muitos anos. Nós o
consideramos como um dos nossos. Ele é professor de Teologia e especializado em Liturgia.

Conclusão
Em 8 de dezembro nos reunimos presencialmente para avaliar, agradecer, celebrar nossos
trabalhos neste ano tão sofrido, com tantas perdas. Somos sobreviventes.Deus seja louvado!
Anna Maria Nigro

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE JUIZ DE FORA
Nosso Diocesano continua sem as reuniões presenciais, o que nos dificulta em nosso
relacionamento e atividades.
Continuamos a comunicação via whatsapp, mesmo assim com um grupo bem restrito. Para suprir
esta lacuna, esforçamos por enviar os comunicados de forma individual, é uma forma de não
dispersarmos.
Nosso Agir, consta do convite feito ao grupo para participar de campanhas de cunho social, neste
momento de crise econômica que está levando muitas famílias à indigência.
Foi possível realizar uma reunião presencial, para refletirmos sobre o Advento e nos
confraternizarmos.
Sentimos a alegria do reencontro depois de quase 2 anos de distanciamento.
Na ocasião a coordenadora atual Ana Maria Coimbra, colocou seu cargo à disposição pois seu
mandato de 2 anos expira agora em dezembro. Como não encontrasse quem tivesse a
disponibilidade de substituí-la, decidiu continuar a Missão por mais dois anos.
Tivemos perdas traumáticas neste período, de familiares de companheiras e do nosso assessor
Marcelo Crochet. Ele esteve sempre presente em nossa caminhada, orientando-nos e indicando
o caminho do seguimento de Jesus de Nazaré. Viveu em sintonia com o Evangelho e na luta pela
implantação do Reino. Um exemplo de vida!
Uma nova assessoria se fez urgente como determina o Estatuto do Movimento.
Convidamos a teóloga Maria Inês Millen, professora no Seminário Santo Antônio e que de pronto
nos atendeu.
Deste modo terminamos o ano de 2021 com novas perspectivas em nossa Missão para o novo
ano que se aproxima.
Que o Espírito Santo de Deus, envie-nos um raio de luz para iluminar novos caminhos!

RELATÓRIO DO DIOCESANO RIO DE JANEIRO DE 2021
Agradecimentos a Ana Maria Aquino e demais companheiras da Equipe Nacional. Apesar das
dificuldades nos mantiveram atuando com as circulares, notícias do SAL e do MIAMSI, as
mensagens diárias inspiradoras do P. Francisco.
Agradecer também à Laurita de Recife, pela " Caminhando" diária do monge Marcelo
Barros. Fonte para nossas meditações bíblicas.
Com a suspensão das reuniões presenciais, contatos por telefone para saber das amigas e passar
informações. Não usam tecnologias da internet.
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Em maio de 2021, a pedido de Marília Braga, com a ajuda da Márcia, criamos a equipe virtual
ELRC. Filhas de membros da RCB e amigas mundo afora. Temos participantes em quase todas as
regiões do país.
Chica, de Goiânia, fez pesquisa sobre a proliferação de escolas militarizadas em Goiás. Ela levou
apoio e cestas básicas para os indígenas acampados em Brasília, pela luta contra o Marco
Temporal. O deputado federal Alessandro Molon vai se interessar pela questão e nos informar.
Participação de várias reuniões com a equipe do SAL sobre temas como: atualização do
Movimento, eleição de Marília Braga para o MIAMSI, escolha de Arequipa para sediar o ELAM
em outubro de 2022, e outros temas. Importante o questionário respondido sobre mudanças na
Igreja, na Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe.
Chica participa da CPT e da Comunidade João XERRI.
Através de Eduardo Moreira, participação na doação para os famintos indígenas de Dourados,
mobilizando todaxRCB. Agradecimento a Socorro, eficiente tesoureira, que fez a remessa.
Cartas frequentes ao jornal "O Globo" denunciando o desmonte da Educação, da Saúde, Cultura
e outras questões envolvendo direitos humanos, crimes de racismo, pelo governo brasileiro.
Envio de moção ao ECOSOC, através de Anna Nigro, sobrecarregado chacina do Jacarezinho em
que a Polícia do Rio de Janeiro executou 27 pessoas pretas.
Palestra do Assessor Ricardo Rezende sobre a situação da Igreja brasileira. Deu-nos subsídios
para respostas ao questionário, assim como a palestra de Ivone Gebara.
A candidatura de Marília Braga para o MIAMSI foi reforçada pelos apoios de Gerônimo Bellassi e
Carolina da Bolívia.
Live com o cineasta Silvio Tendler, especializado em documentários como JK, Jango, sempre com
foco na realidade. Deu-nos uma lista de filmes antigos, "O ovo da serpente " e outros atuais sobre
o crescimento do fascismo e as ameaças à Democracia. Podemos enviar os links a quem se
interessar.
Para 2022 projeto de trazer jovens familiares ou amigos para o grupo. Uso da nossa Metodologia
que se mantém perfeita.
A 18/12 encerramento do ano com Celebração organizada por Chica e Regina. Fiel a dinâmica
usual, grande participação de todos. A celebração foi gravada. A palavra dominante foi
ESPERANÇA. Cantamos o refrão da canção "Anunciação " de Alceu Valença: Tu vens, tu vens, eu
já escuto os teus sinais...
Marcamos o retorno para 5/2/22 com o estudo da CF sobre a Economia de Clara e Francisco.
Um Feliz Natal e muita saúde e Paz no Ano Novo.
Clara Davidovich,
Diocesano Rio de Janeiro

RELATÓRIO DO ANO DE 2021 DIOCESANO DE PORTO ALEGRE
Atualmente nosso Diocesano e composto por 8 mulheres de Fé que acreditam em um mundo
melhor, são elas:
 Maria das Graças de Souza Alves - tesoureira
 Eliana Marcolin
 Imira Machada Rosa
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 Lyzete M. Robalo Basso
 Magda Pupperi - coordenadora de equipe
 Nadir Henz
 Vera Matte - secretária
 Zuleika Ely Pasquali - vice coordenadora
 Beatriz H. Gastal – coordenadora Diocesana
Devido ao grande recesso obrigatório, neste período muito pouco se trabalhou fizemos o que foi
possível fazer dentro das limitações.
1- Participação na C. F
2- Participação no D M O Dia Mundial de Oração
3- Participação semana de -- Oração pela Unidade dos Cristãos
4- Doação da RC para a formação da biblioteca itinerante da Vila Letrinha
5- Doação da sede da RCB para a Curia Metropolitana de Porto Alegre
6- Setembro começou as reuniões presenciais
7- Dia 2 de dezembro encerramento do ano com participação nas “lives”.
Beatriz H Gastal (cood. Diocesana),
Pe. Pedrinho Guareschi - assist. Eclesiastico.
RELATÓRIO DE FORTALEZA
TESOURARIA - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2021.
Em 2021 com a permanência da pandemia, a crise financeira nas famílias se agravou e a Equipe
do Nacional junto com as Coordenações dos Diocesanos decidiu que continuaríamos a não
receber a mensalidade das militantes. Cada Diocesano poderia utilizar o que fosse arrecadado
com grupos ou instituições que estivessem trabalhando em prol dos necessitados neste
momento tão difícil em que estamos vivendo.
Diante da impossibilidade de realizar a Assembleia Internacional, em outubro se 2020 no Líbano,
o Conselho Nacional e a Assembleia Nacional em outubro de 2020 e 2021, o Nacional através na
nossa coordenadora Geral foi capaz de se reinventar e fazer lives, divulgar o Tema da Campanha
da Fraternidade, reuniões, palestras, debates e cursos todos relacionados com a nossa missão. E
ainda, interagir com o Conselho de Leigos, o SAL e o MIAMSI. Foi implantado um sistema de
divulgação diária do Twitter do Papa, de missas e celebrações realizadas no Vaticano, textos da
leitura diária, documentos da CNBB, informes sobre o MIAMSI, o SAL e o Conselho de Leigos.
Diante deste intenso trabalho via internet fez necessário a contratação de uma digitadora que
assessorava diariamente a equipe do Nacional. Como tínhamos um saldo de 24.555,95 referente
a 2020 nos utilizamos destes recursos. De acordo com o Estatuto da Renovação Cristã, a
Coordenadora Geral tem direito de retirar mensalmente meio salário mínimo equivalente a R$
550,00 totalizando num ano R$ 6.600,00. Este montante foi dispensado pela coordenadora que
destinou para compra de material de escritório (xerox, papel, cartucho para impressora) e para
o pagamento do trabalho de informática.
Saldo em 30/12/2010 -------------------------------------------------------------- 24.555,95
Serviço de informática -------------------------------- 8.200,00
Material de escritório ------------------------ 515,00.
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RELATÓRIOS NACIONAL - DIOCESANOS /2020/2021 - COMENTÁRIOS.
O MIAMSI, como um Movimento de inspiração profética, nos leva através de sua Espiritualidade
e Metodologia ao VER, ao JULGAR e ao AGIR no mundo. Foi o que tentamos fazer nesses dois
anos. Com as dificuldades impostas pelo momento, o”sôpro” do Espirito Santo, surge em forma
de ciência e tecnologia e vem nos ajudar.
Outros caminhos, outras saídas chegam ao nosso alcance, e, para nossa alegria a massa começou
a fermentar ... mesmo que lentamente, por meios virtuais.
Em conformidade com as diretrizes gerais determinadas nas “linhas de ação” do Movimento e
através de circulares, informes, reunião virtual e intensa movimentação no Grupo do Whatsapp,
surgiram incentivos mútuos que levaram os Diocesanos a buscarem sua verdade, sua autonomia
para agirem. O momento exigia iniciativas, levando em consideração as mudanças de
comportamento com a chegada da pandemia e uso de tecnologia nas comunicações. Cada um
foi se adaptando a seu modo.
Dentre os trabalhos de maior amplitude dirigidos aos Diocesanos, atuamos na divulgação da
Campanha da Fraternidade, na preparação para a Assembleia Eclesial America Latina e Caribe,
nas sugestões de temas para o ELAM, ações do MIAMSI, nas reuniões do SAL, nas cartas de apoio
ao CONIC, a CNBB, ao Pe. Júlio Lancellotti, nas Campanhas de solidariedade e abaixo –assinados
de apoio e protestos, em cursos de teologia e profetismo , no Terço Mariano rezado em 30
santuários diferentes do mundo, nos informes diários de Leitura, Evangelho, Palavras do Papa,
Informe do Dia até “Seguindo o Papa no Twitter”, são alguns exemplos.
RELATÓRIO DOS DIOCESANOS.
Os Diocesanos atuam dentro de seus limites e possibilidades. Mas como grupos de um
Movimento Espiritual têm sua própria essência e caminho a trilhar. Na leitura de cada Relatório,
encontramos a diversidade, a inspiração, a maneira de VER, de DISCERNIR, de AGIR, de cada
Movimento.
A riqueza, acreditamos, está exatamente na capacidade de cada um reinventar-se, do querer, do
buscar, da reflexão, do enriquecer-se para não deixar apagar a chama que é buscar Deus.
“MANTENHAM SUAS LANTERNAS ACESAS”.
Sentimos a Luz do Espirito em cada Diocesano quando nos deparamos com pequenas ou grandes
ações, imensos ou minúsculos gestos que vão desde participar na Campanha da Fraternidade,
nas ações do CNLB, na preparação para “Assembleia Eclesial América Latina e Caribe”, nas
sugestões de temas para o ELAM, colaboração dos Boletins, na criação de ricos textos para
estudo e consulta, como também na elaboração e tradução de textos, em se fazer presente no
“Dia Mundial da Oração”, à criação de uma Equipe Virtual, participação em “lives” de formação
com Ivone Gebara, Jung Mo Sung, em seminários, em reuniões “online” diversas, no Grupo Fé e
Política, na doação de cestas básicas e ajuda na distribuição de sopa diária e Mesa Brasil, da favela
do Genibaú, na Campanha dos Indígenas, de Mato Grosso, até auxilio na construção da casinha
da Rosilene. ???
No alimentar-se em “lives” de marcante espiritualidade e cidadania, no beber da água da fonte
que jorra diariamente nas palavra do Monge Marcelo Barros e na Homilia Dominical de Frei João,
de saudosa lembrança.
Enfim, no doar-se de cada companheira, (o).
Nosso mais sincero agradecimento.
Equipe Nacional.
LEIAM COM MUITO CARINHO OS RELATÓRIOS.
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SAL – SECRETARIADO DA AMÉRICA LATINA
"Breve História do SAL"
O Secretariado da América Latina nasce, após o encontro sulamericano de Mendelin, em 1974,
quando clero e laicato tomaram consciência da responsabilidade frente ao momento historio
que vivia o continente: um contexto de repressão/opressão política em vários países, uma
pobreza crescente e uma desigualdade cada vez mais profunda nas sociedades dos povos
sulamericanos. Novo modelo de dominação, inspirado na doutrina e ideologia da Segurança
Nacional, foi imposto por vários golpes de Estado: no Brasil em 31 de março de 1964, na Bolívia
21 de agosto de 1971, Hugo Bazer, radicalização da ditadura em 9 de novembro de 1974,
Uruguay, golpe militar com cobertura civil em 27 de junho de 1073, Chile com Pinochet em 11
de setembro de 1973, Perú com Francisco Morales em 29 de agosto de 1973, Equador, Rodriguez
Lara em 1974 e Poveda Bursano em 1976.
O Secretariado da América Latina – SAL - se consolidou no encontro realizado em Chaclacayo no
Perú com a participação de 7 países afiliados, Brasil, Colombia, Chile, Paraguai, Perú e Uruguai e
México como observador. Desde 1974, o SAL, através de sua equipe de serviço, vem cumprindo
sua missão de dinamizar a ação apostólica no continente, assumir a responsabilidade de sua
expansão, coordenação dos movimentos nacionais e assumir a representação do Movimento
junto aos organismos internacionais. Até 2012 os 4 componentes que formavam a equipe de
serviço (secretário, tesoureiro, responsável pela comunicação e de DD.HH.) eram de diferentes
países. Participam da equipe mais 2 suplentes e o responsável da América Latina na Junta
internacional.
A cada 4 anos o SAL organiza um ELAM e a cada 2 anos a Assembleia Geral. O SAL Plenário
realizado em anos intercalados, foi abolido por razões financeiras. Os ELAMs - Encontros Latinoamericanos do MIAMSI, tem por finalidade pôr em comum as experiências dos movimentos
nacionais, ser instância de diálogo, comunicação e formação em relação aos fins, objetivos e
ações dos movimentos. Para diminuir custos e facilitar as reuniões dos membros, nova proposta
foi aprovada e apenas um país membro assume o SAL; atualmente é o Paraguai (2018 – 2022), e
a equipe de serviço está assim constituída:
 Secretário Geral – Rogélio Emiliano Quinonez Rojas
 Tesoureiro – Joel Mora Lubian
 Sec/Comunicações – Glória Pfanni de Abente
 Secretaria executiva – Marta Arguelo de Bel B.lassai
 Membros: Edy Arua de Sosa, Maria Victoria Brusqueti, Carolina Medeiros e Gerônimo J.
Bellassai
Temas trabalhados pelo SAL em 2021
1) Identidade do MIAMSI (Refundando o MIAMSI)
2) Economia do MIAMSI (cotas, cortes significativos)
3) Organização Internacional (representações regionais)
4) Notícias dos movimentos nacionais
5) Proposta de reuniões mensais com os responsáveis pelos movimentos nacionais com objetivo
de formar a comunidade internacional da América Latina buscando consenso em temas de
importância
6) Assembleia Eclesial da América Latina - Objetivo: escutar a voz do Povo de Deus
7) Temas elencados pelos movimentos nacionais respondendo a indagação: Quais temas mais
nos preocupam neste momento e que queremos que a Igreja considere:
16

MIAMSI - RENOVAÇÃO CRISTÃ DO BRASIL
EQUIPE NACIONAL


Crise política e Democracia, Comunicação, Clericalismo, Formação Espiritual dos cristãos,
Ecologia, Migração, Violência, especialmente contra a mulher, Desigualdade e Pobreza,
Modelo Econômico desumano
8) Votação para integrar a Junta Internacional em nome da América Latina. Candidata do Brasil
Marília Braga da equipe virtual do Diocesano do Rio de Janeiro foi escolhida por 4/2; candidata
do Uruguai será a suplente
9) Realização da Assembleia Geral do Miamsi (será em Roma em março de 2022)
10) Realização do Encontro Latino Americano (ELAM) (o Perú em outubro de 2022)
11) Escolha do tema para o próximo ELAM
Maria Alice Leonardi
Relatório Diocesano - SP

RELACIONAMENTO DA RCB COM J.I. DO MIAMSI 2021
Como suplente da representação da América Latina, tive a oportunidade de trocar
correspondência entre RCB e equipe do MIAMSI com frequência. Procurei mantê-las informadas.
Muitas vezes nossos informes não eram diretos. Chegavam à equipe da Junta através do ESSAL.
CORRESPONDÊNCIA
Enviada:
MIAMSI fez uma enquete para que cada membro refletisse dando sua opinião sobre O Futuro do
MIAMSI.
Como subsídio, recebemos o texto do SAL - "Revitalizando o Movimento" - Reflexões e
Definições".
Em maio, a RCB enviou as respostas à enquete com reflexões, sugestões e propostas baseadas
na vivência de seus membros, trazendo para o a realidade atual, a partir do que significa
pertencer ao MIAMSI resumidas num texto: O que faz com que o MIAMSI seja tão importante
para quem dele faz parte.
Também foi enviada a Moção ao Ecosoc (Conselho Econômico e Social da Organização das
Nações Unidas) denunciando a operação policial que matou 27 pessoas na favela do Jacarezinho
no Rio de Janeiro em 06/05/2021.
Em 26 de maio, a RCB informou a Junta sobre a saúde de Fr. João Xerri OP, assistente eclesiástico
do DSP.
Em junho, na Newsletter nº. 8, aparece uma matéria sobre o Brasil - A pandemia de diversos vírus
e na LAM Nº.2, uma nota sobre o problema da Fome no Brasil.
Em novembro, foi preparado um dossiê esclarecendo as razões pelas quais a RCB indicou Marilia
Braga para candidata à representante da América Latina como membro da Junta Internacional
contendo a Apresentação do movimento brasileiro da candidata, uma Carta de Solicitação de
Marilia para participar da JI e seu Curriculum Vitae.
Recebida:
LAMS Números: 1 (março); 2 (junho) e 3 (novembro) e Newsletter 8 (junho) traduzidas e enviadas
aos Diocesanos.
NOTÍCIAS da LAM 3 enviada para os Diocesanos em 9 de dezembro: - A carta aos Movimentos
traz notícias recentes dos países do Relais Europeu; dos Secretariados da África e Entre-Ilhas.
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Suponho que não aparecem notícias da América Latina e da Índia, porque seus representantes
tiveram dificuldade de participar da live da reunião da JI de 03 a 06/11 por motivos técnicos.

Uma boa notícia é a entrada de dois novos países-membros da África: Burundi e Senegal.

Na 45ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos realizada em set/out no Conselho de
Direitos Humanos da ONU- Ecosoc- foi feita a Declaração oral conjunta apresentada pelo MIAMSI
sobre a atitude do Governo Brasileiro em relação à pandemia COVID.

O assistente eclesial Jean-Michel Strub está se aposentando e o Pe. Richard Arce Gulloni,
do Uruguai, se candidatou à vaga, estando sujeito à aprovação do Dicastério dos Leigos. Não se
sabe quando teremos a resposta.
Nota: Na Proposta da RCB, enviada em maio, sugerimos que o assistente pudesse ser um/a
leigo/a ou uma freira.

EVENTOS PRÓXIMOS: ASSEMBLEIA GERAL (AG)
Pequeno Histórico:
A AG deveria ter sido realizada em Beirute no Líbano em out/nov/2020. Entretanto, a pandemia
impediu que este evento, já bem preparado, se realizasse. Tudo se tornou transitório, mas o que
se desconhecia é que duraria 2 anos.
Devida à situação sanitária, econômica e social, a Assembleia Geral presencial não poderá́ ser
realizada este ano, assim como foi necessária a mudança de local da AG, em Roma, não mais em
Beirute.
Por força legal, exigida pelo Dicastério dos Leigos do Vaticano, não será mais possível adiar a
Votação de mudança de Estatutos e Regimento Interno. Deste modo, houve um
desmembramento. Tudo acontecerá em etapas.
Etapas dos Eventos:
Alterações dos Estatutos e do Regimento Interno
Como alguns aspectos da lei mudaram, temos a obrigação de modifica-las.
O texto a ser votado será enviado em breve, mas os pontos principais são:
*Por uma questão de economia, estamos propondo um (1) candidato por continente (Art. 10 das
regras de procedimento); revendo o papel dos suplentes e, possivelmente, dos "rélais".
1ª. Etapa - Votação preliminar virtual em 15 de janeiro de 2022, com caráter de consulta.
Havendo acordo nessa votação, o texto será novamente enviado para o Dicastério para sua
aprovação e depois será validado na AG.
Condições para votar:
- A RCB deve nomear 2 delegadas mediante Carta Oficial para votar os Novos Estatutos e
Regimento Interno por vídeo conferência
- Estar em dia com a contribuição do ano 202. A RCB está em dia.
2ª. Etapa - Assembleia Geral e FÓRUM (em modalidade mista-presencial e virtual)
Local: Roma entre 21 e 25/03/2022
Hospedagem, os locais estão informados na LAM 3
Tema: "Como testemunhar e se engajar no mundo de hoje para uma sociedade mais inclusiva? “
“Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito: para que todo aquele que
nele crer não pereça, mas obtenha a vida eterna.
Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que, por meio dele,
o mundo seja salvo”. João (3, 16-17)
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Modificações dos Estatutos:
Votação final do texto aprovado pelo Dicastério
Votação dos novos membros da Junta Internacional
Pela América Latina são candidatas, para membro da JI, Marília Braga do Brasil e para suplente,
Beatriz do Uruguai
Custos aproximados:
Inscrições: no início de janeiro de 2022
Para participação presencial: aproximadamente 150 € ou 160 €.
Para participação virtual (em análise): 100% ou 50% do valor presencial
Hospedagem: o custo de habitação inclui as refeições.
Habitação individual: 131 €
Habitação dupla: 92 € por pessoa.
Traslados: não estão incluídos.
Consultas da Junta Internacional aos países:
· Pedimos um retorno urgente sobre as possibilidades de participação na votação virtual dos
Estatutos no día 15 de janeiro (horário a confirmar)
· Precisamos ter uma estimativa do número de pessoas de cada país que pretende participar da
Assembleia Geral de março na forma presencial e em forma virtual.
· Desejamos saber sua opinião a respeito do custo da participação virtual - 100% ou um valor
inferior ao do presencial.
Tesouraria (LAM nº. 3)
Pela PRESTAÇÃO DE CONTAS do período 2020-2021 verifica-se que, em relação ao previsto:
* As Contribuições dos países diminuíram bastante.
* Houve diminuição sensível nos gastos com Secretaria e com Missão, por causa da pandemia.
Como resultado houve um superávit de 44%.
Nota: As cotas por pessoa do ano 2021 serão voluntárias, de acordo com as possibilidades de
cada uma, considerando a situação de pandemia.
Anna Maria Nigro
Suplente do SAL na JI
SP/ 15/12/2021
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CONSELHO – CAMPANHA DA FRATERNIDADE
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CONSELHO NACIONAL - ELEIÇÃO
Após comunicação aos Diocesanos de mudança na Equipe de Coordenação
Nacional, por conta do término do mandato de 2 anos - realizado na eleição do referido Conselho,
outubro de 2019, em Olinda, PE. – recebemos a alvissareira notícia que o Diocesano do Rio de
Janeiro, na pessoa de nossa querida e dinâmica Clara Strauss, se candidataria a essa missão.
No Conselho Nacional, realizado, via “online”, em 13 de dezembro, ás 19 horas, de 2021, foi
confirmada a escolha de Clara Strauss, com a votação das coordenadoras dos Diocesanos ou suas
respectivas representantes.
Estavam presentes:
 Maria das Graças Alves- Diocesano de Porto Alegre > representando Beatriz Gastal.
 Maria do Socorro Lustosa da Costa – Diocesano de Fortaleza.
 Clara Strauss – Diocesano Rio de Janeiro.
 Laura Cavalcanti de Sousa – Diocesano de Recife.
 Dea Emilia C. Andrade – Diocesano de Juiz de Fora > representando Ana Maria Coimbra.
 Claudia Fernandes – Diocesano de São Paulo.
 Ana Maria Cavalcante de Aquino – Coordenadora.
 Maria do Socorro Lustosa da Costa Britto – Tesoureira.
 Maria das Graças de Sousa Alves – Assessora.
O Advento que esperávamos para a nossa RCB, acontece.
Equipe Nacional.
Fort, 13/12/2021.
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C.N. CERIMÔNIA DO ENVIO
TODOS LEVANTEM A MÃO EM DIREÇÃO À CLARA!
DEUS DA VIDA E DO AMOR ILUMINE A CAMINHADA DESSE NOVO GRUPO, PARA QUE POSSAM
SER TESTEMUNHAS VIVAS DA ESPERANÇA E DO AMOR.
PARA O SENHOR A QUEM AMAMOS E PARA O MUNDO A QUEM SERVIMOS”.
“A MISSÃO É FEITA COM OS PÉS DOS QUE PARTEM, COM OS JOELHOS DOS QUE REZAM E AS
MÃOS DOS QUE AJUDAM “.
>>> gesto de entrega da Estola.

Clara Strauss, Diocesano Rio de Janeiro.
Nova Coordenadora Nacional

22

MIAMSI - RENOVAÇÃO CRISTÃ DO BRASIL
EQUIPE NACIONAL
ENCERRAMENTO E AGRADECIMENTO
NOSSOS AGRADECIMENTOS A TODAS (OS) QUE COMPARECERAM AO CONSELHO
E A TODAS (os) QUE NOS AJUDARAM NESSES DOIS ANOS.
AFINAL A RCB SOMOS TODOS NÓS.
BENÇÃO

MENSAGEM EM AUDIO.
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ANUNCIAÇÃO
Alceu Valença

Na bruma leve das paixões que
vêm de dentro
Tu vens chegando pra brincar no
meu quintal
No teu cavalo Peito nu, cabelo ao
vento
E o sol quarando nossas roupas no
varal

A voz do anjo sussurrou no meu ouvido
Eu não duvido já escuto os teus sinais
Que Tu virias numa manhã de domingo
Eu Te anuncio nos sinos das catedrais.

Tu vens, Tu vens
Eu já escuto os Teus sinais
Tu vens, Tu vens
Eu já escuto os Teus sinais

***
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COMUNICAÇÃO AO SAL DA MUDANÇA DE COMANDO
Queridos compañeros de América Latina,
El 13 de diciembre, el movimiento brasileño - RCB - se reunió para celebrar nuestro trabajo en
el año 2021, a pesar de la pandemia, el dolor y el sufrimiento.
Descubrimos que pudimos reflexionar, compartir y actuar, gracias al uso del modo virtual.
Ustedes recibirán, a finales de este año, el Boletín 110 que trará las buenas noticias.
También en ese día, hubo la elección de una nueva Coordinación Nacional que asumió el cargo
en seguida.
CLARA DAVIDOVICH será la nueva coordinadora y en breve formará su equipo, incluidos los
participantes de la Diocesana de Río de Janeiro.
Pedimos que, a partir de ahora, se envíe correspondencia a <claritabr9@gmail.com>
Agradecemos a ANA MARÍA AQUINO su coordinación eficaz, democrática y amistosa. Nuestra
convivencia nos unió para siempre.
Agradecemos a MARIA DAS GRAÇAS ALVES su ayuda como experta en el movimiento, siempre
al servicio.
MARIA DO SOCORRO LUSTOSA BRITO fue eficiente en cuidar nuestro tesoro.
El P. LUIZ SARTOREL, siempre atento, fue un sabio y gran asistente eclesiástico.
Confiamos en que el equipo de la nueva coordinación que se formará en el Diocesano de Río
de Janeiro nos traerá más vida, animación y cosas buenas, innovando como ya está haciendo.
¡Alabado sea Dios!
Anna Maria Nigro,
Secretaria del Equipo Nacional que terminó su mandato

Cambio de la Coordinación National de RCB
Queridas amigas de RCB alegría y buena noticia saber de estos cambios y nuevas
responsabilidades en el Miamsi Brasil.
No hay pandemia que detenga o paralice cuando de servir y crecer en el camino espiritual se
trata.
En nombre del equipo de servicio del SAL, damos gracias por este testimonio y compromiso de
Clarita y el equipo de Rio de Janeiro, con quienes seguiremos en comunicación.
Fuerte abrazo a Ana Ma Cavalcante gran colaboradora y siempre presente.
Fuerza y adelante!! Sincero y fraterno abrazo
Equipo del SAL Comunicaciones
Muchas gracias por la información Anna.
Exitos a Clarita y a todo RCB.
Un fuerte abrazo
Gerónimo
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CELEBRANDO O ADVENTO
Depois de quase dois anos de pandemia, nosso Diocesano conseguiu se reunir presencialmente
para celebrar o Advento, meditar, estreitar os laços afetivos e, também, repensar os rumos de
nossa caminhada. Iniciamos refletindo Lucas 3, 10-18, em que apresenta João Batista, o
precursor, o qual faz um convite à conversão, insistindo na prática da partilha e da justiça: “Quem
tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem; e quem tiver comida, faça o mesmo”.
“Não cobreis mais do que foi estabelecido”, dirigindo-se aos cobradores de impostos.
“Não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações”
São advertências muito contundentes para este momento trágico, de tanta fome, injustiças e
notícias falsas (fake news) pelo qual passa a humanidade.
Refletimos ainda João 1, 1: “No começo a Palavra já existia: a Palavra estava voltada para Deus,
e a Palavra era Deus”. Contudo, era necessário um ventre cheio de Poesia, para abrigar a Palavra
que viria habitar entre nós, e a Palavra era Jesus. Então lemos a poesia.
ABRIGO DA PALAVRA
Lc 1, 26-38
Um lugar para pousar a Palavra
Um ventre cheio de Poesia
Ele veio dizer que a palavra viria
Era uma Palavra procurando um ventre
- Você tem um ventre de nascer palavra?
- Meu nome é Maria. Pode entrar
a porta está aberta...
Tem que ser muito pequena, a mulher
e muito grande o ventre
é uma palavra do tamanho do mundo
Mulher abrigo da Palavra
peito que respira Poesia
que cante antes de dormir
o encanto do dia todo
Para entrar, não pode estar vazio
Ela precisa ser Cheia
Ave que voe
e que ensine a voar
Uma mulher fecundada pela Palavra
uma vida plena de Poesia
- Canta, Maria!
Márcio L. d’Oliveira (CEBI)
Leonardo Boff escreve: “Neste momento da história, o centro de tudo está numa mulher.
Cabe realçar a figura de Maria de Nazaré, uma mulher do povo, simples como todas as mulheres
camponesas da Galileia. Se ela não tivesse dito o “sim”, Jesus não teria nascido e não haveria o
Natal! O sim de Maria mudou a história!
Colaboração Juiz de Fora, de Ana Maria Coimbra.
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MOSAICO DA PANDEMIA
Segundo ano de pandemia terminando. Quase dois anos se passaram e muitas e muitas coisas
aconteceram. Muitas vidas perdidas, fome desemprego e aumento da desigualdade social.
Enquanto grande parte da população passou para baixo da linha da miséria, grupos de
milionários privilegiados tornaram-bilionários.
Dentro deste contexto eu me senti privilegiada. Eu pude permanecer em minha casa, mantendo
o distanciamento social, com uma geladeira cheia de alimento e assistindo “Lives” que muito me
enriqueceram. Mas eu posso ficar tranquila por esse meu privilégio? Não.
Eu como cristã me sinto angustiada vendo a miséria e a fome que passam o mundo.
E para finalizar o meu desabafo quero deixar aqui, uma reflexão, um
questionamento de Frei Beto em uma “live” que assisti.
O Covid 19 é uma doença democrática, atinge a todos. Então houve uma mobilização rápida para
criar a vacina. Porque não existe essa mesma mobilização para solucionar a fome mundo?
Colaboração Diocesano de Porto Alegre, Gagaia.

DOUTOR “AMORIS” CAUSA
Há pessoas que, por sua experiência de vida, por seu modo de viver e pelos saberes que vai
adquirindo pelo caminho, podem ser chamados de doutores, pela propriedade com que tratam
os temas em que foi se aprofundando no dia a dia. Podemos arriscar a dizer que essas pessoas,
diplomadas pelo seu próprio caminhar, muitas vezes têm tanto ou mais a oferecer, aos
diplomados e às diplomadas em academias.
Marcelo Barros é uma dessas pessoas, que se fez doutor em muitas coisas, mas, a sua
simplicidade e humildade jamais o deixariam aceitar-se um doutor em nada, considerando-se
apenas como um caminhante, que vai andando pela estrada da vida, apreendendo, aprendendo
e, aqui e ali, compartilhando o que aprendeu.
Mas, no dia 12 de novembro de 2021, a Universidade da Paraíba concedeu, a Marcelo Barros,
um título acadêmico: doutor Honoris causa em Ciência da Religião.
Foi um belo e emocionante momento para todos e todas que conhecem a vida e o trabalho do
monge Marcelo, ao ver o reconhecimento da Academia, daquilo que já era do conhecimento
geral.
O Grupo Emaús, um conjunto de teólogos e teólogas, do qual Marcelo Barros faz parte, foi
representado por Rose Costa que, em nome do Grupo, lhe conferiu o título de “Amoris” Causa.
Ivone Gebara e Pedro Stédile enviaram mensagens de vídeo e Gildo, membro do povo indígena
Xucuru, falou em nome de todos os amigos e amigas de Marcelo Barros e também,
representando a Comunidade Bremen.
Em sua fala, Marcelo dedicou o título ao MST, à Comunidade Bremen, a todos os grupos que faz
parte e aos movimentos sociais, que lutam pela justiça social.
O mês de novembro foi um mês de festas e muita alegria. No dia 27, a abertura do Tempo do
Avento coincidiu com a celebração do nascimento de Marcelo. Para celebrar esses dois
momentos de alegria, a Comunidade Bremen realizou um Ágape Ecumênico Virtual, com a
presença de muitos amigos e amigas, dos mais diversos caminhos trilhados por Marcelo. Foi uma
belíssima celebração da espera da vida que se renova, no Tempo do Advento e da renovação da
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vida de Marcelo, que completou 77 anos, de muita sabedoria e perseverança, na busca da Utopia
do Reino.
Parabéns ao monge Marcelo Barros, pelo reconhecimento acadêmico através do título Honoris
Causa e pela nova idade. Que seu caminho seja longo e fértil, com a partilha do amor, da amizade
e dos saberes.

Monge Marcelo Barros, recebendo o título Honoris Causa, na Paraíba.

UM EXEMPLO A SEGUIR.
Na aula de filosofia surgiu o tema Ecologia e uma aluna perguntou? Como fazer, para termos um
comportamento ecologicamente correto? É muito difícil. Imediatamente, lembrei-me da
resposta que Marilia Braga nos enviou quando candidata a membro da Junta Internacional.
“Por que me candidato?
1-Por que sou sensível aos problemas sociais e econômicos que vivemos no planeta como um
todo. Entendo que a metodologia do MIAMSI tem um imenso potencial de transformar o mundo,
pois passa também pela revisão interna de seus membros.
2-Minhas ações para materializar um pouco o que significa minha postura em direção à ecologia
e a uma sociedade mais justa são:
>Compromisso de não aumentar meu poder aquisitivo e, se possível reduzi-lo ao longo do tempo;
>Não sou proprietária e tenho compromisso de não investir na aquisição de imóveis.
>Não tenho investimentos financeiros e tenho compromisso de não fazê-los (a não ser que estes
sejam de fato para fins sociais e ecológicos, como os propostos pelo banco Triodos na Europa ou
pela iniciativa Finapop de Eduardo Moreira no Brasil).
>Compromisso de não participar de loterias ou promoções.
>Compromisso de fazer doações regulares a entidades que atum junto às pessoas em dificuldade
social.
>Há 16anos não possuo veículo motorizado próprio; minha opção é transporte público ou
bicicleta.
>Consumir alimentos orgânicos sempre que possível.
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>Preferir alimentos que não são acondicionados em plástico.
>Preferir produtos de 2ª mão para compras necessárias ou móveis, roupas, sapatos, brinquedos
e livros.
>Buscar constantemente a redução do lixo produzido.
>Separar os resíduos orgânicos para compostagem.
>Não usar fraldas/absorventes descartáveis.
>Evitar brinquedos e objetos de plástico. Evitar objetos que usem bateria para funcionar.
>Não deixar meus filhos pequenos usarem aparelhos eletrônicos.
>Aproveitar o tempo que tenho com eles para ler livros fazer quebra-cabeças e jogar”.
Colaboração, Ana Maria Aquino.
Equipe Nacional.
Boletim 110 – RCB / 12.2021.
Coordenação: Ana Maria Aquino.
Assistente Virtual: Geisa Lessa.
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