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Cartaz da Campanha Mostra Jesus Educador

O cartaz da Campanha da Fra-
ternidade representa uma passa-
gem da Bíblia Sagrada. A ilus-
tração mostra uma mulher que 
foi flagrada em adultério, pres-
tes a ser punida com o apedreja-
mento. Cristo aproxima-se da 
mulher e escreve na terra um 
ensinamento para ela. O conteú-
do da mensagem escrita é des-
conhecido. Ao final, Jesus disse 
à mulher: “Vá e não peques 
mais”. O autor da imagem reti-
rou as palavras “amor e sabedo-
ria” do lema da Campanha: 
“Fala com sabedoria, ensina 
com amor” (Pr 31, 26).

A dignidade humana e o cuida-
do com o planeta Terra, nossa 
Casa Comum, também são prio-
ridade, por meio do debate em 
torno de propostas educativas 
que promovam esses valores.

Em um momento em que os desafios em torno da educação se tornaram ainda mais pro-
fundos, com a pandemia da covid-19, a ideia é olhar para o tema de forma integral.
 
Essa é a terceira vez em que a educação é tema de uma Campanha da Fraternidade. As 
outras ocasiões foram em 1982 e 1998, nas quais os lemas eram “A verdade vos libertará” e 
“A serviço da vida e da esperança” respectivamente. A CF é realizada anualmente desde 
1964.
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EDITORIAL
“Fala com sabedoria, ensina com amor” Pr 31, 26

Companheiras (os), através deste Boletim buscamos a união de dois temas que se nos apresentam neste momento: a 
Quaresma e a Campanha da Fraternidade, nossa primeira atividade da RCB neste ano de 2022. 

Assim, na transfiguração de Jesus percebemos toda uma pedagogia de mudança, aceitação e compromisso. Por outro 
lado, no Brasil tão dividido -onde a Educação se vê abandonada - a CNBB nos leva a refletir sobre este tema primor-
dial. Nossos profetas Dom Helder Câmara, Dom Pedro Casaldáliga, Paulo Freire, Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro 
dedicaram suas vidas a reduzir as desigualdades pelo conhecimento.

O Papa Francisco, com a inovadora ideia da “Igreja em Saida”, nos encoraja a caminharmos rumo à conversão. Suas 
mensagens diárias confirmam sua liderança ante a Comunidade Católica Universal. É um cidadão a par da realidade 
mundial e ciente de sua influência nos rumos da sociedade globalizada e multicultural. Seus pensamentos e ações 
dialogam com as Escrituras Sagradas e norteiam nossa caminhada espiritual.

A Quaresma é um tempo de auto-avaliação que pode conduzir a transformações. É um exercício de livre arbítrio. A 
subida à montanha - metáfora utilizada por diferentes tradições religiosas e culturais - simboliza uma busca, uma 
elevação. O encontro de Jesus com os profetas Moisés e Elias, seguido da Voz do Pai, conduz à sua Transfiguração e, 
a partir deste momento, ele aceita o seu destino de ser o Filho de Deus. Nos tempos atuais, fruto da ganância mundial 
por riqueza, as montanhas vêm sendo destruídas e, ao invés de elevação tornam-se símbolos de degradação .

A Campanha da Fraternidade NÃO é a Quaresma. Foi criada para ser realizada durante este período. Tem dimensão 
social. É como se fosse uma tenda protetora, abordando temas relevantes para a conjuntura do momento e norteando 
possíveis soluções. O tema da Educação foi escolhido novamente diante da precariedade com que foi tratado em 
tempos recentes, ainda mais agravado pela Pandemia do novo Coronavírus.
Defender uma Educação, cuja pedagogia deva privilegiar valores humanistas e falar ao coração, torna-se uma exigên-
cia. Pensar a Vida como um conjunto de Direitos em que todos possam ser sujeitos de sua própria história. Enfim, 
uma Educação que “transfigure” a coletividade.

“Renovai-nos com a vossa graça para vencermos
o medo, o desânimo e o cansaço,
e ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária. (...)
Permitais que a Virgem Maria, Mãe educadora,
Com a sabedoria dos pequenos e pobres,
nos ajude a educar e servir
com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz.”
Extraído da Oração da CF de 2022

DIOCESANO RECIFE

EQUIPE NACIONAL

Clara – Coordenadora, Tatiana e Júlia – 
Tesoureiras, Márcia – vice-coordenadora 
e Jacinta – Secretária (online, no monitor)
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Este é o lema da Campanha da Fraternidade 2022 que a CNBB inaugura nesta quarta-feira de cinzas e propõe como modo de atuali-
zarmos a proposta pascal de Jesus no Brasil de hoje. Já é a terceira vez em que a Campanha da Fraternidade insiste em ligar Fraterni-
dade e Educação, Dessa vez, a partir da encíclica Fratelli Tutti, do papa Francisco, a proposta é de uma educação que nos leve ao 
diálogo, à descoberta da reciprocidade e de relações sociais e políticas e favoreçam uma sociedade baseada na fraternidade universal 
e na amizade social. 
  
Parece quase uma ironia recordar essa proposta do papa quando os meios de comunicação só falam na guerra da Rússia contra a 
Ucrânia, sem contextualizar a responsabilidade do governo dos Estados Unidos e do Ocidente neste conflito que, como em todas as 
guerras, não tem justificativa. Ambos os lados são igualmente criminosos e responsáveis por dores e sofrimentos que sempre caem 
sobre a população pobre de um lado e do outro. Depois de dois anos de pandemia, governos que nada fizeram para salvar vidas 
humanas se envolvem em uma guerra criminosa. 

Mais do que nunca, a proposta de uma campanha educativa para a Paz e a Justiça é urgente e oportuna. Há mais de 50 anos, o psicólo-
go Erich Fromm publicava o seu livro “A arte de amar”. Nele, o autor explicava que amar não é algo apenas instintivo. Precisa ser 
aprendido e praticado. Amar é consequência de um processo educativo, sem o qual as relações humanas perdem sua consistência 
mais profunda. É a educação que nos permite, como dizia Paulo Freire, ler e interpretar o mundo e assumir nossa missão de tornar 
essa terra um planeta de irmãos e irmãs. 

Infelizmente, o sistema capitalista que transforma tudo em mercadoria também faz da educação um produto de compra e venda. E, 
nesse contexto, a escola se torna instrumento que prepara as pessoas para serem consumidoras e não cidadãs do mundo. Por isso, se 
torna urgente a proposta de uma educação a partir do diálogo e do respeito à vida. Desde 2019, o papa Francisco convida a humani-
dade a entrar em um Pacto Educativo Global, no qual a educação seja organizada em perspectiva humanizadora e seja capaz de nos 
fortalecer na missão de pôr fim à iniquidade de um mundo feito de muros e barreiras que opõem pessoas, comunidades e povos. O 
papa propõe entrarmos em um pacto no qual a educação ajude a humanidade inteira a  exercitar a convivência comunitária em uma 
sociedade de irmãos e irmãs. 

Agora, a CNBB se inclui nessa proposta do papa Francisco e faz novamente da educação assunto da Campanha da Fraternidade. No 
texto-base da CF 2022, lemos a proposta fundamental: 

“Celebrando o amor redentor, a Páscoa de Jesus Cristo deve nos levar, já nessa vida, a passar de um mundo não fraterno, marcado 
pelo pecado, nas suas expressões de injustiças, omissões e opressões, para uma sociedade de irmãos. Em 2022, os bispos (católicos) 
do Brasil nos fazem um convite de singular importância:  à luz da fé, queremos refletir sobre a educação em nosso país, convictos de 
que ela é indispensável para a construção de um mundo mais justo e fraterno” (CF 2022, texto-base, p. 15). 

Infelizmente, no Brasil, ainda há muitos padres e mesmo bispos e comunidades católicas que não aceitam unir fé e vida. Olham com 
desconfiança a Campanha da Fraternidade e a acusam de desvirtuar o tempo da Quaresma do seu caráter de retiro pascal. E não basta 
concordar com a proposta do Pacto Educativo Global, proposto pelo papa. É preciso ligar esse esforço educacional com o evangelho 
de Jesus e com a celebração da Páscoa. 

A Campanha da Fraternidade nos ajuda a meditar a Páscoa para além da sua dimensão tradicional. É preciso recordar que  a tradição 
mais antiga da Igreja sempre ligou o catecumenato quaresmal à conversão social. 

Por isso, é fundamental relermos como os evangelhos mostram que a missão de Jesus foi cuidar das pessoas, uni-las em comunidades 
solidárias e testemunhar uma sociedade baseada no amor e na justiça eco-social. Assim o Texto-base da CF 2022 conclui: 

“O testemunho de uma Igreja missionária é o princípio que qualifica o anúncio do Evangelho e a torna capaz de propor aos homens 
e mulheres de boa vontade um novo aprendizado: educar é um ato de esperança no ser humano. É contribuir para que cada pessoa, 
cada discípulo missionário de Jesus Cristo ofereça o melhor de si a Deus, ao próximo, à Igreja e à sociedade. Educar com sabedoria 
e amor é estimular o cuidado pela vida, desde a concepção, passando pelo fim natural, até a eternidade. Convictos do poder transfor-
mador da educação pedimos: Senhor, ajudai-nos a criar um mundo novo!” (Texto Base CF 2022, nº 222). 

Marcelo Barros

DIOCESANO RECIFE

Falar com Sabedoria. ensinar com Amor
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Aprende com as ondas:

recua,

mas para voltar,

para insistir,

sem cansaço 

sem desistência 

noite e dia,

enquanto  a Mão  Divina

não  der sinal

de ter sido atingida

a plenitude 

das grandes  águas  vivas. 

É  impressionante como as ondas não  se cansam. Vão  recuando, recuando, mas, de repente, voltam.Teimam.Insis-
tem.E se há  horas de maré vazia, há  horas de maré  enchente, de maré  cheia...

Aonde estou querendo chegar? A provar  que quem começa, recomeça  e torna a recomeçar; quem não  desanima, e 
teima e insiste, e não  desiste, acaba vencendo...

Como é  verdade que nós  temos  que aprender com as ondas...         Dom Helder  Camara  

Aprende com as ondas

DIOCESANO RECIFE

“Grande engano teu...
Procura,
com a graça divina
firmar
de vez e para sempre
a Paz
dentro de ti...
Disseminando Paz
onde estiveres...
Serás Mensageiro da Paz!... Meditações do Pe José 
Dom Helder Camara
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CARTA DENÚNCIA
Carta-denúncia aos poderes do Estado – Mais um inocente assassinado – Caso do Engenho Roncardozi-
nho - Carta aberta elaborada pela Comunidade Bremen 

Caras irmãs, caros irmãos,

Neste dia tornamos pública a Carta-denúncia aos poderes do Estado – Mais um assassinato assassinado. A carta foi 
enviada para representantes dos três poderes no Estado Pernambuco. Mais de 50 entidades, artistas e defensores dos 
Direitos Humanos se manifestaram cobrando justiça e fim da violência no campo que cresce em nosso país.

Além disso, se aposto que em vigília permanente “a justiça corra como rio e direito brote como ribeiro impetuoso” 
(mós 5, 24). 

CARTA DENÚNCIA

Em nossos corações tem habitado a tristeza e revolta, não apenas pelo assassinato de Jonatas Oliveira, uma criança 
de nove anos, mas também pela tentativa de homicídio que sofreu Geovane da Silva Santos, pai de Jonatas e presi-
dente da Associação de Lavradores do Antigo Engenho Roncadorzinho, em Barreiros, PE. Os sete pistoleiros enca-
puzados que, no dia 10 de fevereiro,   invadiram a casa de Geovane para perpetrar esse ato cruel foram apenas o dedo 
que apertou o gatilho em mais um episódio da escalada de violência sofrida pelos lavradores e suas organizações 
naquela região.

Essa tragédia é consequência direta da omissão do Estado em relação à Mata Sul de Pernambuco. Há pelo menos 
cinco anos se arrastam conflitos ininterruptos decorrentes da ação de empresários que, apoiados por milícias arma-
das, tentam tomar terras de camponeses que vivem há décadas naquele território. Antes desse último acontecimento 
trágico já aconteceram várias tentativas de homicídio, torturas, ameaças, invasões de casas, destruição de plantações; 
muitos desses atos foram apoiados pela polícia militar, ou seja, pelo Estado. E não faltaram avisos e denúncias. 
Somos obrigados a concluir que diante de sua inércia – e às vezes colaboração – o Estado é co-autor desses crimes.
Unimo-nos a todas as entidades e organizações da Sociedade Civil para exigir dos poderes constituídos uma solução 
imediata. Que a insegurança e o medo não mais dominem e os lavradores e suas famílias possam viver pacificamente 
seus direitos à Vida, à Moradia e ao Trabalho. Que o sangue de inocentes nunca mais banhe essa terra. O Papa Fran-
cisco tem insistido que é preciso garantir a todo ser humano o acesso justo e livre à Terra, ao Teto e ao Trabalho.
Exigimos os representantes eleitos do Poder Legislativo, do Executivo e dos responsáveis pela Justiça no Estado 
para que não prevaleça a arbitrariedade do poder do dinheiro e das armas sobre o direito da lei e da justiça. Se os 
responsáveis não punirem os mandantes deste e de outros crimes na região e não garantirem aos lavradores o justo 
direito à Terra e à moradia, continuarão a perpetuar as estruturas escravizantes que continuam vigorando na Zona 
da Mata de Pernambuco.

Esperamos que esta nota seja respondida com atos eficientes de Justiça capazes de devolver a Paz à região do Enge-
nho Roncadorzinho. Deixamos claro  que nos  colocamos em  vigília permanente, até que “a justiça corra como um 
rio e o direito brote como ribeiro impetuoso” (Amós 5, 24). Por nosso compromisso de amor, imitando Jesus Cristo, 
nos colocamos e permaneceremos em meio ao povo que sofre na certeza que um dia a paz e a justiça reinará.
Mais de 50 pessoas físicas, artistas, entidades e instituições locais e nacionais assinaram a carta, que pode ser 
acessada clicando AQUI.

DIOCESANO RECIFE



DIOCESANO - RECIFE MIAMSI RENOVAÇÃO CRISTÃ DO BRASIL

06

DIOCESANO RECIFE

EU ACREDITO

Aprendi que fazendo um gesto de solidariedade
À impunidade não tem vencedores

E posso ser a única a trabalhar em um projeto
Mas se eu acreditar terei apoio de muitos

Se eu fizer a minha parte.
Cada um de uma maneira simples fará a sua.

E se eu desejar mudar a história nunca estarei sozinha
E se eu tiver a humildade de pedir ajuda

Milhares vêm ao meu auxilio
Podemos juntos acreditar em dias melhores, em pessoas melhores.

E juntos construir um mundo melhor
Sou sonhadora?

Não, faço parte desse mundo que vivo.
E desejo que seja cada dia melhor

Meus filhos fazem parte dele
E quem sabe contar a história para meus netos que nós mudamos

Porque aprendemos a trabalhar juntos
Para a construção de uma vida melhor

Uma vida mais digna, mais humana e mais solidária.

Autora - Tereza Cristina Saraiva 

Com 90 anos de idade, dos quais mais de 30 anos dedicados a servir ao próximo, ajudando a quem precisa de amor, 
carinho, mas principalmente de comida no prato.  A história de Luíza Campos pode-se dizer que é um exemplo pra 
todos nós. Corajosa, destemida, uma guerreira quando a palavra solidariedade era o principal objetivo. Temente a 
Deus, Luíza ao longo de sua trajetória no Movimento da Renovação Cristã do Brasil, nunca mediu esforços para 
ajudar e acolher. É como diz o poema acima  ”...eu fiz a minha parte...” . Hoje, nossa irmãzinha já com certa dificul-
dade em andar, relembra que nosso principal objetivo aqui na terra, independente da idade é anunciar o evangelho 
de Deus. Sentada na varanda de sua casa, de frente para o mar, ela fala sobre a lição do ver, julgar e agir.  E afirma, 
Cristo nos ensinou e determinou que pregássemos a sua palavra como descreve a bíblia no livro de Matheus 
Cap.28:19-20. “Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome 
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a observar tudo que ordenei a vocês. Eis que eu estarei com 
vocês todos os dias, até a consumação do mundo.” Ele deu liberdade ao homem, mostrou o caminho do bem e do 
mal. E deu a nós, a missão para que testemunhássemos o evangelho, independente dos obstáculos que encontrásse-
mos no caminho. Luíza ainda acrescentou: Já não  tenho tanta disposição depois de 9 décadas vividas, mas digo que 
precisamos nos preparar, pois a nossa responsabilidade em anunciar e testemunhar o evangelho é muito grande e se 
faz necessária.  O mundo precisa de Paz, precisa de Amor. Muitos ainda estão morrendo de fome física, mas princi-
palmente por falta de Deus, finaliza Luíza que foi tesoureira por mais de 20 anos no movimento. Obrigada Luíza, 
por sua dedicação e amor. Que Deus a recompense com saúde e sabedoria.

(depoimento de ELIANA VICTORIO sobre sua sogra LUÍZA CAMPOS) 
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EDUCAÇÃO PARA A FRATERNIDADE
“Fala com sabedoria, ensina com amor” (Pr 31,26)

Desde 1964 a CNBB lança a Campanha da Fraternidade. É uma Campanha que marca o tempo da Quaresma e, a 
cada ano, chama a atenção para um aspecto ou problema da sociedade que exige conversão/mudança, sempre envol-
vendo uma ação de compromisso social. Por isso, a CF é um forte convite à conversão do coração/pessoal, como 
também de transformação da sociedade. Esse convite à conversão não é (como alguns opositores querem mostrar) 
uma traição ou um desvio do espírito da penitencia e oração quaresmal, mas pelo contrário estimula e favorece uma 
resposta integral e mais completa ao seguimento de Jesus. O tema desse ano é “Fraternidade e Educação”. É a tercei-
ra vez que, nas Campanhas da Fraternidade, aparece o tema da educação, e isso mostra a grande importância que este 
tema tem.

Neste ano de 2022, o tema chama a atenção sobre a importância fundamental da educação, levando em conta o 
contexto político que estamos vivendo, marcado pelo aumento de polarizações, violência, negação dos direitos 
humanos e de injustiça social, agravado ainda mais pela pandemia da Covid-19.

Temos que lembrar como o ser humano não é um ser isolado. Nós recebemos da nossa família e da sociedade um 
conjunto de hábitos, costumes, regras, valores, visão do ser humano e do mundo, ideal de vida etc. Desde criança 
estamos sendo “educados” ou introduzidos num determinado modo de vida. A palavra educação significa exata-
mente isso: levar/conduzir/introduzir/inserir a pessoa na vida familiar, grupal, cultural, social. Por isso, vamos 
“bebendo” diferentes lógicas na compreensão e na avaliação dos valores e ações que formam a nossa vida.

Lembremos como o próprio Jesus cresceu num ambiente familiar que o ajudou a perceber aspectos da vida com 
sensibilidade às angustias e dificuldades do pobre. Nos ajuda a perceber isso o lema da CF, tirado do livro dos 
Provérbios.

O livro dos Provérbios se encerra com um poema que enaltece o papel da mulher na sociedade israelita (Pr 31,10-
-31), sendo deste poema que é tirado o lema em questão. É uma peça literária muito bem construída. Já na primeira 
estrofe (Pr 31,10) a mulher é definida como “forte” ou “talentosa”, ressaltando a sua presença dentro da dinâmica 
de vida dentro de uma casa israelita. Ao longo do poema são mostradas certas características desta mulher: eficiência, 
capacidade, esperteza, segurança, confiança, dedicação. É ela que cuida e administra a casa e, sobretudo, é ela a encar-
regada da educação das crianças. Cabia a Mãe formar para a vida, e a Mãe era a única professora que uma criança 
tinha. Ela transmitia a língua, os costumes, as tradições, a religião, as devoções, a história, a fé do seu povo. Foi neste 
ambiente caseiro que Jesus se criou. É bom lembrar que antes de Jesus ser um formador ou um educador, ele foi 
formado dentro de sua casa, por sua Mãe, mas também pelo pessoal de sua aldeia de Nazaré. Lembremos aqui o 
provérbio africano: “Para educar uma criança, é necessária uma aldeia”. É nesta escola/comunidade que Jesus ia 
crescendo em “sabedoria, estatura e graça diante de Deus e das pessoas” (Lc 2,52). Jesus passou grande parte de sua 
vida em Nazaré, nas cidades à beira do lago de Genesaré, caminhando pelas estradas da Galileia. Ele participou da 
religiosidade simples e resistente dos pobres, deixando brotar a esperança do povo. Foi dentro desta realidade confli-
tiva e tensa que ele foi se formando.

É ao longo deste caminho de crescimento educativo que a CF nos convida a perceber, mais uma vez, a diferença 
entre uma “lógica do individualismo e do egoísmo” e a “lógica da solidariedade e da fraternidade”. E o Texto-Base 
da CF nos lembra que isso se aprende em vários espaços, e envolve diversos atores (família, vizinhos, escola, comuni-
dade, Igreja, organizações sociais, política, redes sociais etc.). Nisso reside a especificidade de uma educação cristã, 

DIOCESANO FORTALEZA
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para além da confissão religiosa: educação para a fraternidade! Em sua última encíclica social, o Papa Francisco fala 
da fraternidade: é “um modo de vida com saber evangélico”. E isso é um aprendizado da vida toda. Não é algo que 
recebemos pela natureza, mas é uma opção pessoal que brota do encontro pessoal com Jesus Cristo e da adesão ao 
seu Evangelho.

Cabe agora a cada um(a) de nós aproveitar deste “Tempo oportuno” para reviver o espírito de Paulo Freire, Dom 
Hélder Câmara, Desmond Tutu para que possamos “nos” educar para educar. Nos educar como Igreja e como agen-
tes de Pastoral e assim aprender com Jesus o caminho da Evangelização dos Pobres (Lc 4,16-19).  

“Educar é um ato eminentemente humano”, diz o Texto Base da CF deste ano. E continua: “A Bíblia nos mostra a 
história de um Deus que educa o povo, caminhando com ele, compreendendo suas fragilidades, respeitando suas 
etapas e alertando diante dos erros”. Vamos pensar sobre estes verbos: Educar, caminhar, compreender, respeitar, 
alertar; “O mundo de nosso tempo precisa encontrar caminhos para se reconstruir, ouvindo os clamores dos vulne-
ráveis em sua casa comum cada vez mais vulnerabilizada”. E o Papa Francisco nos pergunta: “O que acontece 
quando não há a fraternidade conscientemente cultivada, quando não há uma vontade política de fraternidade, tradu-
zida em uma educação para a fraternidade, o diálogo, a descoberta da reciprocidade e o enriquecimento mútuo com 
valores?”. (TB, CF-2022, p.1).

Pe. Sartorelli

EDUCAÇÃO PARA A FRATERNIDADE
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SOBRE EDUCAÇÃO
“A Experiência da beleza tem que vir antes”

“Devemos criar pessoas capazes de influenciar a sociedade” El Cardenal Versaldi. (Pacto Global para 
à Educação).

“A Alfabetização é mais, muito mais do que ler e escrever. É a habilidade de ler o mundo”. (Paulo 
Freire).

“Na educação habita a semente da Esperança” –Papa Francisco.
“Educação  é  um  dos  caminhos  mais  eficazes  para  humanizar  o  mundo  e  a  história.  É  sobretudo  uma  ques-
tão  de  amor  e  responsabilidade...  apresenta-se  como  um  antídoto natural à cultura individualista que, as vezes, 
degenera num verdadeiro culto ao ego e no primado da indiferença... Hoje temos grande necessidade de um empe-
nho educativo que envolva todos os componentes da sociedade”.

“COMO ENSINAR”

“Se eu fosse ensinar a uma criança a arte da jardinagem, não começaria com a lição das pás, enxadas e tesouras de 
podar. Eu a levaria a passear por parques e jardins, mostraria flores  e  árvores, falaria  sobre  suas  maravilhosas  
simetrias  e  perfumes;  a  levaria  a  uma livraria para que ela visse, nos livros de arte, jardins de outras partes do 
mundo. Aí seduzida pela beleza dos jardins, ela me pediria para ensinar-lhe as lições das pás, enxadas e tesouras de  
podar.  Se  eu  fosse  ensinar  a  uma  criança  a  beleza  da  música,  não  começaria  com partituras,  notas  e 
pautas.  Ouviríamos  juntos  as  melodias  mais  gostosas  e  lhe  contaria sobre os instrumentos  que fazem a música. 
Aí, encantada com a beleza da música, ele me pediria  que  lhe  ensinasse  o mistério  daquelas  bolinhas  pretas  escri-
tas  em  cinco  linhas. Porque as bolinhas pretas e as cinco linhas são apenas ferramentas para a produção da beleza 
musical. A experiência da beleza tem que vir antes. Se fosse ensinar a uma criança a arte da leitura, não começaria 
com as letras e as silabas. Simplesmente leria as estórias mais  fascinantes  que  a  fariam  entrar  no  mundo  
encantado  da  fantasia.  Aí,  então,  com inveja  dos  meus  poderes  mágicos,  ela  desejaria  que  eu  lhe  ensinasse  
o  segredo  que transforma as letras e sílabas em estórias. É muito simples. O  mundo de cada pessoa é muito  peque-
no.  Os  livros  são  a  porta  para  um  mundo  grande.  Pela  leitura  vivemos  as experiências que não foram nossas 
e então elas passam a ser nossas. Lemos a estória de um  grande  amor  e  experimentamos  as  alegrias  e  as  dores  
de  um grande  amor.  Lemos estórias  de  batalhas  e  nos  tornamos  guerreiros  de  espada  na  mão,  sem  os  
perigos  das batalhas  de  verdade.  Viajamos  para  o  passado  e  nos  tornamos  contemporâneos  dos dinossauros. 
Viajamos para o futuro e nos transportamos para mundos que não existem ainda. Lemos as biografias de pessoas 
extraordinárias que lutaram por causas bonitas e nos tornamos seus companheiros de lutas. Lendo, fazemos turismo 
sem sair do lugar. E isso é muito bom”
. 
(Livro:” Ostra feliz não faz pérola” – Rubem Alves).

Colaboração: Ana Maria Aquino.
Diocesano de Fortaleza.

DIOCESANO FORTALEZA
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ANGELUS COM O PAPA FRANCISCO

Um tema para reflexão. Já me fiz algumas vezes indagações desse texto.

ANGELUS dia 20 março de 2022, com Papa Francisco. 3º Domingo da Quaresma.

“Queridos irmãos e irmãs, Bom Domingo. Estamos no coração do caminho quaresmal e hoje o Evangelho  apresenta inicial-
mente Jesus comentando algumas notícias. Enquanto a memória de 18 pessoas que morreram sob a queda de uma torre estava 
viva, eles lhe falam de alguns galileus que Pilatos matou. (cf.Lc 13,1). E há uma pergunta que parece acompanhar essas trágicas 
notícias. Quem é o culpado por esses fatos terríveis? Talvez essas  pessoas  fossem  mais  culpadas  do  que  outras  e  Deus  as  
puniu?  São questionamentos sempre relevantes; quando a notícia do crime nos oprime e nos sentimos impotentes diante do 
mal, muitas vezes nos perguntamos: será talvez um castigo de Deus? É Ele que envia uma guerra ou uma pandemia para nos 
punir dos nossos pecados? E por que o Senhor não intervém?

Devemos estar atentos! Quando o mal nos oprime corremos o risco de perder a lucidez e, para encontrar uma resposta fácil 
para o que não podemos explicar, acabamos culpando a Deus. E muitas vezes vem daqui o feio e mau hábito das blasfêmias 
Quantas vezes atribuímos nossas desgraças a Ele, atribuímos as desgraças do mundo a Ele que, ao contrário, sempre nos deixa 
livres e, portanto, nunca intervém impondo-se, apenas se propondo; a Ele que nunca usa a violência e de fato, sofre por nós e 
conosco! Jesus de fato recusa e contesta fortemente a ideia de imputar nossos males a Deus: aquelas pessoas que foram mortas 
por Pilatos e aquelas que morreram sob a torre não eram mais culpados do que as outras e não são vítimas de uma vingança 
impiedosa e vingativa de um Deus que não existe! O mal nunca pode vir de Deus, porque Ele “não nos trata de acordo com 
os nossos pecados” (Sl 103.10), mas segundo a sua misericórdia. É o estilo de Deus, Ele não pode nos tratar de outra forma. 
Ele sempre nos trata com misericórdia.

Mas em vez de culpar a Deus diz Jesus, devemos olhar para dentro de nós mesmos: é o pecado que produz a morte; é o nosso 
egoísmo que despedaça os relacionamentos; são nossas escolhas erradas e violentas que desencadeiam um mal. Nesse ponto, 
o Senhor oferece a verdadeira solução. Qual é? A Conversão. “Se vocês não se converterem-diz ele – todos perecerão do 
mesmo modo”. É um convite urgente, sobretudo neste tempo de Quaresma. Acolhamo-lo com o coração aberto. Afastemo-
-nos do mal, renunciemos a esse pecado que nos seduz, abramo-nos à lógica do Evangelho: porque, onde reinam o Amor e a 
Fraternidade o mal já não tem o poder!

No entanto, Jesus sabe que não é fácil converter-se e quer nos ajudar nisso. Ele sabe que muitas vezes caímos nos mesmos erros 
e nos mesmos pecados; que estamos desanimados e, talvez, nos pareça que nosso compromisso no Bem seja inútil em um 
mundo onde o mal parece reinar. E então, depois do seu apelo, Ele nos encoraja com uma parábola que fala da paciência de 
Deus: devemos pensar na paciência que Deus tem conosco. Oferece-nos a imagem consoladora de uma figueira que não dá 
frutos no período estabelecido mas que não é cortada: é-lhe dada mais tempo, outra oportunidade. Gosto de pensar que um 
belo nome de Deus seria “o Deus de outra possibilidade”: sempre nos dá outra oportunidade, sempre, sempre. Assim é a sua 
misericórdia. Assim faz o Senhor faz conosco: ele não ele não nos separa de seu amor, ele não desanima, não se cansa de nos 
devolver a confiança com ternura. Irmãos e irmãs, Deus acredita em nós! Deus confia em nós e nos acompanha com paciência 
de Deus conosco. Ele não desanima, mas sempre coloca esperança em nós. Deus é Pai e olha para você como um pai: como o 
melhor dos pais, ele não vê os resultados que você ainda não alcançou, mas os frutos que você ainda poderá dar; não leva em 
conta suas deficiências, mas incentiva suas possibilidades; não se concentra no seu passado, mas aposta com confiança no seu 
futuro. Porque Deus está perto de nós. O estilo de Deus – não esqueçamos - proximidade, ele está próximo, com misericórdia 
e ternura. E assim Deus nos acompanha: próximo, misericordioso e terno.

Peçamos, portanto, à Virgem Maria, esperança e coragem e que acenda em nós o desejo da conversão. Amém”.

Colaboração: Ana Maria Aquino.
Diocesano de Fortaleza
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DIOCESANO PORTO ALEGRE

A reflexão e a oração sobre nossa prática educativa é central a nós que acreditamos e rezamos o Evangelho. 
Todos/as somos educadores. Toda relação e diálogo que estabelecemos no nosso cotidiano vão acompanhados 
duma dimensão educadora e evangelizadora. A educação é tão importante à Igreja, e no caso à CNBB, que já é a 3ª 
vez que esse tema é escolhido nas Campanhas da Fraternidade, sua ação pastoral mais importante: em 1982,1998 e 
agora. Educação e evangelização são irmãs gêmeas. O Evangelho nos educa e a educação, quando autêntica, é 
sempre evangelizadora. Vou arriscar uma partilha bem do dia a dia que, penso, acontece a toda hora conosco. Vocês 
já perceberam como o Evangelho é praticamente “contar histórias”?  Essa era a prática educativa de Jesus. Respon-
dendo ao pedido das queridas colegas da Renovação, pensei em também contar uma história.

Um dia encontrei uma senhora que me segurou pelo braço e disse muito angustiada: “Pedrinho, não sei o que fazer! 
Não agüento mais! Minha netinha não me dá sossego. Quando me vê, corre para mim e começa a me perguntar, 
perguntar...sem parar! E eu confesso que não consigo, e não sei mesmo, como responder a tantas perguntas! Que 
faço? Veja, às vezes eucomeço a inventar coisas, até umas mentirinhas, para me ver livre dela. Mas logo depois ela 
retorna... 

Vamos pensar. Coloco dois pontos: O primeiro é que a essência do processo pedagógico é fazer a pergunta. Feliz de 
quem chega a perceber essa prática. Era o que Jesus fazia: “Quem é seu próximo?”; “qual dos dois (irmãos) fez a 
vontade do pai?” E no momento crucial de sua vida: “A quem procurais?” Teriam os soldados prendido Jesus se 
soubessem quem ele verdadeiramente era? Já pensou o que uma pergunta implica? Ela nos leva a pensar, a procurar... 
E pensar é a base de tudo. Libertamo-nos pelo pensar. Pensar nos leva a nos conhecermos, a crescermos em consci-
ência. Há pouco reli novamente os mais de trinta livros de Paulo Freire, com a seguinte pergunta em mente: qual o 
ponto central de todo processo educativo por ele proposto? E a conclusão a que cheguei é que a essência do proces-
so pedagógico e fazer a pergunta? Vemos que já foi assim com Sócrates, e com o próprio Cristo.

O segundo ponto é colocar isso em prática: porque a angústia da mulher? Examinem o que está por detrás disso. 
Primeiro, temos vergonha de dizer que não sabemos. Nosso orgulho e soberba não admitem que nós, adultos, não 
saibamos responder a certas perguntas. Pois o adulto deve saber, a criança não sabe! E para esconder nossa vergo-
nha, chegamos até a mentir! Quanta falta de humildade. Uma das afirmações centrais de Freire é que “não há um 
que sabe mais, outro menos: há saberes diferentes”. Quem nos disse que precisamos saber tudo?

E termino com a sugestão que me veio à mente naquele momento. Disse a ela: minha querida, quem lhe disse que 
você precisa responder a tudo? Faça assim: quando sua netinha lhe pergunta, escute com atenção, pede para dizer de 
novo, e enquanto isso você fica pensando e lhe responda com outra pergunta! Então ela vai sair pensando... e você 
de fato a ajudou a crescer. 

E foi o que aconteceu. Pouco depois ela voltou dizendo o que tinha pensado. E agora você pode fazer outra pergun-
ta...E isso é assim tanto no nosso cotidiano pedagógico, como em nossa prática evangelizadora: vamos, com humil-
dade e carinho, fazendo perguntas, dando nosso exemplo amoroso, ajudando os outros verdadeiramente a crescer e 
se libertar. Arrisque colocar isso em prática!   A essência do processo pedagógico não é dar respostas, mas fazer a 
pergunta que liberta!

Pedrinho Guareschi  

POR UMA PRÁTICA EDUCATIVA, EVANGELIZADORA (CFF 2022)
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DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO

Mais uma vez participamos ativamente da organização e do Culto do DOM, como representantes da Igreja Católica, através da 
Beatriz e Gagaia.  Este ano foi realizado na Igreja Luterana, tanto na forma presencial, como através das redes sociais.
O Culto foi preparado pelas mulheres da Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte e com o tema “EU SEI OS PLANOS QUE 
TENHO PARA VOCÊS”, palavra bíblica encontrada no livro de Jeremias, com foco  na liberdade, perdão, justiça e paz de Deus, 
expressando um sinal de esperança para todas as pessoas. Através de vários cantos e orações de confissão, ação de graças, interces-
são e esperança, nos identificamos com os problemas das mulheres do Reino Unido.

Um momento comovente foi ouvir três depoimentos de mulheres,” vozes de mulheres” que expressaram os problemas e angús-
tias sofridas por elas:   pobreza, solidão, exclusão por serem refugiadas, abuso sexual, medo do próprio cônjuge, doenças, falta de 
audição...Mas todas elas, mesmo depois de muita luta e desespero, confiaram em Deus e em ” seus planos”. 
Foram usadas velas como um símbolo de luz que brilha na escuridão e sementes como um símbolo da esperança de Deus, além 
dos símbolos que foram trazidos no cortejo processional, incluindo as bandeiras dos países. Muito especial foi a presença da 
Pastora Silvia Berenice Genz, Presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, que fez a saudação inicial. 

Momento considerável aconteceu quando a representante da Igreja Luterana ofereceu á Beatriz a vela do DMO, passando para 
nós da Igreja Católica, a responsabilidade de preparar o DMO de 2023, dia 3 de março, como sempre, na primeira sexta-feira do 
mês de março, em todo mundo.

A bênção e o envio foram feitos pelo clero presente.

Culto de profunda religiosidade, deu-nos a oportunidade de sentir o quanto há de semelhança nos problemas das mulheres da 
Grã-Bretanha e das nossas brasileiras, ressaltando a força da fé e do auxílio de Deus.   Que possamos fazer as sementes, que 
recebemos como lembrança, florescerem para o bem e a paz.   

                                                                                 Vera Matte



HOMENAGEM PÓSTUMA

ADEUS À NOSSA AMIGA ANTÔNIA CARDOSO ALVARES

A Renovação Cristã do Brasil, Diocesano de Porto Alegre, expressa seu sentido pesar e profundo agradecimento à 
nossa querida Tonica, por tantos anos de dedicação e amizade.

Tonica, fazes parte da História da RCB, Diocesano de Porto Alegre. Criaste laços afetivos e fraternos, lutaste pela 
opção preferencial dos pobres, pelos Direitos Humanos, por justiça social. Deixaste para nós o legado de tua 
espiritualidade, a tua coerência entre fé e vida.

Agradecemos às amigas que se solidarizaram com nosso Diocesano pelo falecimento de nossa querida Tonica, que 
transcorreu aos 95 anos de idade, no dia 22 de outubro de 2021. A  todas o nosso abraço fraterno. 

    

Nadir Henz

DIOCESANO PORTO ALEGRE
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EDUCAR PARA A FRATERNIDADE

A cena bíblica que ilustra a Campanha da Fraternidade de 2022,traz a figura da mulher adúltera e Jesus, mestre que a ensina 
com sabedoria e amor: ”vai e não peques mais”! Assim ela pôde partir para uma vida nova.

Iniciada pela CNBB, sempre no período da Quaresma, a Campanha da Fraternidade dedica-se neste ano ao tema “ Fraternida-
de e Educação “ e ao  lema “Fala com sabedoria , ensina com amor”.

“Creio que a realidade da educação nos interpela e exige profunda conversão de todos, verdadeira mudança de mentalidade, 
orientação de vida, revisão das atitudes e busca de uma educação que promova o desenvolvimento pessoal, integral e formação 
para a vida fraterna e para o compromisso com o bem comum. Refletir e atuar em favor da educação é uma forma de viver o 
caminho “ Pe Patrik

A fraternidade é a essência da vida cristã. É o caminho do amor É olhar e  cuidar do próximo com compaixão, acolher sem 
julgamentos, doar sem nenhum interesse e sentir a dor do outro como minha. A proposta é simples: somos todos iguais, convi-
dados a amar nosso semelhante como Jesus amou, sem barreiras, distinção de cor, gênero, raça, classe social ou qualquer outro 
motivo. A fraternidade pode ser percebida nos pequenos gestos, na gentileza do dia a dia, na pequena doação, na oração pelo 
próximo, no respeito às diferenças. Viver em fraternidade é, portanto, viver uma vida de cuidado, de maneira simples, na qual 
o que realmente importa é o ser humano. É preciso educar as pessoas para que sejam fraternas. Quem é fraterno não se conten-
ta em viver sozinho, sem perceber o abismo de descuido e de abandono em que a vida humana é jogada todos os dias. “No 
Pacto Educativo Global, Papa Francisco afirma que, para promovermos uma educação à fraternidade, é preciso: renovar a 
paixão por uma educação aberta e inclusiva, educar as novas gerações para uma convivência pacífica, que acolha a todos sem 
discriminações, a ser voz dos que não têm voz.”  

Não deixemos que as tristezas da vida nos arranquem a força da esperança que cresce no nosso coração todos os dias e nos faz 
acreditar que educar para a fraternidade, a paz, a solidariedade, a justiça, o amor, é compromisso cotidiano. Será mais feliz quem 
se revestir de tais atitudes e lutar por isso.    

  Propostas retiradas da revista Mensageiro do Coração de Jesus.                                 

 Vera Matte

"A paz não é o produto de terror ou medo. A paz 
não é o silêncio dos cemitérios. A paz não é o resul-
tado silencioso da repressão violenta. A paz é a con-
tribuição generosa e tranquila de todos para o bem 
de todos. A paz é dinamismo. A paz é a generosida-
de. É certo e É dever."

Dom Oscar Romero
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DIOCESANO RIO DE JANEIRO

UM DIA NO ASSENTAMENTO CANUDOS EM GOIÁS

Maria Francisca da Silva Santos, a Chica, membro da ELRC, mora em Goiânia.  Esta  foto é de 19 de março, 
numa reunião do MST, assentamento Canudos. 

Chica, à esquerda; no centro Dona Annunciata Balduíno, 90 anos, psicóloga aposentada. Segundo suas pala-
vras, mora e cuida de sua fazenda. Se diz uma roceira.

Irmã de D.Tomás Balduíno,  um dos pilares da Teologia da Libertação, Dona Annunciata simboliza nossa 
homenagem às Mulheres ,em março, por sua presença no evento, pela intergeracionalidade, pela Esperança do 
seu testemunho de vida.
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DIOCESANO SÃO PAULO

DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO

DEUS TEM PLANO PARA NÓS

O Dia Mundial da Oração é um movimento que aproxima mulheres de várias raças, 
culturas e tradições, estreitando seu relacionamento, compreensão e trabalho. 
Neste ano, o tema escolhido para a celebração pelas mulheres da Inglaterra, País de 
Gales e Irlanda do Norte foi a promessa de Deus encontrada no livro de 
Jeremias 29, 1-14: 
"EU bem sei os planos que estou projetando para vocês"
 
Estes três países fazem parte do Reino Unido e juntamente com a Escócia são 
conhecidos como as Ilhas Britânicas situadas no noroeste da Europa. Muitas pesso-
as se estabeleceram nas Ilhas Britânicas após terem fugido de sua terra natal e de sua 
cultura.
Veremos o que significa se sentir excluída na Inglaterra, País de Gales e Irlanda do 
Norte.
Vamos conhecer as histórias de 3 mulheres que se encontraram em situações difíceis 
e como os planos de Deus as abençoaram de maneiras inesperadas.

LINA (Lee+nah), exilada na Inglaterra, ajuda seu filho que, por ter problemas de 
saúde mental,  não pode trabalhar, a criar seus 4 netos. Não havia dinheiro nem para 
as necessidades básicas. Costumava ficar sem comida para poder comprar para eles. 
Então, seus netos participaram de um evento na Igreja local, onde foram recebidos 

calorosamente. Desde então esta Igreja se tornou sua família, ajudando com alimentos, roupas e férias para a família. Através do 
amor desta Igreja encontrou um espaço seguro.

NATALIE, exilada no País de Gales, sofreu medo, insegurança com seu companheiro que abusava dela física, emocional e sexual-
mente. Sofria ameaças que a deixavam paranoica. Grávida, foi machucada pelo companheiro e seu filho nasceu prematuro. Nos 
dias que passou no hospital escutou a voz de Deus que dizia: "Pare de orar para que seu filho viva. Ore para que a minha vontade 
seja feita". Agora, seu filho está com 13 anos, feliz e saudável e sua vida mais bela e alegre. "Deus tem bons planos para mim."

EMILY, exilada da Irlanda do Norte, tinha planos para cursar uma universidade e se tornar professora. Aos 16 anos foi diagnosti-
cada com tumores cerebrais e precisou de várias cirurgias. Uma delas, que salvou sua vida, a deixou sem audição, ficando isolada 
e retraída. "Estava apavorada no meu mundo de silêncio. Queria acabar com a vida, mas Deus tinha outros planos. Pedi a Deus 
que usasse minha vida para Sua glória e Ele começou a me mostrar seus planos. Agora sou melhor em leitura labial e linguagem 
de sinais. Ele conhece os planos que tem para mim e eu não os preciso conhecer, mas confiar neles. Seja o que for que eu passe, 
Deus sussurra sua paz e amor em meu coração." 

Vimos com estes relatos que, mesmo em países do primeiro mundo, as mulheres são excluídas e passam por sofrimentos e angús-
tias.
Nos desafios e alegrias que enfrentamos podemos ter certeza que não estaremos sozinhas. 

Sílvia Pagano Simone, Diocesano de São Paulo
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REFLEXÕES SOBRE EDUCAÇÃO

Quando nos defrontamos com problemas e dilemas de nosso tempo e nos perguntamos como é possível 
enfrentá-los, sempre alguém afirma que a saída, a solução está na Educação.

Até pode ser verdade, mas de que Educação estamos falando...?

Da Educação que faz do aluno o depósito do conhecimento do professor e que desenvolve capacidades para que se 
adapte à sociedade  existente... ou estamos falando da Educação que orienta a pessoa em sua vida, ajudando-a a refle-
tir sobre si mesmo, sobre seu tempo, sobre seu papel de “fazedor de cultura“... ?

Qualquer educação implica num comprometimento social e numa opção por determinados valores...

Será que temos clareza do tipo de ser humano ou tipo de sociedade queremos construir?

Sabemos que o conhecimento é um processo permanente que exige a ação e reflexão das pessoas sobre o mundo e, 
como este está sempre em mutação, o aprendizado é um processo ininterrupto. Por isso não podemos considerar 
que a função primordial da Educação seja adaptar, treinar as crianças e os jovens ao tipo de vida em vigor em deter-
minada sociedade como se esta fosse imutável.

Para Paulo Freire, o ser humano é um ser inacabado e a sentido de sua vida é sua humanização. Se a realidade impede 
a pessoa de se humanizar, a ele cabe mudar essa realidade.

"O homem, sendo um complexo de ação-reflexão-ação, pode participar, consciente e historicamente, da recriação 
de seu mundo sociocultural. Esta recriação faz parte inclusive de sua humanização“. Na medida em que o homem 
cria, recria e decide vão se formando as épocas históricas. A passagem de uma época para outra caracteriza-se por 
fortes contradições entre valores emergentes em busca de afirmações, de realizações e valores do ontem em busca 
de preservação.” (A Práxis Educativa de Paulo  de Carlos Alberto Torres. Ed. Loyola )

O desenvolvimento de uma consciência crítica que permite ao homem transformar a realidade, se faz cada dia mais 
urgente. O homem é consciente na medida em que conhece e se compromete com a própria realidade.

A partir destas considerações me  considero uma pessoa privilegiada por pertencer a um movimento –  a RCB – que, 
através de sua metodologia nos coloca continuamente diante da realidade em que  vivemos, fornecendo instrumen-
tos de pesquisa, reflexão e ação e uma utopia – a Criação, como reino  de justiça e amor a ser vivido pela humanidade, 
que serve de critério para nossas ações.

Exemplificando: a cada ano, por ocasião da Quaresma, tempo de conversão, na Campanha da Fraternidade nos é 
oferecido um tema que será objeto de nosso engajamento visando colaborar na busca de solução de problemas 
sociais.

Neste ano o tema da Campanha é Fraternidade e Educação

"Fala com Sabedoria, Ensina com Amor" Prov 31, 26

DIOCESANO SÃO PAULO

A seguir, está o planejamento do Diocesano de São Paulo para o ano de 2022

Programa das atividades de 2022

Mês de Março

Dia 6      Dia Mundial de Oração concelebrado com os Luteranos
Dia 9      Reunião da Equipe Fraternalegria
Pauta:  Reflexão: Gal 6,1-10 -A Lei de Cristo
Discussão e aprovação do Planejamento Anual
Escolha de um dos 3 temas para o ELAM: venceu "A crescente
violência e polarização em nossas sociedades"
 Dia 16    Reunião da Equipe Fraternalegria
Pauta:  Reflexão: Ez 18,21-28 - Cada um é responsável pelo próprio destino Pesquisa da CF- 
Educação: ESCUTAR (texto-base)
Sobre a participação na Geral do MIAMSI de 22 a 25 de março
Em 2020, estudamos o subtema: Desenvolvimento Humano para a AG
Dia 30    Reunião da Equipe Fraternalegria: continuar o VER da CF Educação

Mês de Abril

Dia 6      Palestra on line com o tema da CF: Formação Humana e Educação com o monge
Marcelo Barros
Dia 27    Reunião da Equipe Fraternalegria: concluir o VER da CF Educação
Pesquisa sobre a realidade da Educação no Brasil
Pesquisa sobre Educação Cristã na Família e nas Escolas cristãs Educação política como instrumento 
da Cidadania e das mudanças de
estruturas sociais 

Mês de Maio
Dia 4      Palestra on lines obre o JULGAR com o teólogo Sérgio Abreu, nosso assistente
Dia 18    Reunião da Equipe Fraternalegria: Reflexões sobre o JULGAR

Mês de Junho

Dia 1º    Palestra on line com o tema: Pedagogia de Jesus de Nazaré
Dia 15    Reunião da Equipe Fraternalegria:  AGIR da CF : propostas para uma Educação Cristã
Dia 29    Assembleia de avaliação do 1º semestre com celebração
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Quando nos defrontamos com problemas e dilemas de nosso tempo e nos perguntamos como é possível 
enfrentá-los, sempre alguém afirma que a saída, a solução está na Educação.

Até pode ser verdade, mas de que Educação estamos falando...?

Da Educação que faz do aluno o depósito do conhecimento do professor e que desenvolve capacidades para que se 
adapte à sociedade  existente... ou estamos falando da Educação que orienta a pessoa em sua vida, ajudando-a a refle-
tir sobre si mesmo, sobre seu tempo, sobre seu papel de “fazedor de cultura“... ?

Qualquer educação implica num comprometimento social e numa opção por determinados valores...

Será que temos clareza do tipo de ser humano ou tipo de sociedade queremos construir?

Sabemos que o conhecimento é um processo permanente que exige a ação e reflexão das pessoas sobre o mundo e, 
como este está sempre em mutação, o aprendizado é um processo ininterrupto. Por isso não podemos considerar 
que a função primordial da Educação seja adaptar, treinar as crianças e os jovens ao tipo de vida em vigor em deter-
minada sociedade como se esta fosse imutável.

Para Paulo Freire, o ser humano é um ser inacabado e a sentido de sua vida é sua humanização. Se a realidade impede 
a pessoa de se humanizar, a ele cabe mudar essa realidade.

"O homem, sendo um complexo de ação-reflexão-ação, pode participar, consciente e historicamente, da recriação 
de seu mundo sociocultural. Esta recriação faz parte inclusive de sua humanização“. Na medida em que o homem 
cria, recria e decide vão se formando as épocas históricas. A passagem de uma época para outra caracteriza-se por 
fortes contradições entre valores emergentes em busca de afirmações, de realizações e valores do ontem em busca 
de preservação.” (A Práxis Educativa de Paulo  de Carlos Alberto Torres. Ed. Loyola )

O desenvolvimento de uma consciência crítica que permite ao homem transformar a realidade, se faz cada dia mais 
urgente. O homem é consciente na medida em que conhece e se compromete com a própria realidade.

A partir destas considerações me  considero uma pessoa privilegiada por pertencer a um movimento –  a RCB – que, 
através de sua metodologia nos coloca continuamente diante da realidade em que  vivemos, fornecendo instrumen-
tos de pesquisa, reflexão e ação e uma utopia – a Criação, como reino  de justiça e amor a ser vivido pela humanidade, 
que serve de critério para nossas ações.

Exemplificando: a cada ano, por ocasião da Quaresma, tempo de conversão, na Campanha da Fraternidade nos é 
oferecido um tema que será objeto de nosso engajamento visando colaborar na busca de solução de problemas 
sociais.

Neste ano o tema da Campanha é Fraternidade e Educação

"Fala com Sabedoria, Ensina com Amor" Prov 31, 26

DIOCESANO SÃO PAULO

A seguir, está o planejamento do Diocesano de São Paulo para o ano de 2022

Programa das atividades de 2022

Mês de Março

Dia 6      Dia Mundial de Oração concelebrado com os Luteranos
Dia 9      Reunião da Equipe Fraternalegria
Pauta:  Reflexão: Gal 6,1-10 -A Lei de Cristo
Discussão e aprovação do Planejamento Anual
Escolha de um dos 3 temas para o ELAM: venceu "A crescente
violência e polarização em nossas sociedades"
 Dia 16    Reunião da Equipe Fraternalegria
Pauta:  Reflexão: Ez 18,21-28 - Cada um é responsável pelo próprio destino Pesquisa da CF- 
Educação: ESCUTAR (texto-base)
Sobre a participação na Geral do MIAMSI de 22 a 25 de março
Em 2020, estudamos o subtema: Desenvolvimento Humano para a AG
Dia 30    Reunião da Equipe Fraternalegria: continuar o VER da CF Educação

Mês de Abril

Dia 6      Palestra on line com o tema da CF: Formação Humana e Educação com o monge
Marcelo Barros
Dia 27    Reunião da Equipe Fraternalegria: concluir o VER da CF Educação
Pesquisa sobre a realidade da Educação no Brasil
Pesquisa sobre Educação Cristã na Família e nas Escolas cristãs Educação política como instrumento 
da Cidadania e das mudanças de
estruturas sociais 

Mês de Maio
Dia 4      Palestra on lines obre o JULGAR com o teólogo Sérgio Abreu, nosso assistente
Dia 18    Reunião da Equipe Fraternalegria: Reflexões sobre o JULGAR

Mês de Junho

Dia 1º    Palestra on line com o tema: Pedagogia de Jesus de Nazaré
Dia 15    Reunião da Equipe Fraternalegria:  AGIR da CF : propostas para uma Educação Cristã
Dia 29    Assembleia de avaliação do 1º semestre com celebração

REFLEXÕES SOBRE EDUCAÇÃO
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DIOCESANO SÃO PAULO

REFLEXÕES SOBRE EDUCAÇÃO

Mês de Agosto

Dia 3      Reunião da Equipe Fraternalegria: apresentação do tema escolhido para o ELAM
Dia 17    Reunião da Equipe Fraternalegria: VER do tema do ELAM
Dia 31    Reunião da Equipe Fraternalegria: JULGAR do tema do ELAM

Mês de Setembro

Dia 14    Palestra on line: JULGAR do tema do ELAM
Dia 28    Reunião da Equipe Fraternalegria: AGIR do tema do ELAM

Mês de Outubro

7 a 10     ELAM em Arequipa, Peru
Dia 19    Retiro Espiritual com Sérgio Abreu
Dia 26    Reunião da Equipe Fraternalegria: preparação para o Conselho Nacional

Mês de Novembro

????       Conselho Nacional da RCB
Dia 23    Reunião da Equipe Fraternalegria: Revisão de Vida

Mês de Dezembro

3 ou 7    Celebração de Natal agradecendo os trabalhos realizados

Ao progredir na consciência de nossa realidade, não só descobrimos as causalidades dos problemas 
que enfrentamos, como também alteramos nosso esquema mental e nós também mudamos. Diante da 
realidade analisada temos que fazer uma opção.
Ou aderimos à mudança que se  faz necessária, visando a verdadeira humanização do ser humano, ou 
ficamos a favor da permanência do status quo.

Maria Alice Leonardi e Anna Maria Nigro
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DIOCESANO JUIZ DE FORA

Cabe a nós lutarmos pela vitalidade da Igreja da Libertação

Continuaremos a cantar a Utopia e a animar as muitas lutas sociais para a construção do Reinado de Deus na 
História Humana.
O ótimo artigo de 
Magali Cunha sobre a 
quaresma neste blog de 
diálogos da Fé suscitou 
a reflexão que aqui 
apresento a quem se 
interessa pela Fé no 
mundo atual.

Quaresma é o tempo 
que prepara as comuni-
dades cristãs para a 
grande festa da Páscoa, 
a Ressurreição de Jesus, 
promessa de triunfo 
definitivo da vida sobre 
a morte. O que 

estamos percebendo, porém, nesta quaresma, é o triunfo da morte numa guerra na qual o povo ucraniano é sacri-
ficado na disputa entre Rússia e OTAN pela hegemonia geopolítica. E esta não é a única guerra de nossos dias: 
além daquelas assim nomeadas, muitas outras guerras são feitas sem usar esse rótulo, como as investidas armadas 
contra povos indígenas, quilombolas, comunidades de posseiros e as populações de periferia – para referir-me 
apenas ao Brasil. Não se pode fazer de conta de que a contradição entre a promessa de triunfo da Vida e a realida-
de de Morte ganha espaço cada vez maior. Como então proclamar com os pés no chão a esperança na vitória da 
Vida?

Numa situação dessas só a arte pode vir em nossa ajuda. A ela precisamos recorrer para não deixar apagar-se a 
chama da alegria de viver. É isso que nos oferece Zé Vicente, poeta e cantor cearense que há quase 50 anos anima 
as Comunidades Eclesiais de Base – CEBs – com suas composições. Uma delas, que agora completa 40 anos, 
tornou-se uma espécie de hino das CEBs, tanto tem sido cantada. Vale a pena conhecer essa composição, porque 
é um dos melhores remédios contra o desânimo que a realidade atual tem provocado em tanta gente.

Note-se que a letra, que é realçada por uma melodia simples e fácil de ser cantada, nada tem de propriamente 
religiosa se “religioso” for entendido como referência explícita ao divino ou à Bíblia. Ela fala de uma utopia 
radicalmente humana que virá com “o dia da paz”, sob o brilho do “Sol da esperança”, quando veremos “o povo 
nas ruas sorrir” e a “roseira florir”, “cercas e muros no chão” e “as mesas se encherem de pão”. Nesse dia “o olhar 
da gente” dará a certeza de sermos irmãos, dando início ao “reinado do povo”. E o sonho continua: “destruídas 
as armas da destruição”, vai triunfar o “decreto que encerra a opressão” embora “assinado só no coração”. Será 
“tempo novo de eterna justiça”, “sem ódio, sangue ou cobiça”, em que “a voz da verdade” é ouvida e a mentira 
abolida. Por isso, é hora de cantar com alegria essa cativante utopia.

Certamente, a grande aceitação de Utopia nos ambientes identificados com a Teologia da Libertação nas Igrejas 
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cristãs deve-se ao fato de utilizar-se de metáforas que falam do Reino de Deus referindo-se ao “reinado do povo”. 
São sinais do Reino de Deus que virão: “mesas cheias de pão”, “cercas e muros caídos no chão” e o “dia da paz” 
que traz a “eterna justiça”.

Não é difícil a quem interpreta a promessa do Reino de Deus como mudança radical na História humana – como 
faz a Teologia da Libertação – identificá-la com a utopia de um mundo que há de vir, mundo onde reinam a Paz, 
a Justiça e o Cuidado com a Terra.

Mas também fora dos ambientes cristãos, onde não se fala da promessa do Reino de Deus, a Utopia tem sido 
cantada para evocar o ideal ecológico e socialista de uma sociedade fundada na Justiça, na Igualdade, na Paz e no 
Cuidado com a Terra. Por isso, tanta gente canta e louva o Sol da esperança que vai brilhar, fazendo florescer 
todos os jardins e instaurar relações sociais igualitárias que levam o povo a sair às ruas e a sorrir. Daí o sucesso de 
Utopia nesses seus 40 anos de difusão nos ambientes populares.

Essa difusão de Utopia nos meios populares chegou até o carnaval: seu refrão foi incorporado ao samba-enredo 
do Bloco Tykerê, de Crateús-CE, para o desfile de 2007. Seus temas eram a vida e atividades de Dom Fragoso, o 
primeiro bispo daquela diocese, falecido no ano anterior. Em ritmo de frevo, mobilizando mais de dez alas temáti-
cas e alguns carros alegóricos, o bloco narra a vida do bispo, grande incentivador das Pastorais populares e do 
Ecumenismo, e lembra um de seus colaboradores, o padre Alfredinho, sempre identificado com a população 
pobre, inclusive no vestir-se. Naquele inusitado desfile em que símbolos religiosos convivem em harmonia com 
sensuais bailarinas representando anjos do céu, expressou-se em modo carnavalesco o mesmo sonho do Reinado 
do Povo.

15 anos depois daquele desfile, já não encontramos tantos bispos e padres nas lutas populares como profetas da 
Libertação, apesar do esforço de Francisco nesse sentido. Cabe a nós, leigos e leigas das Igrejas cristãs que levam 
a sério a promessa do Reino de Deus, incentivar nossas comunidades, padres, pastores e bispos a não transigirem 
diante do tradicionalismo reacionário e recuperar a vitalidade da Igreja da Libertação. Assim, com Zé Vicente e 
todas as pessoas que lutam por Paz com Justiça, continuaremos a cantar a Utopia e a animar as muitas lutas sociais 
para a construção do Reinado de Deus na História Humana.

Se não o fizéssemos, deixaríamos esvair a alegria de viver e teríamos uma quaresma sem Páscoa. Sofreríamos a 
dor das guerras e da morte, sem a Esperança da ressurreição. E não é essa a proposta de Jesus de Nazaré, o Cristo 
crucificado e ressuscitado.

Pedro A. Ribeiro de Oliveira
Leigo católico, nascido em 1943, doutor em sociologia, foi professor nos Programas de Pós-Graduação em Ciên-
cia da Religião da UFJF e PUC-Minas. É membro de Iser Assessoria e da Coordenação do Movimento Nacional 
Fé e Política.

Texto retirado de: https://www.cartacapital.com.br/blogs/dialogos-da-fe/cabe-a-
-nos-lutarmos-pela-vitalidade-da-igreja-da-libertacao/

DIOCESANO JUIZ DE FORA

Cabe a nós lutarmos pela vitalidade da Igreja da Libertação
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MIAMSI

ACOLHIMENTO

No dia 24 de fevereiro, menos de um mês antes da 
realização da AG do MIAMSI em Roma, o mundo 
foi surpreendido pelo ataque militar da Rússia 
contra a Ucrânia. Era o início de uma guerra que 
trouxe enorme tensão ao mundo e que não tem data 
para terminar...

Moro na Alemanha em uma casa muito espaçosa. Já 
tínhamos o projeto de compartilhar este espaço 
com outra família, mas a pandemia dificultou a reali-
zação deste projeto. Agora, com a vinda dos refugia-
dos ucranianos para diversos países da Europa, 
imediatamente nos apresentamos para receber uma 
família. No dia 10 de março, este acolhimento 
começou a se concretizar, quando recebemos a 

chamada de um casal que, junto com seu filho pequeno, já tinham chegado a Budapeste.

Demos a orientação de como chegar em nossa casa, o que finalmente aconteceu no sábado, dia 12 de março.

A família em questão mora em Dnipro, na região central da Ucrânia. Nesta cidade, que felizmente ainda não foi ataca-
da, o idioma falado é o russo. Para chegar até aqui eles primeiro foram até uma cidade próxima à fronteira com a Hun-
gria. Cabe ressaltar que o pai só conseguiu sair da Ucrânia por ser de nacionalidade egípcia. Dali viajaram para Budapes-
te, onde ficaram por três dias. Aí, quando estavam seguros de que seriam recebidos por nós, começaram a última parte 
da viagem: primeiro um trem noturno que saiu de Budapeste e passou pela Eslováquia, República Checa e Polônia até 
chegar a Berlim; em seguida mais um trem de Berlim a Bielefeld, onde moramos.

Assim como eles, muitos refugiados estão chegando às mais diversas cidades alemãs. A nossa cidade já recebeu mais de 
2500 pessoas e a grande maioria delas está sendo alojada em ginásios esportivos. A primeira preocupação é sem dúvida 
o alojamento. Os refugiados ucranianos estão também recebendo uma pequena ajuda financeira e são autorizados a 
utilizar o transporte público gratuitamente. As escolas também estão se preparando para acolher e integrar as crianças. 
O nosso pequeno hóspede tem 8 anos e já foi aceito para frequentar a escola da nossa filha.

Estamos felizes de poder acolher ao menos uma família, na esperança de que esta guerra termine logo e eles possam 
voltar para casa como tanto desejam.

Agora, no final de uma semana tão agitada, estou me preparando para viajar para Roma, onde terei a honra de partici-
par da AG como candidata da AL para a junta internacional.

MARÍLIA BRAGA

Marília,  o marido e os filhos, levando a família ucraniana que acolheram, a um 
passeio. À frente o casal e o filho com casaco amarelo.  Evitou mostrar os rostos.
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Conversa com Marília Braga, eleita representante da AL no MIAMSI

MIAMSI

Marília é filha de nossa companheira Maria Inês e do Fernando Braga. Tem 46 anos. Casada com o Jens e mãe de 
Maria, com 7 anos e de Gabriel, com 4 e meio. Moram na Alemanha, na cidade de Bielefeld, onde é professora e 
pesquisadora da Universidade de mesmo nome. Doutora em Informática Biogenética.

     Cocriadora da equipe  virtual ELRC-  Equipe Liberdade e Compromisso com Responsabilidade.  Responsável 
pelas reuniões via Zoom e secretária.

     Entrevista com Marília:

  P-   Por que está na RCB?
    Convidada pela mãe, foi em 2008 à AG de Malta. Percebeu a importância do MIAMSI. Em 2011, no RJ, ingressa 
na nova equipe "das filhas". Em Fortaleza, na AG de 2012, teve participação como tradutora voluntária. 
     Desde maio de 2021 participa da ELRC e foi apresentada pela EN da RCB como candidata a representante da 
AL. 

  P- Quantas pessoas presentes na AG? 
      Variava em torno de 80 presenças.  Representando  17 países.

P- Que projetos tem quanto a AL?
     Fui a Roma para participar da AG, não para ser eleita. Preciso conhecer para  participar , com a ESSAL, dos desa-
fios atuais do Movimento.  Juntos.

P- Para que cargo foi eleita?
    Na primeira reunião da JI, após a eleição,  o presidente eleito, Prosper representante do Benin, reuniu -se com os 
outros quatro membros para nomear suas funções. Fiquei  encarregada da Comunicação e vice-presidente para a AL
.
P- Qual o momento mais emocionante?
    Sem dúvida,  a Audiência com o Papa Francisco.  O clima era leve, apesar da presença dos sérios guardas- suíços. 
Bem na frente com a Bandeira do Brasil. 
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MIAMSI

Conversa com Marília Braga, eleita representante da AL no MIAMSI

P-Outra emoção que a marcou ? 
    Sim. A reviravolta da sua eleição que me levou às lágrimas. Consulta ao novo Estatuto me deu a vitória. Foi emo-
cionante discutir temas ,com um grupo só de mulheres, de outras culturas e realidades. Conversa sobre desenvolvi-
mento humano integral. 

P- E o momento  mais descontraído?
     A festa de encerramento onde todos se irmanaram. A delegação das Ilhas Maurício contagiou com coreografias 
e clima de alegria. A RC italiana levou duas cantoras meio operistícas. O Líbano mostrou a dança do ventre.

P- Outros fatos que gostaria de nos contar?
    Maryse Robert me pediu para contar a experiência com a família de ucranianos, que acolhemos em nossa casa. 
Também o interesse geral sobre a AL e Brasil. Sem viés político.    
 
P- Quais os países africanos ingressantes?
     Burundi e Marrocos.

P- Percebeu a redução de companheiros no Movimento como um todo?
    Sim. A redução é geral pelas mesmas razões da AL. Inclusive no Movimento francês. 

P- Gostaria de acrescentar algo mais?
    Paolo Navoni é o representante no ECOSOC, órgão da ONU  em Genebra. Motivou a que sejam enviados 
temas sobre DDHH.
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MIAMSI

Do Líbano à Roma

MIAMSI ROME 2022

“Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê 
não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que por ele o mundo fosse 
salvo.”      (João, 3, 16-17)

Esta Assembleia deveria acontecer no Líbano em 2020.

A situação política e econômica no Líbano tornou-se trágica e perigosa, foi necessário escolher  outro local, neste 
caso, a cidade de Roma (Itália).

A pandemia de covid-19 impediu a participação de membros de alguns países como a Índia.

A  guerra  lançada  pela  Federação  Russa  contra  a  Ucrânia  perturba  o mundo inteiro. A paz  obtida após a 
Segunda Guerra Mundial é minada.

A  Europa  sente-se  ameaçada  e  enfraquecida.  Os  países  da  União Europeia  denunciam  esta  agressão  injusti-
ficada  que  não  respeita  os direitos humanos. O poder destrutivo das armas  causa um grande número de  baixas  

Mensagem final da XVª. Assembleia Geral do MIAMSI em Roma
21 a 25 de março de 2022

“Como Testemunhar e se Envolver no Mundo de Hoje
para uma sociedade mais inclusiva? "
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MIAMSI

Do Líbano à Roma

entre  civis  inocentes. A  desgraça engendrada pela guerra é muito  superior  aos  ideais  de  conquista  evocados  
pelo  agressor. É impossível justificá-lo do ponto de vista ético.

A  mensagem  da  última  Assembleia  Geral  em  2016  em  Burkina-Faso expressava o pedido de que a resolução 
de conflitos fosse feita por meio da  justiça,  diálogo  e  respeito  pela  dignidade  de  todas  as  pessoas. Infelizmente,  
assistimos  a  uma  multiplicação  de  conflitos.  Em  vez  de  crescer em paz, a situação política e econômica do 
mundo se agravou com o advento de novas causas de violência.

Vários  países  membros  do  MIAMSI  estão  hoje  preocupados  com  a fragilidade da paz tanto dentro dos seus 
estados, como também nas suas fronteiras.

Reunidos agora em Roma, os membros do MIAMSI desejam dar razão de sua esperança. Onde o ódio e o individua-
lismo cresceram, o amor e a solidariedade abundaram.

O lema do MIAMSI é "Olhar, discernir, transformar".

Descobrimos que o medo paralisa e divide. O sentimento de impotência leva  ao  retraimento  em  si  mesmo  ou  
mesmo  ao  fatalismo.  Em  muitos países, o poder e a riqueza econômica estão  concentrados nas mãos de uma  elite,  
enquanto  a  maioria  da  população  sofre  com  a  pobreza  e  a manipulação da mídia sem participação na tomada 
de decisões. Neste contexto, migrantes, refugiados, mulheres e crianças são particularmente vulneráveis.

Os  membros  do  MIAMSI  continuam  a  acreditar  no  poder  da  verdade percebida com clareza na comunidade.
Chamados a transformar mentalidades e realidades culturais, políticas, educacionais e econômicas, percebem a neces-
sidade de desenvolver um pensamento pessoal e coletivo para compreender e orientar  as escolhas fundamentais da 
sociedade, tendo como bússola o Evangelho de Jesus Cristo Ressuscitado.

Imersos   na   sociedade   mediática   que   muitas   vezes   nos   torna espectadores  em  frente às  telas,  os  membros  
do  MIAMSI  optam  por tornar-se atores, não só para representar e dar, mas também para receber e partilhar, numa 
experiência de sinergia com qualquer pessoa de boa vontade e de reciprocidade. Como dizia São Francisco de Assis: 
“É dando que se recebe”.

Não são apenas os jovens que têm força para agir, mas a sabedoria dos mais velhos também representa uma herança 
preciosa a ser transmitida às novas gerações para construir não muros, mas pontes.

Eis o que o Papa Francisco nos dirigiu durante sua 4ª catequese sobre o tema da velhice em 23 de março de 2022.

Roma, 25 de março de 2022 


