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EDITORIAL
Com este Boletim de Junho, concluímos a programação do 1º semestre de 2022 e nos
preparamos para, novamente, nos dedicarmos ao tema do XVI ELAM – Encontro LatinoAmericano.
Atribuímos o sucesso de nossa reflexão sobre a CF 2022 ao apoio dos diocesanos e às
valiosas contribuições do Boletim 111. A qualidade da análise realizada nos motivou a
enviar o relatório à CNBB e ao CNLB. Em nome da RCB, esperamos contribuir como parte
da sociedade civil, para as transformações que o tema tão relevante necessita.
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No ELAM, em Arequipa, acontecerá a eleição para a nova ESSAL – Equipe de Serviço da
América Latina. Conforme consenso dos representantes dos países-membros, em
reunião a 1º de junho, a equipe será formada por cinco representantes, de países
diferentes.
Os diocesanos poderão escolher candidato(a) enviar seus currículos à Equipe Nacional,
dentro de quarenta e cinco dias.
Vivenciamos, no Brasil, um momento de violência e apreensão ante fatos como a chacina
da Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, a execução de Genivaldo dos Santos, em Recife, e os
assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Esses episódios
estão inseridos numa conjuntura com alta da inflação e sua repercussão no cotidiano
das famílias mais pobres. Já são 35 milhões de brasileiros passando fome. O contexto é
agravado pelo período pré-eleitoral extremamente polarizado.
Unidas(os) em nossas orações vamos.
ESPERANÇAR, como nos ensinou Paulo Freire, Rubem Alves, D. Helder, Frei João e todos
os demais profetas e sacerdotes. Fiéis à nossa utopia de um mundo melhor. É possível.
E vamos a Arequipa! Também é possível!
Equipe Nacional
Coordenadora – Clara.
Vice-Coordenadora – Márcia.
Secretária – Jacinta.
Tesoureiras – Tatiana e Julia.

(Flor do Mandacaru - símbolo de resistência)
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DIOCESANO RIO DE JANEIRO

SINODALIDADE: A PERSPECTIVA DE UMA LEIGA
O Papa Francisco vem protagonizando um processo de renovação da Igreja, enfatizando
a expressão de “sinodalidade”, que expressa e indica o “caminhar juntos" de todo o povo
de Deus, na diversidade de seus carismas e ministérios. Seu ministério pastoral deve ser
visto, entretanto, no contexto mais amplo de renovação e reforma eclesial desencadeado
pelo Concílio Vaticano II. Este parte da categoria “povo de Deus”, pensando a Igreja como
“sacramento de salvação" no mundo e para o mundo.
Ao dar este passo, o Concilio se afirma de forma significativa, comparado ao contexto
pré-conciliar, segundo o qual a Igreja era pensada basicamente – quando não
exclusivamente – a partir da Hierarquia. Centrada nos aspectos institucionais,
hierárquicos e jurídicos, a Igreja se assumia como uma “sociedade desigual” na qual
havia dois tipos de cristãos: clérigos e leigos. Criticando esta posição, Yves Congar,
importante teólogo francês, chegou a falar, naquela época, no “reducionismo da
eclesiologia a um espécie de hierarcologia”.
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O concilio, centrado na doutrina sobre a Igreja, teve uma enorme importância ao abrir-se
à sua transformação. Não fez declarações dogmáticas, pois foi definido por João XXIII
como um concílio pastoral, em função do diálogo da Igreja com o mundo. Ao introduzir a
ideia de “povo de Deus”, afirma que, pelo sacramento do Batismo, todos participamos da
Igreja. Enfatizando a participação de todos, não nega a divisão laicato/clero, mas esta fica
em segundo plano em relação à igualdade fundamental de todas as pessoas batizadas.
Na realidade, a ideia de participação dos leigos já vinha de muito antes, presente nos
movimentos de Ação Católica. Já na fundação da Ação Católica, em 1929, Pio XI a definia
como “participação dos leigos no apostolado hierárquico da Igreja”. Entretanto, tal
participação adquire um valor próprio, quando a partir dos anos 50 iniciam-se as
experiências dos seus movimentos especializados.
Depois, no rico e intenso debate pré-conciliar, Yves Congar dá ao laicato uma
importância especial, ao escrever seu livro “Jalons pour une théologie du laicat”.
A novidade do Concilio é apresentar uma compreensão mais ampla do mistério da Igreja,
ao tratá-la como “povo de Deus”, em função da sua missão no mundo. Não é uma
negação da dimensão institucional e do ministério ordenado, mas remete à ideia da
Igreja como “Corpo Místico de Cristo”. Povo no qual reina entre todos uma verdadeira
igualdade quanto à dignidade e a missão de todos os fiéis.
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Aí está a fonte da sinodalidade e da igreja sinodal. Essas expressões não aparecem nos
textos conciliares mas têm aí seu fundamento. A palavra sínodo, que antes se referia
exclusivamente às reuniões de bispos, adquire um sentido mais amplo, para incluir
também os leigos e leigas, religiosos e religiosas, pensando uma “igreja toda sinodal”.
Essa dimensão não pode ser vista apenas como um procedimento
técnico/administrativo, mas como dimensão constitutiva da Igreja. E neste sentido podese dizer que Francisco inaugura uma nova “primavera eclesial”, lembrando a expressão
utilizada por João XXIII para anunciar o concílio: “flor de inesperada primavera”.
É importante ressaltar, em todo este processo, a contribuição específica da Igreja latinoamericana: seja ao nível de uma dimensão teórica – por meio da Teologia da Libertação
– seja ao nível da prática, pela multiforme experiência das Comunidades Eclesiais de
Base – CEBs.
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Hoje, além das CEBs surgem também pequenos grupos de reflexão e de oração, entre
setores de classe média. Criam-se novas formas de celebrar, em pequenos grupos, nas
casas, com uma dimensão horizontal, que implica a participação de todos e todas.
Dois exemplos recentes de sinodalidade, que são eventos de toda a Igreja e não apenas
dos Bispos:
Conferencia Eclesial da Amazônia – Junho – 2020.
Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe – 2021.
A reforma da Igreja é urgente, para poder ter uma presença no mundo atual, que
valoriza crescentemente a dimensão democrática.
Colaboração: Lucia Ribeiro.
Floresta, 18 de Junho de 2022.

(Jitirana - flor tipica do nordeste)
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VIOLÊNCIA NA AMAZÔNIA:
O ASSASSINATO DO AMBIENTALISTA BRUNO PEREIRA E DO JORNALISTA DOM PHILLIPS

O braço do tirano não seria tão forte não fosse o braço armado do Governo Federal e a
cumplicidade das autoridades que se calam. Bruno Pereira e Dom Phillips começaram a
morrer quando, por encomenda, assassinaram o indigenista e também combatente
contra a exploração e devastação do Vale do Javari, Maxciel Pereira dos Santos em 2019.
A execução de Bruno Pereira e de Dom Phillips na Amazônia neste preciso momento
histórico, reassume extraordinária importância de uma verificação sobre os valores
soberanos da vida dentro do Estado de Direito, não somente para os defensores dos
direitos humanos, mas, sobretudo dos povos originários, aqui não estou me referindo
sobre alerta as autoridades responsáveis! O alerta já vinha sendo dado com denúncias
amplamente comprovadas. Esse crime reacende a necessidade do fortalecimento de
uma sociedade verdadeiramente humana que não fique simplesmente em nota de
pesar e lamentos.
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Os tempos sombrios contra os defensores dos direitos humanos, sindicalistas, povos
originários, negros e pobres indicam possíveis riscos para as eleições que se se
aproximam. Quando uma pessoa, um ambientalista, pessoas que lutam pelos direitos
humanos no Brasil é executada de forma brutal como aconteceu com Bruno e Dom é
um sinal de que o projeto de morte deste Governo Federal continua em curso e fará de
tudo para que ele continue. Será que a repercussão nacional e internacional sobre essa
barbárie esta acontecendo porque envolve um jornalista britânico? Muitos se
perguntam! São repercussões momentâneas, no calor dos acontecimentos e que
acabam caindo no esquecimento. Poderia ser de qualquer outro país, (veja o que
aconteceu com Irmã Dorothy Stang, executada em 2005, no Pará por defender os semterra contra latifundiários) basta que tivesse uma história de combate, defesa da
Amazônia, dos povos indígenas e recursos naturais, ou seja, defesa da vida em
confronto com este governo cultuador da morte que se chama Bolsonaro. O que está
por trás dessas execuções são: a questão da caça, a pesca do pirarucu, tracajá e as
mineradoras.
O Vale do Javari tem 8 milhões de hectares é a maior reserva do Brasil, e apresenta a
maior densidade de povos indígenas isolados do mundo. Há denúncias feitas ao MPF
desde 2017 sobre o massacre dos isolados e o inquérito foi arquivado em 2018, as
mesmas denúncias que Bruno Pereira e Dom Phillips buscavam quando foram
emboscados, mortos, esquartejados e incinerados.
RENOVAÇÃO CRISTÃ DO BRASIL
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São os guardiões da floresta que estão sendo executados por um governo que defende a
morte desde sempre! Quem não lembra quando da votação no Parlamento brasileiro ao
golpearem Dilma Rousseff, Bolsonaro exaltou o carrasco Brilhante Ustra? Aquele foi o
sinal que o braço do tirano estava no ar!!! A atrocidade contra Bruno e Dom faz parte de
uma limpeza étnica! Os braços do Grande Rio Amazonas, o maior do mundo em água
doce e o segundo em extensão estão morrendo sufocados pelo mercúrio, sugados pelas
dragas e outros maquinários pesados.
Nas palavras do ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, quando disse “ vamos usar a
pandemia e passar a boiada” e ainda disse “não precisamos do Congresso”, estava
anunciando todo esse cenário que estamos vendo. Quando um garimpo, extração de
madeira, pesca são chamados de ilegais é que são atividades realizadas em áreas
públicas, como terras indígenas ou de conservação, portanto, pode passar a “boiada, a
baciada”, e que a sociedade não tem ideia do que seja essa boiada. 93,7% da atividade
garimpeira está concentrada na Amazônia (dados do MapBiomas). Quando um ministro
de Estado faz um pronunciamento desse e a sociedade se cala, não se prepara, é como se
os ambientalistas, ativistas, militantes dos direitos humanos de todas as profissões
ficassem entregues a uma matança.
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Bruno e Dom foram amarrados num tronco, no fundo das águas, numa cova rasa, isso é
uma simbologia para dizer que a sociedade brasileira está amarrada num tronco. O
tronco simboliza escravidão. Desde o colonialismo nós não nos libertamos da escravidão.
Então, essa boiada significa narcotraficantes, madeireiros, e garimpos.
Para que essa “boiada” não continue passando é preciso que a sociedade brasileira
acorde para isso. Quando o Presidente diz que Bruno e Dom Phillips estavam se metendo
em coisas perigosas, que não deveriam estar lá! Bolsonaro se torna co-responsável!
Bruno e Dom se entregaram a uma causa que deve pertencer a todos nós. Ninguém deve
se calar diante da morte. Se nos calarmos a impunidade reinará!
As marcas dos acampamentos em Brasília contra o Marco Temporal que reuniu mais de 6
mil indígenas, homens e mulheres guerreiros e guerreiras para defender a Amazônia
ainda fumega na Esplanada e na Praça dos Três Poderes. Por que o Parlamento se cala?
Ele deveria estar lá presente na Amazônia, e não se omitir.
A sociedade brasileira precisa se levantar, porque não existirá
vida sem Amazônia Preservada!
Colaboração: Francisca Santos, Repórter fotográfica, militante da causa
indígena. Membro da Comissão Dominicana de Justiça e Paz do Brasil, Centro
Vivo da Memòria Contemporânea e integrane da Equipe da Renovação Cristã do
Brasil no Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 22 de Junho de 2022.
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CHAMADA PARA O ELAM 2022
Pela minha vivência em países da Europa e nos encontros que presenciei nos meus
primeiros meses como membro da América Latina na Junta Internacional do MIAMSI
tenho testemunhado que os problemas e conflitos que vivemos no Brasil são um
problema global. A guerra ocorrendo agora entre Rússia e Ucrânia é uma das piores
consequências desta situação. Mas os membros do MIAMSI do Líbano e da Síria também
estão testemunhando as enormes dificuldades enfrentadas pelos seus povos, devido
aos embargos financeiros impostos a seus países. Isto está gerando um grande êxodo
da juventude, que está abandonando sua terra natal no Líbano e na Síria, deixando para
trás saudade e desesperança.
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A situação social do Brasil é gravíssima, ainda com uma particularidade extremamente
relevante: temos a maior parte da Amazônia, que é o pulmão do mundo. Os indígenas,
que sempre foram os grandes guardiões da floresta, sofreram ataques covardes desde a
chegada dos europeus na América.
Como todos sabem, a situação se agravou muito desde o início deste governo em 2019.
As valiosas e corajosas vidas de Bruno Araújo Pereira e Dom Phillips foram perdidas... Os
movimentos latino-americanos do MIAMSI estão atentos a este sofrimento mundial,
como expressam a oração e o texto motivador* do ELAM (Encontro Latino-Americano),
que vai ocorrer de 6 a 10 de outubro em Arequipa no Peru. Espero que muitos membros
da RCB prestigiem este evento, que certamente será enriquecedor e irá nos ajudar a
encontrar caminhos de saída.
Colaboração: Marília Braga .
Vice-Presidente da Junta Internacional na America Latina.
Rio de janeiro, 21 de Junho de 2022.
* Oração e texto podem ser encontrados em www.miamsi-rome.org/members/sal.

(Açucena - Planta nativa da caatinga)
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DIOCESANO DE FORTALEZA
REAVIVAR A ESPERANÇA E OLHAR ALÉM DAS NUVENS
As atuais relações sociopolíticas são caracterizadas por uma injustiça estrutural que nos
vem como herança de uma época histórica em mudança. A pandemia do Covid-19 revela
claramente, e mais profundamente, o tamanho e a profundidade desta injustiça
globalizada.
O Papa Francisco denuncia repetidamente as consequências desta situação: as
disparidades sociais em aumento, a pobreza crescente, as migrações forçadas, os vários
conflitos armados – e não somente a guerra da Ucrânia – mostram como a política global
se mostra imatura e incapaz de governar o mundo no interesse comum da humanidade.

MIAMSI - RCB

MIAMSI - RCB

MIAMSI

Olhando para o Brasil, o último informe da Rede Brasileira de Investigação em Soberania
e Segurança Alimentar e Nutricional revelou cifras dramáticas sobre a situação de
miséria e fome no nosso País, que, paradoxalmente, é um grande exportador de
alimentos. De acordo com este informe, cerca de 125 milhões de brasileiros não
possuem uma segurança alimentar (isto é, uma alimentação que assegure o necessário
para a saúde e o equilíbrio do corpo), e, dentro desta multidão de gente, temos 33
milhões de pessoas que passam fome. Um aumento do 60% comparando com a situação
de 2018.
O que piora o conjunto desta situação é que a política atual sempre favoreceu o
agronegócio para a exportação de “comodities”, o incentivo às armas e a indústria de
produção desta fonte de morte, a destruição da Amazônia e o genocídio dos povos
indígenas. Sem contar a violência contra os negros e as mulheres e contra os que
defendem os DH a Natureza. Mas não vou fazer aqui uma análise sócio-política da
realidade, porque bastam estes dados para ficar com o coração doído.
Imersos nesta situação, nós celebramos há poucos dias a festa da SS. Trindade e na
quinta-feira 16/6 a festa do Corpo de Cristo. A minha cabeça e o meu coração de Padre
ficaram envolvidos nas reflexões evangélicas destas festas, num primeiro momento para
preparar a homilia, e depois, como inserido numa nuvem, que me fazia vislumbrar uma
nova realidade que devia anunciar e testemunhar como cristão. Quero partilhar com
vocês alguns aspectos destes pensamentos.
A respeito da SS. Trindade, lembrei de uma história que contava um bispo amigo quando
estava preparando a homilia sobre a Trindade. Ele tinha feito o resumo de várias
reflexões teológicas e filosóficas dos grandes teólogos da Igreja, e se esforçava de
“traduzir” em termos mais simples o conteúdo da mensagem.
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Nesta hora, chegou na sua casa um padre que trabalhava com os ciganos e com as
pessoas marginalizadas, e o bispo pediu para ele ler o que tinha preparado e dar o seu
parecer. O padre leu e apreciou, mas o comentário dele foi: “Está muito bom, mas talvez,
se falar tudo isso, o povo não entenda nada do mistério da trindade”. Ao olhar
interrogativo do bispo, o padre explicou que é impossível entender a “unidade”
mostrando que a Trindade é 1+1+1 porque sempre será igual a 3. E continuou: “Eu, ao
meu povo cigano, explico a Trindade dizendo que é 1x1x1=1”. Portanto, não é uma soma,
mas é um “ESTAR UM PELO OUTRO, NUM CONTÍNUO SERVIÇO DE AMOR”. É este Amor
que faz a unidade, e é esta UNIDADE NO AMOR QUE FAZ DA TRINDADE A FONTE DO
AMOR. O bispo rasgou o seu escrito e refletiu sobre o que Deus revela aos pobres e
simples, e esconde aos sábios e doutores.
Para encarar a dose, alguns dias depois, veio a festa do Corpo de Cristo. Na ocasião desta
festa, eu fico sempre confuso, olhando o tanto de turismo religioso que existe, mas
também de fé e oração que acompanham o amor do povo que quer adorar Jesus Cristo
na SS. Eucaristia.
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Ao mesmo tempo em que Paulo, na sua carta, nos exorta a viver e reviver o mistério da
paixão e morte de Jesus e da sua Ressurreição, e Jesus convida os seus apóstolos a se
fazer alimento (dai-lhes vós mesmos de comer – Lc 9,13), mostrando como a PARTILHA É
A LEI E A PROPOSTA DA EUCARISTIA, me perguntei que país é este onde 125 milhões de
pessoas estão sem segurança alimentar ou até passando fome. O fato é que muitas das
pessoas que “possuem” frequentam as igrejas, participam dos cultos celebrados nas
respectivas denominações, “fazem” a comunhão..., mas a adoração ao Santíssimo não se
traduz no reconhecimento do Sagrado que existe em cada pessoa e da Presença no
coração desta humanidade, criada a imagem e semelhança de Deus.

O nosso desafio missionário, agora, será construir
passos significativos no rumo da Fraternidade e da
Igualdade, desenvolvendo a dimensão do encontro
entre as culturas e ao interno das próprias. Este
encontro e diálogo são uma exigência indispensável
para o progresso humano e social.
Por isso, talvez não escrevi nada de importante, mas
partilhei o sonho que eu tive, que é o mesmo de
Francisco de Assis e de Papa Francisco: Fratelli tutti –
Somos todos irmãos.
Vamos EUCARISTIZAR o mundo, e sonhar juntos.
Colaboração: Pe. Luis Sartorel - Assessor Espiritual.
Fortaleza, 18 de Junho de 2022.
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“O PAPA FRANCISCO E OS MOVIMENTOS POPULARES”- Manuel Godoy*
“Em profunda comunhão com o mais autêntico pensamento social da Igreja, o Papa
Francisco não poupa palavras para denunciar o grande desvio de rota provocado pelo
sistema capitalista excludente e assassino: a troca do eixo fundamental do sistema
econômico que substitui a pessoa humana pelo lucro, pelo dinheiro. O primeiro
encontro dos Movimentos Populares com o papa, acontecido na antiga sala dos sínodos,
no Vaticano, em 2014, selou de vez a parceria do pontificado do Papa Francisco com os
construtores de uma sociedade nova, fortalecendo o axioma: “Um outro mundo é
possível”.
Na verdade, foi um reafirmar de compromissos já assumidos pelo Papa Francisco na sua
Exortação apostólica Evangelii Gaudium – A alegria do Evangelho -, sobre o anúncio do
Evangelho no mundo atual. Esse documento monumental do atual pontificado, similar à
exortação do grande Papa Paulo VI – Evangelii Nuntiandi - , no seu capitulo IV nos dá
uma chave fundamental para a totalidade do pensamento social da Igreja.
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Com sua precisão teológica, o Papa Francisco afirma: “Evangelizar é tornar o Reino de Deus
presente no mundo”(EG 176). E, a partir daí, ele vai costurando todas as condições para que o
Reino de Deus deixe de ser uma abstração teológica e se torne uma utopia possível e antecipável
para a nossa história. (...) De fato, todo o conteúdo do discurso do Papa aos líderes dos
movimentos populares tem nessa Exortação o seu fundamento teológico explicitado. Um dos
principais fundamentos para o pensamento social da Igreja articular-se com o processo de
evangelização está na compreensão do que se entende por querigma. E na Evangelii Nuntiandi o
Papa Paulo VI enumera as dimensões humanas e existenciais que devem ser atingidas por um
processo eficaz de evangelização. Atingir e modificar pela força do Evangelho: 1.Os critérios de
julgar; 2.Os valores que contam; 3.Os centros de interesse; 4.As linhas de pensamento; 5.As
fontes inspiradoras; 6.Os modelos de vida da humanidade, quando estes estiverem em contraste
com a Palavra de Deus e com o desígnio de salvação (EM 19).

Tendo esse quadro de fundo, o Papa Francisco priorizou, no primeiro encontro com as
lideranças dos Movimentos Populares, três campos que mais urgem cuidado e mudança
para que a Boa-Nova seja anunciada de maneira encarnada: terra, teto e trabalho. Esse
tripé deu a tônica da parte mais pragmática do seu discurso e como que aponta pistas
concretas de ação”.
*Transcrição da 1ª parte do artigo de Manuel Godoy – Mestre em Teologia Pastoral, pela Faculdade
Jesuíta de Belo Horizonte(FAJE), professor no ISTA-Bh e no CEBITEPAL/CELAM, supervisor de ensino
pastoral da FAJE e membro da Amerindia; no Livro:“Papa Francisco com os Movimentos
Populares”,pag.183- Ed. Paulinas,2018.
Colaboração: Ana Maria Aquino.
Fortaleza, 23 de Junho de 2022.
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LIBERDADE
Isabel Lustosa
Um dos mais bonitos versos da poesia brasileira está no poema Romanceiro da
Inconfidência, de Cecilia Meireles.
Diz assim: “liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém
que explique nem ninguém que não entenda”. E, de fato, é bem difícil definir o que é
liberdade no, entanto, quando se fala em liberdade, a gente sabe logo do que é que se
está falando. Talvez a forma mais radical de se compreender o seu sentido seja pensar na
sensação de perda da liberdade. Na intimidade do lar, a opressão que um cônjuge pode
exercer sobre o outro, vigiando seus atos, limitando seus movimentos, pode ser algo tão
sufocante, tão difícil de suportar por significar justamente isto: a perda da liberdade.
A perda do direito de ser você mesmo. Na escolha das carreiras dos filhos, as exigências
dos pais para que sigam um caminho e não outro, mesmo que não estejam vocacionados
para aquele que o pai escolheu, também é uma forma de privação da liberdade. E pode
ser algo terrível, dependendo da força com que os pais imponham sua vontade porque
suas consequências se estendem por toda a vida do filho. Pois uma das piores coisas na
vida é não poder escolher o seu destino: que carreira seguir, com quem se casar, onde
morar, etc. O mesmo vale para a opressão sobre os costumes e os direitos de homens e
mulheres promovida por um governo autoritário: não poder se vestir do jeito que gosta e
prefere; não poder viajar e se mover de um lugar para outro; não poder se relacionar com
determinados grupos ou pessoas...
Na vida de um povo essa opressão é experimentada quando um governo impede a
circulação de ideias e informações por meio da imprensa. A censura prejudica não só os
autores como também o público. Ser impedido de se manifestar, de denunciar crimes ou
irregularidades cometidos por autoridades; de expressar um pensamento que seja
contrário ao que quem está no poder pensa; de mostrar sua arte porque é considerada
imoral ou subversiva, é uma forma de opressão terrível. Um tipo de sufocamento. Mas, ao
impedir que ideais, valores e culturais contrastantes se manifestem e debatam em
público, impede-se também que, o público desenvolva sua sensibilidade, seu pensamento
crítico, sua capacidade de opinar e escolher. O cerceamento da liberdade de imprensa e
de opinião promove a atrofia cultural das sociedades e implica no seu precário
desenvolvimento.
Colaboração: Socorro Lustosa.
Fortaleza, 24 de Junho de 2022.
Isabel Lustosa é autora de diversos livros e artigos sobre a história política e cultural brasileira, doutora
em Ciência Política, sócia do IHGB, foi pesquisadora da Fundação Casa de Rui Barbosa por 30 anos.
É, atualmente, pesquisadora integrada à Universidade Nova de Lisboa.
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DIOCESANO JUIZ DE FORA
Corpus Christi: é mais cômodo adorar a Jesus que segui-lo
Pe. Adroaldo Palaoro, SJ’ Dai-lhes vós mesmos de comer”. Lc 9,13

Celebramos o “Corpus Christi”, uma das festas mais ricas por seu conteúdo e simbolismo,
mas que nos faz pensar também no “Corpo de Cristo” no meio de tantos outros corpos.
Aceitamos, pela fé, a presença real de Cristo na Eucaristia; isso implica comunhão bem
maior com sua vida, seu testemunho de amor, de partilha, solidariedade, dedicação pela
transformação de tudo aquilo que não dignifica a vida ou não dignifica os “corpos”.
Comungamos o “Corpo de Cristo” para podermos viver o seguimento com mais
radicalidade. Infelizmente, o que temos observado é que grande parte dos cristãos não
seguem uma Pessoa (Jesus Cristo), mas se limitam a cumprir alguns ritos, leis, práticas
devocionais e piedosas… que revelam uma espiritualidade intimista, alienante e distante
do compromisso com os outros. Participamos, com muita fé, dedicação e respeito, das
celebrações do “Corpo de Cristo”, mas pode ser que, às vezes, façamos uma profunda
cisão ou ruptura entre o que celebramos e a realidade que nos cerca, ou seja, o
compromisso com os “corpos” explorados, manipulados, usados, escravizados…
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Pode ser que, às vezes, tenhamos um profundo amor e respeito ao “Corpo de Cristo vivo
e presente na Eucaristia”, e não O vejamos nos “corpos” que estão aí, aqui, ali, lá, por
todos os lados…Certamente, nunca passou pela cabeça de Jesus pedir que os seus(suas)
seguidores(as) se pusessem de joelhos diante d’Ele. Ele, sim, se ajoelhou diante de seus
discípulos para lhes lavar os pés; e, ao terminar essa tarefa de servos, lhes disse: “Se eu,
o Mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros”.
Essa lição, ousada e provocativa, parece que nunca nos interessou. É mais cômodo
transformá-Lo em objeto de adoração do que seguí-Lo no serviço, na disponibilidade e
na entrega aos demais. Todas as demonstrações de respeito e veneração diante do
Corpo de Cristo tem seu sentido e significado. Mas, ajoelhar-nos diante do Santíssimo
Sacramento e continuar menosprezando ou ignorando o próximo, é uma ofensa. Se, em
nossa vida, não deixamos transparecer a atitude de Jesus, todos os gestos de adoração
continuarão sendo “magia barata” para tranquilizar nossas consciências.
É preciso descobrir a presença de Jesus em todos os corpos desfigurados, famintos,
violentados, desprezados…, e que suplicam por uma presença servidora e solidária.
Diante destes corpos desumanizados, morada do Ressuscitado, é que devemos nos
ajoelhar para facilitar a ajuda e o serviço.
Ninguém pode servir a partir de uma posição elevada; é preciso “descer”, esvaziar-nos de
nosso ego prepotente, para prolongar as mãos e o coração do Compassivo. “Corpus
Christi” nos fala, portanto, da “Encarnação continuada”, ou seja, Deus não só se
“encarna”, Ele é Encarnação.
RENOVAÇÃO CRISTÃ DO BRASIL
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A Encarnação não é um ato pontual, ou um evento isolado da história, mas uma atitude eterna
de Deus. Toda a Criação e toda a Humanidade foram assumidas por este “mistério” fundante de
nossa fé. Assim, toda a história humana se faz História da Salvação. E o “assim novamente
encarnado” se visibiliza em todos os “corpos” humanos. “Todas as vezes que fizestes isso a um
destes mais pequeninos, que são meus irmãos, foi a mim que 12 o fizestes!” (Mt 25,40) Ao
comungar o “Corpo de Jesus”, nosso corpo e todo nosso ser tocam algo do mistério da
Encarnação. A comunhão é – ou deveria ser – uma sacudida pessoal e comunitária que nos
impulsiona a retomar o projeto vital de Jesus, do qual nos afastamos continuamente. Na
Eucaristia se concentra toda a mensagem de Jesus, que é o Amor.
O Amor que é Deus manifestado no dom de si mesmo e que Jesus deixou transparecer durante
sua vida. Ao dizer, “isto é o meu corpo”, Jesus está afirmando: Isto sou eu: Dom total, Amor total,
sem limites. Ao comer o pão e beber o vinho consagrados, queremos afirmar: fazemos nossa a
Sua vida e nos comprometemos a nos identificar com o que foi e fez Jesus. O pão que nos dá a
Vida não é apenas o pão que comemos, mas o pão no qual nos transformamos, quando
fazemos de nossa vida uma doação contínua. Somos cristãos, não só quando comemos o pão,
mas quando nos deixamos consumir, como Ele fez.
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Discípulos(as) de Jesus somos quando aprendemos a partir o pão. Reconhecemos os cristãos
hoje quando partem o pão e não o retém para si. O pão armazenado, como o maná no deserto,
se corrompe, apodrece. Compartilhar significa não “monopolizar”, não permitir que haja
necessitados entre nós. O pão partido é a vida compartilhada: bens, dons, tempo, qualidades…
O cristão, além disso, compartilha seus ideais, seu entusiasmo, seu ânimo, sua fé, sua
esperança. Também hoje Jesus precisa de nossas mãos para multiplicar os grãos; precisa de
nossas mãos para triturar esses grãos, amassar a farinha e fazer o pão. E precisa de nosso
coração para que o pão seja repartido. O pão sem coração é pão “monopolizado”.
Pão indigesto, que engorda o egoísmo. O pão sem coração gera divisões e conflitos. Quantas
guerras fraticidas provoca o pão sem coração! Deus precisa de nosso coração para que o pão
leve o sinal da fraternidade, seja vitamina de solidariedade, alimento de comunhão, energia de
vida. Por fim, é preciso enfatizar que, celebrar e venerar o “Corpo de Cristo” nos remete ao
nosso corpo e ao corpo dos outros. Nossos corpos estão integrados e dignificados no Grande
Corpo Cósmico d’Aquele que se esvaziou dos atributos divinos para se fazer “Corpo” e “divinizar”
nossos corpos. Integrados ao “Corpo do Ressuscitado” somos chamados a superar toda
suspeita, medo, julgamentos moralistas e visões dualistas dos nossos corpos. Afinal, não
“temos” corpo, “somos corpo”; pensamos, amamos, sentimos e entramos em relação com o
Transcendente através de nosso corpo. Enchemo-nos de assombro diante do mistério que é
cada corpo. Nossos esquemas e dualismos de matéria-espírito, espaço-tempo, passado-futuro,
longe-perto, parecem diluir-se. Todo corpo está “animado” e toda “alma” está sempre
“corporificada”. No encontro com o “Corpo de Cristo” passamos a ter uma outra visão de nosso
corpo; isso implica superar a parcialização, a polarização e a dicotomia e buscar a harmonia e a
integração. Somos nosso corpo animado, com vida e com sentido. Construímos nossa vida com
nosso corpo e graças a ele.

RENOVAÇÃO CRISTÃ DO BRASIL
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Com, em e pelo corpo, vivemos nossa história, caminhamos pela vida na contínua
aventura de crescimento e de maturação, de amor e de conhecimento, de encontro com
os outros e conosco mesmo, com nossos desejos e medos, nossas alegrias e dores,
nossas esperanças e desesperos, nossas vitórias e desilusões … Tudo isso está inscrito
em nossa “carne”.
Nosso ser profundo, nosso ser essencial se manifesta, se abre para fora através de nosso
corpo. O corpo deixa transparecer o que há de mais humano e mais divino em seu
interior. Deixemos “transparecer” o “Corpo de Cristo” em nossos corpos.
Contribuição - Iêda Venturini.
Juiz de Fora, 19 de junho de 2022.
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ENCANTAR A POLITICA: PALAVRAS DO PAPA
Enfim, Francisco nos convida a fazer Política para o bem da Terra, nossa Casa Comum.
Em nossa última coluna, a Equipe “Igreja em Marcha” abordou a importância do processo
eleitoral deste ano. Retomamos aqui o tema para comentar o projeto Encantar a Política.
Elaborado pela Rede Brasileira de Fé e Política em parceria com o Conselho Nacional do
Laicato do Brasil, com a aprovação da Presidência da CNBB, o projeto vem incentivar todo
o Povo de Deus a participar responsavelmente da política. Quem cumpre esse papel de
incentivador é o próprio Papa Francisco, por meio de suas encíclicas Fratelli Tutti e
Laudato si’ e a exortação apostólica Evangelii Gaudium. Elas são como trilhas abertas
para nos guiar no complexo espaço do campo político.
A entrada se dá ao descobrirmos a Política como gesto de amor: “Alguém ajuda um idoso
a atravessar um rio, e isto é caridade primorosa; mas o político constrói-lhe uma ponte, e
isto também é caridade” (FT 182). É o mesmo amor ao próximo de que fala Jesus na
famosa parábola do samaritano: próxima é também a pessoa distante de mim, a quem
demonstro amor fazendo-lhe o bem, mesmo sem a conhecer. É o que faz a Política ao
exercer o Poder Público para cuidar dos bens comuns. Retoma-se então clássica definição
de Política com o “ciência e arte do bem comum”.
Em seguida, o Papa levanta uma questão bem prática: “não se pode ignorar que os erros,
a corrupção e a ineficiência de alguns políticos” dão uma imagem negativa da política.
Contudo, “poderá o mundo funcionar sem política? Poderá encontrar um caminho eficaz
para a fraternidade universal e a paz social sem uma boa política?”(FT 176). Diante disso,
Francisco diz: “Rezo ao Senhor para que nos conceda mais políticos, que tenham
verdadeiramente a peito a sociedade, o povo, a vida dos pobres” (EG 205). Assim se
realizará o sonho dos Santos Paulo VI e João Paulo II: construir a civilização do Amor, uma
civilização planetária fundada na Paz universal e na Justiça social.
RENOVAÇÃO CRISTÃ DO BRASIL
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Enfim, Francisco nos convida a fazer Política para o bem da Terra, nossa Casa Comum,
hoje devastada por um “sistema econômico que mata”. Mata a Terra e os pobres, cujos
gritos a Igreja deve escutar e atender. E isso deve começar logo! O processo eleitoral
brasileiro já está em andamento, e os cristãos não podem ficar alheios a ele: devemos
nos deixar encantar pela Política e praticar a boa Política, confiantes no que insistem
nossos bispos: “o quadro atual é gravíssimo. O Brasil não vai bem!”. Isso não deve ser
motivo para desânimo, mas sim para “participar das eleições e votar com consciência e
responsabilidade”.
É o momento de rezar, organizar-se e trabalhar para que povo católico, convocado por
Francisco e pelos Bispos do Brasil, responda a seus apelos e se mobilize em defesa da
Democracia, da Justiça, da Paz e do Cuidado com a nossa Casa Comum. O leitor e a leitora
conseguirão todo esse material acessando https://cnlb.org.br/encantarapolitica/.
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Por Equipe “Igreja em Marcha”, Grupo de Leigos Católicos.
27/05/2022.

(Violet
a da C
aating
a)

HOMENAGEM PÓSTUMA PARA GERALDA

O Diocesano de Juiz de Fora recebeu, com muito pesar, a notícia do falecimento de nossa
amiga e companheira Maria Geralda de Oliveira ocorrido em 30/04/2022. Prestamos a ela
nossa homenagem:
“A nossa querida companheira Geralda tinha muito
amor ao Movimento da Renovação Cristã do Brasil.
Sempre muito dedicada, se empenhava em fazer o
seu melhor. Se envolvia com o programa a ser
desenvolvido e gostava de tudo bem organizado.
Era amiga, alegre, de muitas sensibilidade,
coerente e disponível para cumprir seu papel de
verdadeira cristã. Quando assumiu a Coordenação
do Diocesano de Juiz de Fora, missão que cumpriu
com alegria e responsabilidade, agradeceu a
confiança das companheiras, se sentiu valorizada.
Era um sonho dela... O assessor era o saudoso
Marcelo Crochet, por quem ela sentia muito
respeito. Ele sempre presente e atuante.

Ela se dedicou por vários anos com participação ativa, representando a RCB, aos
Encontros do Conselho Nacional de Leigos (CNLB), cuja importância reconhecia.
Dea Emília Carneiro de Andrade.

***
RENOVAÇÃO CRISTÃ DO BRASIL
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“Conheci Geralda, logo que entrou para a RCB no início dos anos 90. Era jovem ainda e
me chamou atenção o amor que dedicava ao seu trabalho na Embrapa. Engrandecia esta
empresa nacional pela pesquisa que desenvolve no campo da agricultura e pecuária.
Bonita, inteligente e muito bondosa, aos poucos começou a mostrar a que veio. Era seu
sonho que a justiça fosse um parâmetro na organização da sociedade. Para isso entrou
no Conselho de Leigos, e na Comissão Justiça e Paz. Coordenou o grito dos excluídos com
entusiasmo e firmeza. Era muito sofrida e tinha plena consciência de sua limitação, mas
nem por isto ela se entregava. Lutou e deixou-nos muitos exemplos de perseverança e
coragem. Obrigada Geralda, por tudo!”.
Ana Maria Coimbra.

***
“Nossa querida Geralda, mulher de hábitos simples, esmerada inteligência e cultura, e de uma
boa vontade imensurável. Tão gentil que até para partir foi saindo aos poucos de nossas vidas,
para que pudéssemos processar sua ausência. Até que um dia, se foi definitivamente. Deixou
muitas sementes do bem que estão germinando discreta e silenciosamente, como ela. Obrigada,
Geralda, por ter compartilhado seu talento com todas nós. Você fez o que pode para tornar esse
mundo um lugar um pouquinho melhor. Ciente de suas limitações, nunca deixou de se doar,
mesmo quando isso lhe exigia um certo esforço. Continue nos iluminando daí desse novo plano
no qual se encontra. Porque quem é luz, nunca se apaga.”
Lurdinha Braga.
***
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"Grande companheira a Geralda. Dedicada, amiga, coerente com seus valores. Geralda
foi modelo de militância coma vida. Desejava ver a vida de outra forma, seguir outro
caminho, pois a vida é breve e precisa de valor, sentido e significado. Presente não
apenas fisicamente, mas presente com nosso tempo, nosso movimento. Mas a verdade é
que a morte de Geralda é uma ponte para a vida.
Santuzza.
***

“Geralda, você caminhou pela vida perseverando na fé, com coragem, dinamismo, com
entusiasmo e praticando com ações concretas o Evangelho de Jesus Cristo. Viveu um
processo de busca e soluções para que os Direitos Humanos fossem cumpridos.
Comprometeu-se em estar na luta contra as desigualdades sócias que tanto
desumanizam os menos favorecidos e por Justiça e Paz. Você, Geralda, viveu além de si
mesma. Deu sentido novo às travessias da vida. Mulher forte, Mulher corajosa, alegre,
idealista que nos ensinou muito com sua espiritualidade a vivermos o sentimento de
pertença à RCB/MIAMSI e a manter viva nossa “Opção preferencial pelos pobres”. Como
leiga soube ser “Sal da Terra e Luz do Mundo”. Geralda, você partiu para a vida eterna.
Hoje celebra no infinito a vitória da vida. Seu existir nos impulsiona a seguir em frente
com esperança e amor. Obrigada amiga pela amizade e pelas palavras de incentivo que
sempre recebi de você."
Iêda Venturine.

RENOVAÇÃO CRISTÃ DO BRASIL
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DIOCESANO DE RECIFE
*ADEUS PADRE REGINALDO*
Desde que vim exercer meu ministério nesta
Arquidiocese, conheci o Pe. Reginaldo e com ele
partilhei a obra de evangelização. Hoje não tenho
dúvidas de que a partida dele para a Casa do Pai
deixou-nos órfãos de uma voz profética. Pe.
Reginaldo foi profeta no sentido mais bíblico da
palavra, ao modo de Isaías, Amós, João Batista.
Alguém que viveu intensamente os acontecimentos
da História e os interpretou à luz da Fé, com paixão
e destemor. Inquieto, questionador, corajoso, por
vezes teimoso, viveu também a experiência da "voz
que clama no deserto".
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No entanto, sempre coerente, colocando o Bem do Povo de Deus acima das suas
conveniências. Afastado do exercício do ministério, institucionalmente, jamais cessou
de exercê-lo vivencialmente, por isso nunca deixamos de chamá-lo de Padre Reginaldo.
Sendo a morte apenas uma travessia do tempo para a eternidade, gostaria de fazer-lhe
um pedido: Reginaldo (no céu não há mais título), logo que chegar aí no céu, procure
Hélder Câmara e fundem uma Associação Celestial de Amigos da Igreja de Olinda e
Recife. Precisamos de suas bênçãos, inspirações e coragem para cumprir,
profeticamente, o mandato do nosso Mestre comum: "ide anunciar por toda parte a
Boa Nova do Reino".
Frei Aloísio Fragoso.
Recife, 18 de Junho de 2022.

ASSEMBLÉIA GERAL DO IDHEC
Dia 29 de abril, a partir das 19 hs, teve início a Assembleia Geral do IDHeC – Instituto
Dom Helder Camara. Realizada na Igreja das Fronteiras, contou com a presença de 16
associados e Conselheiros, além dos membros da diretoria, presidência e vicepresidência do IDHeC.
Padre José Augusto este presente e relembrou alguns momentos de Dom Helder
contando como ele era e continua sendo inspiração para todos e todas que fazem
opção pelos pobres e trabalham por um mundo mais justo.
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O diretor executivo do IDHEC, Antonio Carlos Aguiar, apresentou um relatório das
atividades de 2021, destacando o trabalho realizado pelo Centro de Documentação na
preparação da coleção dos escritos de D. Hélder, com 180 volumes e 60.542 páginas.
Foram organizadas duas coleções para envio ao Vaticano, para dar continuidade ao
processo de beatificação e canonização de D. Hélder. Outro destaque foi o trabalho que
vem sendo realizado pela CASA DE FREI FRANCISCO (CFF) no atendimento de crianças e
adolescentes no contra-turno escolar. Em 2021 foram aprovados e contratados, através
do projeto JOVEM APRENDIZ, 70 jovens que passaram pela CFF.
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Foi lançada uma campanha de sustentabilidade para o IDHEC com várias sugestões. A
situação financeira do instituto é muito difícil e encontrar um meio de se manter é
fundamental. Manteremos informada a RCB a respeito do desdobramento deste tema.
Contribuição: Laura Sousa permanece como Conselheira do IDHEC.
Recife, 18 de Junho de 2022.

ASSISTÊNCIA AOS DESABRIGADOS PELAS CHUVAS
Como vocês tomaram conhecimento, tivemos dias de
sofrimento em Recife, Olinda e Jaboatão que fizeram
129 mortes com as fortes chuvas, enchentes e
desabamentos. Muitos ainda estão em abrigos da
Prefeitura. Mas, houve também chuva de
solidariedade...
A RCB juntou-se ao grupo do Sopão da Comunidade
de Dois Unidos e Passarinho através de Verônica, que
também é Conselheira do IDHeC e mora no bairro de
Dois Unidos. Conseguimos enviar muitas roupas, lençóis, toalhas e $ 700,00 pelo pix...
Verônica agradeceu e enviou um relatório junto com fotos de visitas às famílias e entrega
das doações.
Colaboração: Laura Sousa.
Recife, 18 de junho de 2022.
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NOTA DA CNBB
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A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) expressa sua solidariedade às
famílias do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, aguarda o
esclarecimento total do ocorrido e exige a responsabilização dos envolvidos. Não se
pode aceitar a agressão ao ser humano, o desrespeito ao meio ambiente e à nossa Casa
Comum, nem o encobrimento da verdade e da justiça.
Em Cristo,
Dom Walmor Oliveira de Azevedo
Arcebispo de Belo Horizonte (MG)
Presidente da CNBB
Dom Jaime Spengler
Arcebispo de Porto Alegre (RS)
Primeiro Vice-Presidente da CNBB
Dom Mário Antônio da Silva
Arcebispo de Cuiabá (MT)
Segundo Vice-Presidente da CNBB
Dom Joel Portella Amado
Bispo auxiliar da arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro (RJ)
Secretário-geral da CNBB
Colaboração Laura Sousa.
Fonte: CNBB
RENOVAÇÃO CRISTÃ DO BRASIL
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DIOCESANO PORTO ALEGRE
SEMANA DE ORAÇÃO PELA UNIDADE CRISTÃ (SOUC)
Este ano comemorada entre 29 de maio e 5 de junho, entre os domingos de Ascensão e
Pentecostes, teve como lema a palavra bíblica de Mateus 2.2: "VIMOS SEU ASTRO NO
ORIENTE E VIEMOS PRESTAR-LHE HOMENAGEM”, um forte convite nestes tempos
sombrios, a fim de caminharmos juntos, na esperança e na unidade, seguindo a estrela
que Deus faz brilhar sobre nós.
Que todos sejam um (Jo17,2) na adoração e partilha, trabalhando juntos em
compromisso pela defesa da vida. Onde estivermos unidos em oração, sermos ponte
onde existe muro, levando a alegria e a paz, e sermos testemunhas da esperança e ao
mesmo tempo mostrar ao mundo que somos capazes de testemunhar o Cristo
Ressuscitado.
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As cerimônias este ano puderam ser presenciais houve farta divulgação nas paróquias e
na TV. Em Porto Alegre, no domingo de Pentecostes, a cerimônia ocorreu na Paróquia
São Lucas da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, com a participação dos
paroquianos da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
POSSAMOS CAMINHAR JUNTOS NA ESPERANÇA E NA UNIDADE DOS CRISTÃOS!
Colaboração: Vera Matte.
Porto Alegre, 21 de Junho de 2022.

(Concha da Prainha)

OS ALERTAS QUE LEONARDO BOFF
FEZ EM DUAS “LIVES”
A grande preocupação com o MEIO AMBIENTE, foi a temática que pautou suas
considerações. Ponderou que os vírus da covid, ebola, etc, foram avisos e reações contra
a humanidade, em função do mau tratamento que damos à nossa Terra: somos
culpados, precisamos refletir! O recolhimento veio para decidirmos por um novo tempo,
com mudança de atitudes: o que podemos tirar da terra? A forma é importante, viver em
harmonia com ela “cuidar e guardar”, conforme Gênesis. Na Fratelli Tutti: temos a mesma
base biológica, somos todos irmãos com os outros irmãos da natureza.
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A Fraternidade Universal é o sonho que propõe amor social de todos os entes. Para
alcançar este objetivo, precisamos encontrar caminhos alternativos, através de uma
profunda conversão ecológica. Para não chegar ao aquecimento, é preciso mudar!
Os desastres que a natureza têm apresentado, através de enchentes, secas,
deslizamentos, tufões, etc, são alertas a nos dizer: NÃO MALTRATEM A NOSSA MÃE TERRA
(GAIA)! ELA TEM DIREITOS!
É preciso cuidar, através de políticas públicas, uma cidadania ecológica com nova
responsabilidade com a sustentabilidade, pois a História será escrita pela vida e
esperança. Precisamos mudar, a fim de evitar maior aquecimento e a degradação da
Terra.
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Toda modernidade perdeu-se pelo excesso e desmedida, perda do equilíbrio, rompendo
o pacto natural (sobrecarga da Terra), desrespeitando a natureza, a biodiversidade. É
preciso urgentemente achar caminhos para resgatar a justa medida, através de valores
que nos tragam esperança, dando centralidade à vida, prevenindo e renunciando à
grandeza, através de uma convivência solidária, com o cuidado da natureza, da saúde, da
espiritualidade, sentindo a dor do outro, caminhar juntos, restabelecendo a fraternidade
com todos seres vivos: irmãos e irmãs com a natureza, através de uma justiça social, que
nos possibilite uma sensibilidade que está faltando na nossa cultura.
Temos oito anos para diminuir a emissão de gases e fazer as mudanças: os sinais estão a
nos mostrar que o aquecimento está subindo mais rápido!!
“OU NÓS SALVAMOS TODOS OU MORREMOS TODOS!!”
Colaboração: Vera Matte.
Porto Alegre, 21 de Junho de 2022.

(Cacto Florido)
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DIOCESANO SÃO PAULO
DESAFIOS PARA CONSTRUIR A FRATERNIDADE HOJE
Em todos os nossos trabalhos começamos por pesquisar a realidade em relação ao
tema, objeto de nosso estudo e nosso agir. Não nos faltam dados e conclusões sobre os
principais problemas que encontramos em nossa sociedade. Temos como
denominadores comuns dos fatos elencados: o individualismo, o desinteresse pelo Bom
Comum, a pobreza, a desigualdade, o materialismo, o consumismo e a intolerância
entre alguns outros. Atualmente no Brasil, a miséria e a desigualdade são fatores de
profunda vergonha nacional. São apontados como possíveis caminhos de reação contra
a miséria e a desigualdade: a Caridade, a Política e a Revolução. Estamos falhando nos
três.
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Na Caridade – buscamos e realizamos soluções que amenizam a pobreza, mas não a
diminui ou previne .Abrandamos os ensinamentos de Jesus de Nazaré que pregou no
Sermão da montanha: “ se a vossa Justiça não for maior que a dos escribas e fariseus,
não entrareis no Reino dos Céus. E, quando lemos a parábola do rico e o indigente
Lázaro, a aplicamos a outros, não a nós mesmo.
Na Política – Não levamos a sério que a Política é o instrumento prioritário e adequado
na luta contra a pobreza e a desigualdade. Mecanismos injustos de exclusão econômica
tem como consequência a exclusão social. Damos nosso voto não para aqueles que
lutam para diminuir a desigualdade, e sim para aqueles que defendem nossos direitos
adquiridos e nosso bem Não acompanhamos os votos de nossos representantes na
Câmara ou no Senado, para pelo menos saber se estão defendendo nossos princípios
relativos ao Bem Comum e ao amor ao próximo.
Na Revolução – Somos contra a atividade bélica, que pelas armas procura estabelecer
uma ordem social mais justa, mas também não empreendemos uma revolução pacífica
que pode mudar a Cultura de uma sociedade, que tenha como meta os direitos
humanos de todos, homens e mulheres. Não seguimos nosso mestre Jesus de Nazaré,
que com suas palavras e atitudes propôs uma revolução na maneira de viver e conviver
entre os humanos.
Por que será que Jesus disse: “não penseis que vem trazer a paz à terra. Não vim trazer a
paz, mas a espada”? Jesus subverte o raciocínio de seu tempo, assim como inverte a
moral e a lei, quando diz que o filho pródigo merece um banquete e que o ultimo
trabalhador merece o mesmo pagamento daquele que chegou primeiro. Isso é uma
revolução. Por isso a proposta do Reino de Deus, frente ao mundo de seu tempo e ao
mundo em que vivemos hoje, só pode ser uma proposta conflitiva. Jesus afirma pelos
seus ensinamentos e sua atitude que, nenhuma fidelidade à lei civil ou religiosa serve de
justificativa para a neutralidade diante da vida e da morte.
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Para construir a fraternidade hoje, devemos apresentar um Deus que sempre, em todas
as ocasiões, tomou o partido do pobre e dos excluídos. Precisamos unir nossa fé à nossa
vida e no contexto atual do século XXI, devemos testemunhar e reivindicar a verdadeira
face de Deus, apresentada a vivida por Jesus de Nazaré.
Devemos assumir o compromisso de viver no seguimento do Mestre “Nossa época é
caracterizada por um profunda crise religiosa. Embora existam muitas religiões e vários
deuses, precisamos discernir em que Deus acreditar... qual é o Deus encarnado e
revelado por Jesus“ (*).
Colaboração: Maria Alice Leonardi.
(*) frei Helvécio Carrara OP - Jesus, o rosto de um Deus parcial.

UM ANO SEM FREI JOÃO XERRI
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Celebração em memória na Paróquia São Domingos em Perdizes,
São Paulo, 29 de maio de 2022

Presidida por Fr. André Tavares, Provincial dos Dominicanos no Brasil, nessa celebração
participaram a família, amigos e membros de entidades e movimentos que tiveram a
alegria de conviver com frei João e receber sua palavra iluminada.
Na homilia de Fr. Oswaldo Rezende, companheiro da ordem, muitos aspectos de sua vida
foram ressaltados.
Na procissão do Ofertório, representantes apresentaram símbolos das causas vividas por
frei João como a Fraternidade Leiga Dominicana da Comunidade Sagrada Família, a
Agenda Latino-Americana, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra , a Comissão
Pastoral da Terra, o Levante Popular da Juventude, as Equipes de de N. Senhora, a Escola
Nacional Paulo Freire. Esses símbolos foram depositados num pequeno altar.
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Seguiu-se a liturgia do Domingo da Ascensão do Senhor.
Frei André recitou a Bênção Irlandesa:
Que o caminho seja brando a teus pés,
O vento sopre leve em teus ombros,
O sol brilhe em tua face,
As chuvas caiam serenas em teus campos.
E até que de novo eu te veja,
Deus te guarde na palma de sua mão!
Após a bênção, aconteceram as homenagens.
Thomaz Jensen da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, da qual Fr. João era um
dos conselheiros, fez um relato de sua trajetória que muitos de nós de São Paulo
vivenciamos, mas presente em todo o movimento ao participar de Conselhos Nacionais
da Renovação Cristã do Brasil.
João ingressou na Ordem Dominicana em 1965, em Malta. Veio para o Brasil em 1974,
quando a repressão da ditadura havia encarcerado ou banido membros da Ordem.
Participou ativamente na defesa das vítimas do regime racista do apartheid na África do
Sul, expandindo-se no cuidado amoroso e solidário para com outros injustiçados:
nicaraguenses, haitianos, salvadorenhos, zapatistas chiapanecas (no estado mexicano
de Chiapas), iraquianos, palestinos. Em 2019, esteve no Curso Nacional de Formação de
Formadores do Levante Popular da Juventude, trazendo velhos amigos para
compartilhar as histórias de uma vida comprometida com os povos de todo o mundo.
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De Soweto, na África do Sul, na Luta contra o Apartheid, até as Campanhas de
Solidariedade, em meio à Pandemia de Covid-19 e à irresponsabilidade que comanda
nosso país, sempre soube ao lado de quem se manter e lutar. Em 2021, faleceu vítima
de complicações da Covid-19, mas deixou um enorme legado aos lutadores e lutadoras
de um mundo, mais justo espalhados pelo mundo.
Por tudo isso, dizemos em alto brado: FREI JOÃO, PRESENTE!
Para finalizar, fizemos memória de Lília Azevedo, que trabalhou com frei João desde
1980 até sua morte em 31 de maio de 2008. Não dá para esquecer essa parceria
profícua e que nos beneficiou a todas.
Marina de Bonis do Grupo Solidário S. Domingos a homenageou cantando a música
"Vamos continuar" de sua autoria e de seu marido já falecido, Nilton de Bonis.
Link: da música para ouvir;
htpps://www.dropbox.com/s/vk2698ccn025yfs/Vamos%20conBnuar%20NR.mp3?dl=0
Colaboração: Anna Maria Nigro.
São Paulo, 13 de junho de 2022.
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AÇÃO DO BEM!
Gestos Concretos de Amor e Solidariedade.
Bicicleta elétrica substituindo a carroça dos catadores! Iniciativa prefeitura de
Fortaleza!
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RCB - Presente na ajuda aos desabrigados de Recife. Iniciativa do Diocesano
de Recife: Laura e Veronica!

Centro Educação Ambiental
- SEMA Guaramiranga, Ce

Via Sacra no Vaticano: uma Ucrâniana e uma
Russa rezam pela Paz!
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“Hoje, mais do que nunca, devemos manter nossas luzes,
nossas lanternas, nossas lamparinas acesas”.
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(Carnaubeira típica do nordeste - conhecida como árvore da vida)

EXPEDIENTE
DIOCESANO DE FORTALEZA
Coordenação: Ana Maria Aquino.
Assistência virtual: Geisa Lessa.
Fortaleza, 30 de Junho de 2022.

(Cabaça do Nordeste)
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