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Então, é Natal! Precisávamos 
todas e todos deste mo-

mento de harmonia. Sonhar 
com a volta dos sorrisos, das 
palavras delicadas, da simples 
alegria de estar aqui. Muitas 
não estão. A nossa saudade se-
gue, com cada uma que partiu, 
em forma de oração - gratidão. 
Seus legados permanecerão 
sempre entre nós.

Apesar dos conturbados 
três últimos anos vimos 

no Conselho Nacional, realiza-
do virtualmente em novembro 
de 2022, a vitalidade da RCB. 
O palestrante Guilherme Es-
trella, além  de se sentir hon-
rado pelo convite, enalteceu a 
qualidade das questões formu-
ladas pelas participantes e o 
debate subsequente.

Tivemos  um ano de impor-
tantes conquistas, como a 

eleição em março de 2022 da  
representante da RCB, Marília 
Braga, para o cargo de vice-
-presidente para a América 
Latina junto ao MIAMSI. Res-
ponsável pela Comunicação, 
Marília  criou um site onde 
se pode pesquisar a estrutura 
do movimento, documentos 
e eventos. O site disponibili-
za ainda os Boletins da RCB, 
desde os mais recentes até 
aqueles mais antigos.

A eleição de Jacinta Ro-
drigues, da RCB, para a 

Equipe do Secretariado da 
América Latina/ESAL,  re-
presenta outra conquista 
em 2022. Ficará responsá-
vel pela comunicação do 
movimento entre os seis  
países membros. A equipe 
de quatro membros vem 
se comunicando regular-
mente de modo virtual.

O XVI ELAM, reali-
zado em outubro 

em Arequipa, no Peru, 
foi mais uma vitória. Neste 
evento, foi escolhida a nova 
ESAL.  Estiveram presentes 
cinco representantes da RCB, 
dos Diocesanos de São Paulo, 
Porto Alegre e Rio de Janei-
ro. No ELAM foi aprovado o 
Projeto apresentado pela RCB 
com  a proposta de   três linhas 
de ação - PARTICIPAÇÃO / 
CRIATIVIDADE / FLEXIBILI-
DADE - como complemento 
à  metodologia do VER/ DIS-
CERNIR/ AGIR. No decorrer 
do encontro foi possível perce-
ber, entre os demais países, a 
mesma necessidade observada 
na RCB de promover  mudan-
ças no movimento.

A Espiritualidade faz 
parte essencial do nosso 

movimento. É nutrida pela 
meditação bíblica em cada 
reunião. Ademais, temos tido 

o suporte diário de  mensa-
gens do Papa  Francisco e das 
leituras bíblicas de cada dia,  
disponibilizadas através da 
Ana Aquino. De igual forma, 
através da Laura de Souza, te-
mos tido acesso às homilias do 
monge Marcelo Barros, com 
reflexões ligadas ao cotidiano, 
e expressas no “ Caminhan-

do”. Nossa gratidão.

Nossos propósitos, 
ao raiar de um 

novo ano, são os de 
que nossas esperanças 
nos permitam VER o 
Brasil sair do Mapa da 
Fome, nossas crianças 
terem oportunida-
des de aprendizado 
independente de 

onde vivam e da cor de pele 
e o  acesso universal à Saúde, 
considerada dever do Estado e 
direito de todos os cidadãos.

Concluímos o Editorial com 
o texto bíblico que nos 

remete à época de Natal: “ Eis 
que a virgem conceberá e dará 
à luz um filho e chama-lo-ão 
pelo nome de Emanuel, que 
traduzido é ‘ Deus Conosco’ 
“ MT 1-23. Desejamos a todos 
que, em oração, de mãos da-
das, aguardemos neste tempo 
de advento a sublime vinda de 
Jesus. 
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Gente muito querida.

Há  alguns anos, em 2015,  
no advento, tempo de pre-

paração para o Deus que se faz 
humanidade, escrevi:

Natal. E o aniversariante?

Dezembro. O comércio se 
enfeita. O velhinho, a 

barba branca, as árvores, as 
luzes cintilantes, os enfeites 
luxuosos! Apesar do calor do 
verão carioca, a decoração é 
de neve.  Há um aniversariante 
e o esconderam; a celebração 
religiosa cedeu o lugar à pagã. 
O sagrado, pelo econômico. 
Alguns constatam que a cate-
dral contemporânea 
é o Shopping Center. 
Ali se adora a merca-
doria. 

E em nossa casa, 
haverá lugar para o ani-

versariante? Como será nossa 
celebração natalina? No centro 
da refeição haverá lugar para a 
Criança em cujo corpo habita 
a plenitude de Deus?

Um dia como os outros e 
diferente. Uma criança 

igual e diferente. Diferente 
porque, Filho de camponesa 
de Nazaré, é Emanuel, Deus 
conosco. Ele se revela primeiro 
aos mais pobres, os pastores, 
que são acordados com a boa 
notícia: “Nasceu-nos o Salva-
dor!”
 

 
 

Com o tempo, corremos o 
risco de nos afastarmos de 

Jesus ao colocar sobre Ele tan-
tos adereços, que sua imagem 
desaparece! E o Natal é uma 
ocasião de voltarmos ao presé-
pio, aos pastores; ao Jesus que 
rompe com costumes e leis 
baseadas em preconceitos, e 
acabam por negar o valor da 
palavra libertadora de Deus; 
ao Jesus perseguido que esteve 
entre os pobres, os doentes, 
os aleijados, os esquecidos e 
proibidos. 

Se Ele retornasse fisicamen-
te agora, onde nasceria? 

Com quem andaria? Cer-
tamente com os migrantes 
nacionais e estrangeiros que 
perambulam em busca de paz 

e alimento, os adoecidos, as 
crianças e adultos em situação 
de rua, os que são acordados 
pelos tiros nas comunidades, 
os drogados, os enlouque-
cidos. Os escravizados! Os 
atingidos em sua dignidade 
profunda. Jesus estaria com 
os atingidos pela queda das 
barragens em Minas Gerais; 
com os assassinados na Síria e 
em Paris; na Amazônia e peri-
ferias urbanas brasileiras; com 
os africanos que enfrentam o 
Pacífico em busca de vida. 

Em diversas ocasiões, o Papa 
Francisco fez refeições 

com os mais desfavorecidos. 
Em Assis, Itália, em vez de 
ir para a mesa com as auto-
ridades, foi com os pobres e 
alertou: “Não tenham medo 
de sair e ir ao encontro dos 
marginalizados, não se deixem 
frear por preconceitos, por 
costumes, rigidezes mentais 
ou pastorais, pelo ‘sempre se 
fez assim’”.

Nos Estados Unidos, o Papa 
disse: “Penso em duas 

coisas. Jesus veio ao mundo 
sem-teto e se fez pobre. A 
Igreja quer abraçar a todos e 
dizer que é um direito ter um 
teto sobre você. Nos movimen-
tos populares, trabalha-se com 
três ‘t’ (...), trabalho, teto, terra. 
A Igreja predica que todas as 
pessoas têm direito a esses três 
‘t’.”.

 Natal é deixar o Meni-
no nascer e crescer 

em nós e criar um mun-
do melhor. O Menino 
nasceu sem teto e se fez 
pobre para que nenhuma 
criança nascesse assim. 

Quando encontrarmos um 
pobre, um sem teto, é hora de 
lembrar que nEle habita o Se-
nhor. E vamos, assim, celebrar 
o Natal, tendo como convida-
do principal o aniversariante: 
o Menino Deus!

Feliz Natal!

Feliz Natal a RBC! 

Pe. Ricardo Rezende 
Assessor Nacional da RCB

Mensagem  
do Assessor 
Nacional



Vaticano autoriza inicio 
de processo de beatifi-

cação de Padre Cicero, diz 
Diocese do Crato.

Nossa eterna, Saudade 
e Gratidão à nossa

querida Maria Alice!

Os #Santos não provem de um 
“mundo paralelo”; são crentes inseridos na 

quotidianidade feita de família, 
estudo, trabalho, vida social, econômica 
e política. Em todos estes contextos atuam sem 
medos cumprindo a vontade 
de Deus. 
   Papa Francisco

Independente de posição política, parti-
dária, nossa homenagem querida Mazé, 

pela disposição e engajamento naquilo que 
acredita e pratica, 
Parabéns companheira.

Colaboração 
no Natal das crianças 

da comunidade 
do Genibaú.

Diocesano de Fortaleza



Diocesano de Juiz de fora

Diocesano de Fortaleza

“...ficai preparados! Por-
que na hora em que me-
nos pensais, o Filho do 
Homem virá” (Mt 24,44)

Começamos o Ano 
Litúrgico com o Ad-

vento, que não é somente 
um tempo litúrgico, mas 
um modo de viver. Trata-
-se de uma atitude vital 
que precisa atravessar 
toda nossa existência. Não 
teremos entendido nada 
da mensagem de Jesus se 

ela não nos inspira a viver 
em constante busca da-
quilo que já está presente 
em nosso interior.

É preciso re-acender o 
espírito do Advento, 

porque estamos adorme-
cidos ou sonhando com 
conquistas superficiais, e 
não assumimos a existên-
cia com a devida serieda-
de. Tudo o que esperamos 
de Deus, já o temos dentro 
de nós.

“Vigiai”, “estai desper-
tos”, “ficai atentos”: são 

apelos que ressoarão em 

nosso interior durante 
a travessia do Advento. 
É preciso estar desperto 
para assumir a vida com 
uma consciência lúcida. 
Trata-se de viver inten-
samente, para que a vida 
não transcorra na esterili-
dade e no vazio. 

Se permanecemos ador-
mecidos, não acon-

tecerá nada. Isto é o que 
pode nos causar medo: 
transcorrer nossa existên-
cia sem desatar as ricas 

possibi-
lidades 
de ple-
nitude 
que nos 
foram 

confiadas. 

O Advento é tempo 
para dispor-nos a 

algo surpreendente. O que 
estamos esperando é alu-
cinante, imenso, fora do 
nosso tempo rotineiro.

Tudo na vida requer 
preparo, e toda pre-

paração exige empenho e 
mudança..., envolve uma 
espera.

Somos feitos disso: 
desejo, súplica, anseio, 

busca, esperança... No 
mais profundo de cada 

um brota um desejo que 
nos faz bradar ao Eterno, 
pedindo ajuda: “Vem, Se-
nhor, nos salvar! Vem sem 
demora nos dar a paz!” 
Tudo aponta para o vazio 
infinito dentro de nós, res-
soando uma certeza: Ele 
vem! Ele está vindo em 
nossa direção. Para aco-
lher Aquele que vem ao 
nosso encontro é preciso 
romper os espaços estrei-
tos de nossa vida, alargar o 
coração, expandir os senti-
mentos...

Dentro do mal-estar 
social persistente 

que estamos vivendo, há 
algo muito saudável, nos-
so desejo de viver de uma 
maneira mais propositiva 
e menos deprimida, mais 
digna e menos superficial.

Não podemos deixar 
que o desespero e o 

desânimo destruam em 
nós o dinamismo e o de-
sejo de continuar cami-
nhando dia-a-dia, cheios 
de vida; não podemos 
deixar que a esperança vá 
se diluindo em nós quase 
sempre de maneira silen-
ciosa e imperceptível; não 
podemos deixar que, sem 
nos dar conta, nossa vida 

Advento:
Um Brado de
Esperança*



vá perdendo cor e intensi-
dade; quando parece que 
tudo começa a ser pesado 
e cansativo, a verdadeira 
alegria vai desaparecen-
do de nosso coração e já 
não somos mais capazes 
de saborear o bom, o belo 
e o verdadeiro que há na 
nossa vida.

Apesar das sombras e 
sofrimentos causa-

dos pela violência social, 
política e religiosa que 
estamos vivendo, o Adven-
to vem “des-velar” (tirar 
o véu) e ativar os dina-
mismos de solidariedade, 
compaixão, gratuidade... 
presentes no coração de 
cada um. A bondade nos 
constitui, é da nossa es-
sência O ser humano é 
criado à imagem e seme-
lhança de Deus-Amor, 
amor incondicional e 
misericórdia sem limites. 
O bem e o amor em nós 
são mais fortes que o mal 
e o ódio. O que de Deus há 
em nós é maior que nossa 
miséria e limites. 

Com a mente bem 
aberta, atenta, pode-

mos e temos de analisar 
o que está acontecendo 
conosco, descobrir e com-
preender suas causas e 

comprometer-nos com 
as mudanças necessárias. 
Inspirados(as) com a força 
do Espírito podemos levar 
adiante as transformações 
que se fazem necessárias.

Assim, o percurso do  
advento vem desper-

tar aquela “virtude teolo-
gal” tão ausente no atual 
contexto social e religioso: 
a esperança; ela é o recur-
so secreto do ser humano 
itinerante. Somos abertura 
e, portanto, estamos sujei-

tos à mudança. A esperan-
ça é a guia que nos orienta 
na mudança.

Um canto de fé e de es-
perança segura: esse 

é o sentido da existência 
cristã.

Movidos por essa 
esperança, podemos 

dar sabor à nossa vida, 
muitas vezes modesta e 
simples. Ter esperança 
é, essencialmente, busca 
incessante, luta por aquilo 
que não tem lugar agora, 

mas, acredita-se, terá um 
dia. 

É preciso ter a audácia 
de reinventar o hu-

mano; é preciso resgatar 
a paixão por uma causa 
irrecusável; paixão pela in-
conformidade de as coisas 
serem como são; paixão 
pela vitória da esperança; 
paixão pelo sonho de, pro-
curando tornar as pessoas 
melhores, melhorar a si 
mesmo.

*fragmentos do texto 
original

Pe. Adroaldo Palaoro, SJ 
Diretor do Centro 
de Espiritualidade 
Inaciana – CEI



Por Equipe Igreja 
em Marcha - Grupo 
de Leigos Católicos
Publicado em 11/11/2022

“Deus chama a gente para 
um momento novo, de 

caminhar junto com seu 
povo! É hora de transfor-
mar o que não dá mais… 
sozinho, isolado ninguém 
é capaz…” A canção que há 
tempos anima os movimen-
tos católicos de base segue 
sendo um convite para o 
povo de Deus retomar a 
construção do seu Reino 
aqui nesta terra. O alicerce 
é o amor e as colunas são 
a fraternidade, a justiça e 
a paz!

Passadas as eleições 
mais tensas da história 

recente do Brasil, o resulta-
do nas urnas consagrou a 
vitória de novos deputados, 
senadores, governadores e 
do novo presidente do país! 
A vitória maior, no entanto, 
é da democracia que, em-
bora combalida, prevaleceu 
sobre as presunções autori-
tárias de certos grupos, ain-
da barulhentos, mas cada 
vez mais inaudíveis, dada 
dissonância com a realidade 
no que expressam e como 
expressam.

Por essa razão, a súplica 
que o Papa Francisco di-

rigiu a Nossa Senhora Apa-
recida pedindo proteção ao 
povo brasileiro, livrando-nos 
“do ódio, da intolerância e 
da violência”, permanece 
sendo uma prece a se trans-

formar num compromisso 
de fé e de ação cristã no 
país!

Há um novo tempo, de 
novo! Uma nova opor-

tunidade para superar os 
velhos e novos problemas 
que assolam: as instituições, 
desacreditadas nas suas 
atribuições; a sociedade, 
principalmente os mais vul-
neráveis e vulnerabilizados; 

e o meio ambiente, cada vez 
mais agredido em sua dig-
nidade própria e no direito 
que dele detém as próximas 
gerações e todas as formas 
de Vida!

Segundo Dom Roberto 
Paz, Bispo de Campos, 

o novo presidente terá três 
tarefas primordiais: recon-
ciliar, esperançar e sama-
ritanizar o país! “A primei-
ra, reconciliar, superar as 
feridas, construir pontes e 
abrir portas conclamando 
para um grande pacto so-
cial e nacional. A segunda, 
igualmente importante, será 
esperançar e mobilizar a 
população mostrando um 
caminho de sonhos possí-
veis e passos de inclusão e 
integração socioeconômicos 
e culturais. A terceira, é uma 

das expressões recentes do 
Papa Francisco, samaritani-
zar, isto é, curar, soerguer, 
aproximar-se e, fundamen-
talmente, abrir um espaço 
de escuta profunda que leve 
a repensar o Brasil desde a 
perspectiva do povo e das 
multidões.”

Mas sozinho ninguém 
é capaz, nem mesmo 

o presidente! Tão pouco as 
alianças e a frente ampla 
o permitirão lograr êxito 
nessa empreitada se não 
houver também a partici-
pação ativa e democrática 
de cada cidadão. “O ca-
minho é o da conscien-
tização, organização e 
mobilização populares”, 
afirmou Frei Betto. É o 

que também sintetiza o Pro-
jeto Encantar a Política, que 
tem como proposta atuar na 
formação do povo brasileiro, 
por meio de um processo 
que possibilite uma leitura 
crítica do momento atual e 
que aponte para o exercício 
de uma cidadania ativa.

Como segue a letra da 
canção… “por isso, vem! 

Entra nessa roda com a gen-
te! Também você é muito 
importante! Vem!”

Equipe Igreja em Marcha 
- Grupo de Leigos Cató-

licos (Juiz de Fora – MG) 

Retirado do site do jornal
Tribuna de Minas em 

24/11/2022 (publicado em 
11/11/2022)



Somos um grupo de 
apenas oito mulheres, 

três nonagenárias, quatro 
octogenárias e uma septua-
genária, todas muito dispos-
tas e felizes em  pertencer ao 
Diocesano de Porto Alegre 
da RCB, todas com uma lon-
ga caminhada. Este ano foi 
de muito trabalho, fizemos 
27 Reuniões, com uma pauta 
que sempre incluiu a Medi-
tação da Palavra do Senhor. 
Dedicamos horas de pes-
quisa, a fim de elaborarmos 
os trabalhos do ano com 
atenção e esmero. Ainda 
aproveitamos muitíssimo as 
lives, tanto as que nos cons-
cientizaram    sobre o papel 
da Educação, por ocasião da 
Campanha da Fraternidade, 
particularmente as do Mon-
ge Marcelo Barros, do Padre 
Rogério Ferraz de Andrade 

e a que ouvimos do Sergio 
Abreu, cujo conceito “Se-
guir Jesus gera consequên-
cia.. devemos tomar partido 
como cristãos” muito nos 
tocou. Outra live impactan-
te foi a de Leonardo Boff: 
“As virtudes fundamentais 
no novo tempo pós pande-
mia”, insistindo em práticas 
fundamentais, indispensá-
veis que devemos assumir, 
se quisermos garantir um 
futuro aceitável para todos. 
Trabalhamos o Ecumenis-
mo, tanto para o “Dia Mun-
dial de Oração”, como para 
a SOUC “Semana de Oração 
pela Unidade Cristã”. O foco 
no tema do ELAM foi bem 
estudado, valendo-nos da 
Fratelli Tutti e das vivências 
de cada uma de nós. Atra-
vés do CAMAL (Conselho 
Arquidiocesano dos Movi-

mentos de Apostolado Lei-
go) recebemos orientação 
de como nos preparar para 
o Sínodo, o que também 
fizemos prontamente. E, por 
fim, também on line, a mi-
nha participação, juntamen-
te com a Gagaia, no CON-
SELHO NACIONAL, que   
foi de   uma riqueza muito 
especial, pois além das pre-
senças de representantes de 
todos Diocesanos, tivemos 
a força das Representantes 
do MIAMSI e do SAL com 
a vivência e colaboração 
da Equipe Nacional. Um 
memorável sentimento de 
pertença, que nos dá ânimo 
e responsabilidade na ca-
minhada da RCB/MIAMSI, 
que já passamos às colegas 
em reunião.

Vera Matte

 



Tive a oportunidade 
de participar do XVI 

ELAM em Arequipa, de 
06 a 10 de outubro de 
2022. A recepção foi 
excelente, oportuni-
zando uma experi-
ência muito agradá-
vel e enriquecedora. 
Pude rever pessoas 
das quais eu tinha 
muitas saudades. 
A equipe organi-
zadora se dedicou 
com muita atenção 

e carinho, preocupan-
do-se com detalhes que 
fizeram grande diferença 
no sucesso deste evento. 
Preocuparam-se com a 
saúde dos participantes a 
ponto de haver uma equi-
pe de paratécnicos atenta 
a possíveis problemas que 
pudessem ocorrer devido 
a altitude do local. 

O local era muito agra-
dável, bonito e muito 

bem cuidado. As ativida-

des ocorreram conforme 
o planejado. Tivemos três 
palestras, todas muito 
adequadas ao momento 

em que estamos 
vivendo. Chamou 
a atenção o nú-
mero de jovens e 
casais jovens que 
participaram do 
ELAM, os quais 
eram entusiasma-
dos e dispostos a 

executarem as atividades 

propostas e tratavam os 
demais com muito respei-
to e carinho. Apreciei a 
integração entre diferen-

tes gerações, visua-
lizando a continui-
dade do movimento. 
Os participantes 
de Arequipa nos 
levaram a visitar 
instituições às quais 
se dedicam, como 
por exemplo, a Casa 
do Menino Jesus 
de Arequipa, que 

assiste crianças abando-
nadas dando-lhe suportes 
necessários, e a Casa de 
Senhoras em situação de 
vulnerabilidade. Partici-
pamos do aniversário da 
Equipe de Arequipa, que 
completaram 50 anos de 
atividades no MIAMSI, 
festejamos com uma mis-

sa solene e um jantar 
no Clube de Arequi-
pa. Decorreu tudo em 
ordem e ficamos com a 
esperança de continui-
dade do movimento 
trabalhando no segui-
mento dos passos de 
Cristo.

 
 
Lysette Basso

Uma vivência em Arequipa



As cidades de Olinda 
e Recife sediaram 

a 18ª. edição de um dos 
maiores eventos da Igre-
ja Católica do Brasil. Só 
de padres e bispos foram 
mais de mil inscritos. O 
tema deste ano foi PÃO 
EM TODAS AS MESAS. 
A abertura foi conduzi-
da pelo Arcebispo Dom 
Antônio Marto, envia-

do especialmente pelo 
papa Francisco para o 
Congresso. “Foi uma 
experiência muito emo-
tiva, cheia de alegria e de 
vida. Foi a expressão de 
uma igreja viva” expli-
cou Dom Marto. 

O grande marco do 
Congresso foi a 

inauguração da Casa 

do Pão que receberá a 
população de rua para 
refeições e cursos.

O ponto de apoio e 
acolhimento, que 

deverá representar um 
legado do Congresso 
Eucarístico Nacional na 
cidade, ofertará serviços 
de lavanderia, banho 
e restaurante–escola. 

Localizada na Rua do 
Imperador, no bairro 
de Santo Antônio, a 
Casa do Pão conta com 
3 pavimentos e também 
deverá abrigar 
o Centro POP 
Maria Lúcia 
dos Santos, que 
funcionará das 
8 às 17, das se-
gundas às sextas, e a Es-

tação Social do Instituto 
Menino Miguel (IMM) 

da Universidade Federal 
Rural de 
Pernambuco.

Diocesano de Recife



1ª Lei de Milton: amigo é coisa pra se guardar.
2ª Lei de Milton: qualquer Maneira de amor 
vale a pena.
3ªLei de Milton: é preciso ter força; é preciso ter 
raça, é preciso ter gana.
4ª Lei de Milton: os sonhos não envelhecem
5ª Lei de Milton: é preciso ter manha, é preciso 
ter graça, é preciso ter sonho. Sempre!
6ª Lei de Milton: de tudo se faz canção.
7ª Lei de Milton: há que se cuidar do broto 
para que a vida nos dê flor e fruto.
8ª Lei de Milton: há que se cuidar da vida, 
há que se cuidar do mundo.
9ª Lei de Milton: o que importa é ouvir 
a voz que vem do coração.
10ª Lei de Milton: longe se vai
sonhando de mais.

80 anos 
de Milton 
Nascimento

Homenagem 
do Diocesano
Recife

As 10 leis 
       de Milton
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Durante o Encontro 
Latino America-

no-ELAM realizado em 
Arequipa, no Peru, entre 
os dias 06 e 10 de outu-
bro deste ano, um tema 
foi  apontado como muito 
preocupante pelas equi-
pes de diversos países pre-
sentes no evento: o mundo 
digital. Sem deixarem de 
citar os diversos aspectos 
positivos que o avanço da 
tecnologia trouxe para as 
nossas vidas, todos foram 
unânimes em enfatizar 
as consequências nega-

tivas que o uso abusivo 
das chamadas TICs  têm 
provocado nos comporta-
mentos e relações sociais. 
Crianças e adolescentes 
são, naturalmente, os mais 
vulneráveis às artimanhas 
e seduções da realidade 
virtual.

O assunto, sem dúvi-
da, exige que seja 

abordado com urgência 
em toda a sua complexi-
dade, envolvendo desde 
as famílias, educadores, 
profissionais da área da 
saúde física e mental às 

autoridades responsáveis 
pela sua normatização e 
controle.

“Estudos científicos com-
provam que a tecnolo-

gia influencia comporta-
mentos através do mundo 
digital modificando hábi-
tos desde a infância, que 
podem causar prejuízos 
e danos à saúde. O uso 
precoce e de longa dura-
ção de jogos online, redes 
sociais ou diversos aplica-
tivos como filmes e vídeos 
na internet pode causar 
dificuldades de socializa-

ção e conexão com outras 

pessoas e dificuldades 
escolares; a dependência 

ou o uso problemático 
e interativo das mídias 
causa problemas mentais, 
aumento da ansiedade, 
violência, cyberbullying, 
transtorno de sono e ali-
mentação, sedentarismo, 
problemas auditivos por 
uso de headphones, pro-
blemas visuais, proble-
mas posturais e lesões de 
esforço repetitivo (LER); 
problemas que envolvem 
a sexualidade, maior vul-
nerabilidade ao grooming 
e sexiting, incluindo por-
nografia, acesso facilitado 

às redes de pedofilia e 

exploração sexual online; 
compra e uso de drogas, 

Internet com segurança: 
uma conversa necessária

Diocesano do Rio de Janeiro



pensamentos ou gestos de 
autoagressão e suicídio; 
além das “brincadeiras” 
ou “desafios” online que 
podem ocasionar conse-
quências graves e até o 
como por anóxia ou mor-
te.” https://www.sbp.com.
br/imprensa/detalhe/nid/
sbp-lanca-conjunto-de-o-
rientacoes-em-defesa-da-
-saude-das-criancas-e-a-
dolescentes-na-era-digital/

“Importante ressaltar 
que estas principais al-

terações de comportamen-
to e saúde descritas na 
literatura científica estão 
frequentemente associa-
das entre si e consideradas 
de etiologia multifatorial 
ao se relacionar com o uso 
precoce e excessivo  das 
TICs. Por isso, torna-se 
imprescindível avaliar 
todos os fatores predispo-
nentes e precipitantes das 
queixas que são apresen-
tadas durante as consul-
tas, incluindo o contexto 
cultural, a dinâmica fami-
liar e a co-dependência no 
relacionamento pais-filhos 
e seus valores e regras de 
convívio familiar, além 
do tempo de uso diário. 
Importante ressaltar que 
as responsabilidades le-
gal, civil e moral dos pais/
família, da Sociedade do 
Estado na Segurança, 
proteção, cuidados e edu-

cação digital de crianças e 
adolescentes são sempre 
continuadas tanto on-line 
como off-line, sem distin-
ção.” https://www.sbp.com.
br/fileadmin/user_uploa-
d/_22246c-ManOrient_-__
MenosTelas__MaisSaude.
pdf 

“Cada vez mais, são 
iportantes as ações de 

educação midiática e me-
diação parental, além das 
recomendações da im-
plementação do trabalho 
intersetorial e interdisci-
plinar das TICs, as ações 
e intervenções públicas e 
campanhas direcionadas 
aos pais e famílias, escolas 
e universidades, empresas 
de mídias e tecnologias e 
também aos profissionais 
da saúde, com foco no 
aprofundamento  e sobre 
a verdadeira intenção dos 
conteúdos transmitidos às 
crianças e adolescentes, 
para todos aprenderem 
sobre o uso mais ético, se-
guro saudável e educativo 
da Internet.”
https://www.sbp.com.br/
fileadmin/user_upload/_
22246c-ManOrient_-__Me-
nosTelas__MaisSaude.pdf 

O Projeto PIAR “em 
ninho” Virtual , de-

senvolvido pelo CNRVV 
– Centro de Referência às 
Vítimas de Violência do  
Instituto Sedes Sapientiae, 

dedica-se ao enfrentamen-
to dos diversos tipos de 
violência contra crianças 
e adolescentes, entre eles 
a violência e abuso Onli-
ne. Saiba mais em: https://
www.facebook.com/pro-
jetoPIAR e http://www.
sedes.org.br/Centros/carti-
lha_PIAR.pdf 

Crimes na web? Precisa 
de ajuda? Mais dicas? 

www.safernet.org.br 
CVV - Centro de Valoriza-
ção da Vida - ligue 188 ou 
www.podefalar.org.br 

Beatriz Lorencini– 
Psicóloga. Psicodramatista. 
Membro participante 
da Rede Matraga de 
Combate à Manipulação da 
Subjetividade. Integrante do 
CNRVV – Centro de Referên-
cias às Vítimas de Violência. 
Docente do Instituto Sedes 
Sapientiae. Coordenadora da 
Área da Prevenção do CNR-
VV que congrega o Projeto 
PIAR “em ninho” Virtual: 
Proteção da Infância e Ado-
lescência em Rede. Membro 
da RCB – equipe Liberdade 
com Comprimisso.

Contato:  
beatriz.lorencini@gmail.com



Eu venho do tempo da alegria
E trago no coração o eterno desejo:
A Liberdade conquistada nas ruas.
Assim exprime minha alma 
O contar das horas marcadas 
Pela grandeza de um dia em marcha!
Como posso ver o arvoredo?
A casa?
Quem pode viver?
Quem enfrenta a morte
Tem morte marcada.
Daqui, desta grande queimada,

Quem quiser olhar a terra,
O passarinho...
Terá que ver um anjo chorando
Sobre as cinzas
Que descem como nuvens 
se espraiando.
Tu que negas a liberdade, a vida
Fere de morte a Democracia!
Reles, vil que nem honra tem
Padece de canalhice e ri!!!
O dia da Liberdade,
Premissa de meus ancestrais,
Esse ainda chegará! - está a caminho
Sim, eu insistirei em sonhar!
Desci ao sopro do vento
Rasguei a tirania
E vi tua alma se levantar
Como impulso de braços
Feito pássaros que voam sobre
As cabeças dos mentirosos
Inventando um novo dia! 

Francisca Santos é repórter 
fotográfica, poetisa, militante da 
causa indígena. 
É membro da Comissão
Dominicana de Justiça 
e Paz do Brasil, Centro Vivo  
da Memória Contemporânea 
e integrante da Equipe 
da Renovação Cristã do Brasil 
no Rio de Janeiro.

PÁTRIA
QUEIMADA



A cidade, sede do XVI ELAM 
( Encontro Latino Ameri-
cano ) 2022, foi fundada em 
1540 e era a capital colonial 
da região de Arequipa no 
Peru.  Está localizada em um 
vale montanhoso na Cordi-
lheira dos Andes a 2.335m 
de altura e cercada por 4 
majestosos vulcões: Pichu 
Pichu, Chachani, Ampa-
to e Misty, um verdadeiro 
cartão postal que dá bo-
as-vindas aos visitantes já 
na chegada ao aeroporto. 
Seu centro histórico foi 
declarado Patrimônio 
Histórico e Monumental 
pela UNESCO no ano 
2000 e não é para menos. 
O complexo da Praça de 
Armas, o Convento de 
Santa Catalina, a Igreja 
de Santo Ignácio de Loyola, 
entre tantos outros edifícios, 
formam um conjunto arqui-
tetônico maravilhoso.  
Arequipa, também é cha-
mada  de “La Ciudad Blan-
ca” devido à cor das suas 
construções quase que to-
talmente feitas  de uma  pe-
dra vulcânica  branca,  de 

nome  “sillar”, retirada das 
pedreiras que estão ao redor 
da cidade e que os partici-
pantes do ELAM tiveram a 
oportunidade de visitar em 
um agradabilíssimo passeio.
Essa cidade hospitaleira, 

com uma culinária espeta-
cular, terra do escritor Mario 
Vargas Llosa, prêmio No-
bel de Literatura, recebeu o 
ELAM 2022 de braços aber-
tos e nos deixou com vonta-
de de voltar muitas outras 
vezes.

Tatiana Milhomem



Em todos os nossos tra-
balhos, começamos por 

pesquisar a realidade em 
relação ao Tema objeto de 
nosso estudo e nosso agir. 
Não nos faltam dados e con-
clusões sobre os principais 
problemas que encontramos 
na Igreja, na  Sociedade, na 
Família e no Movimento. 
Temos como denominado-
res comuns dos fatos elen-
cados: o individualismo, o 
desinteresse 
pelo  bem 
comum, a 
pobreza, a 
desigualda-
de, o mate-
rialismo, o consumismo e a 
intolerância, entre muitos 
outros...

Atualmente no Brasil, a 
miséria e a desigualda-

de 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. Fa-
lhamos nos três.

Na Caridade: 
Buscamos  e realizamos 

soluções que amenizam a 
miséria, mas não a diminui 

ou a previne. Abrandamos 
os ensinamentos de Jesus de 
Nazaré que pregou no ser-
mão da montanha:

”Se a Vossa justiça não for 
maior que a dos escribas e 

dos fariseus, não entrareis no 
Reino dos Céus.”            

E lemos a parábola do rico 
e indigente Lázaro apli-

cando aos outros, não a nós 
mesmos.

Na Política: Não levamos 
a sério que a política é 

um instrumento prioritário 
na luta contra a pobreza e a 
desigualdade. 

No contrato social cria-
mos  desigualdades. 

Mecanismos injustos de ex-
clusão econômica têm como 
consequência a exclusão 
social. 

Damos nosso voto não 
[para] aqueles que 

lutam para diminuir a desi-
gualdade, e sim, àqueles que 
defendem nossos direitos ad-
quiridos e nosso bem estar.                              

Não acompanhamos os 
votos de nossos repre-

sentantes para, pelo menos, 
saber se estão defendendo 
nossos princípios cristãos 
relativos ao bem comum e ao 
amor ao próximo.

Na Revolução: não defen-
demos a atividade béli-

ca que, pelas armas procura 
estabelecer uma ordem so-
cial mais justa, mas também 

não empreende-
mos uma revolu-
ção pacífica que 
pode mudar a 
cultura de uma 
sociedade que 

tenha como meta os direitos 
humanos de todos, homens e 
mulheres.

Não seguimos nosso mes-
tre Jesus de Nazaré que, 

com suas palavras e atitudes, 
propôs uma revolução na 
maneira de viver e conviver 
entre os humanos. 

Temos o sermão da mon-
tanha que achamos ma-

ravilhoso e poético  quando 
afirma que temos que amar 
os inimigos, ... se alguém qui-
ser abrir um processo para 
tomar a tua túnica, dá-lhe 
também o manto”.

Desafios para 
Construir 
Fraternidade Hoje



Por que será que Jesus 
disse que “não penseis 

que vim trazer a paz à terra. 
Não vim trazer paz, mas a 
espada“?

Jesus subverte o raciocínio 
de seu tempo, assim como 

inverte a moral e a lei, quan-
do diz que o filho pródigo 
merece um banquete e que 
o último merece o mesmo 
pagamen-
to daquele 
que chegou 
primeiro ao 
trabalho. 
Isso é uma 
revolução!

Por isso, a  proposta do 
Reino de Deus frente ao 

mundo no tempo de Jesus 
e também frente ao mundo 
em  que vivemos hoje só 
pode ser uma proposta con-
flitiva.

           Os três pilares funda-
mentais do mundo 

moderno, o capitalismo, o 
neoliberalismo e a Globali-
zação, provocam e sustentam 
a desigualdade, o empobre-
cimento e a exclusão social, 
uma realidade oposta ao 
projeto do Reino de Deus.

Jesus  afirma com  suas ati-
tudes e seus ensinamentos 

que nenhuma fidelidade  à 
lei civil ou religiosa serve de 
justificativa para a neutra-
lidade diante da vida e da 
morte.                                           

“Nossa época é caracteriza-
da por uma profunda crise 

religiosa. Embora existam 

muitas religiões e vários deu-
ses, precisamos discernir em 
que Deus acreditar.“ (*) 

“Quando afirmamos que 
Jesus é Deus, é fundamen-

tal que saibamos qual é o 
Deus encarnado e revelado 
por Jesus.” (*)  

“Apresentaremos um Deus 
que se aproxima e se apai-

xona pelo pobre, tomando o 
seu Partido e tornando-se o 
seu defensor.“ (*) 

Para construir a Fraterni-
dade hoje, o grande de-

safio em relação aos proble-
mas na Família, na Igreja, na 
Sociedade e no Movimento é 

unir nossa fé à nossa vida. 

A Igreja e nós como 
cristãos, no contexto 

atual do século XXI, deve-
mos testemunhar e reivin-
dicar a verdadeira face de 
Deus apresentada e Vivida 
pelo Nazareno e assumir 
o compromisso de viver 
no seguimento do Mestre.                                                                                                                                          

(*)  Frei 
Helvé-
cio Car-
rara OP 
– Jesus, 
o rosto 

de um Deus parcial 

Este foi um dos últimos 
textos escritos por Ma-

ria Alice sobre o tema do 
ELAM, 2022

Maria Alice Leonardi

Na Família, Na Igreja, 
No Movimento e 
Na Sociedade

Diocesano de São Paulo



Queridas amigas  
da Renovação Cristã do 
Brasil Soube da morte 
de Marie Alice Leonar-
di, que Mireille e eu, 
conhecíamos bem du-
rante nossas estadias no 
Brasil, das quais temos 
ótimas lembranças. Sua 
acolhida foi calorosa e 
fraterna. 

A todo o movimento 
MIAMSI-Brasil, ao Se-
cretariado da América 
Latina e a sua família, 
gostaria de apresentar 
minhas sinceras condo-
lências.  

Agradeço por compar-
tilharem com todos os 
meus sentimentos. 

Com ela, com todos 
vocês, pude descobrir o 
que significava o com-
promisso pessoal e cole-
tivo na América Latina 
em geral e no Brasil em 

particular. 
Vocês me ajudaram a 
me tornar presidente do 
MIAMSI! 

Agradeço ao Senhor, 
com todas vocês, pelos 
serviços que Maria Ali-
ce prestou ao MIAMSI 
e pela qualidade do seu 
trabalho. 

Que Deus a receba de 
braços abertos como um 
Pai acolhe seus filhos, 
deixando de lado os er-
ros e valorizando o ca-
minho de paz, justiça e 
amor que ela percorreu 
para o bem de todos.

Que sua memória seja 
um exemplo para nós 
e que Maria Alice nos 
ajude do céu a discer-
nir o que é melhor para 
cada um de nós, nossas 
famílias e nossos mo-
vimentos, para fazer as 
escolhas certas para unir 

nossa fé e nossa vida, 
para oferecer à Igreja ca-
minhos para encontrar 
todas as pessoas e amar 
o mundo ao nosso redor.
Estejam certos, queridas 
amigas, de minha lem-
brança fraterna e de mi-
nhas orações por Maria 
Alice e pelo 
MIAMSI-Brasil.
 

 

Daniel Guéry
ex-presidente do MIAMSI 
2001-2008

MARIA ALICE LEONARDI 
(19/08/37- 03/11/2022)



Essa mulher maravilhosa 
viveu cada momento de sua 
vida com intensidade e amor.
A cada dia, mais crescia em 
graça e sabedoria, inteira-
mente comprometida com 
a vida, de modo dedicava-se 
com determinação à causa 
dos injustiçados. Em suas 
veias corre a seiva da política. 
Alegre e generosa, inteligen-

te e sensível, moderna e atu-
alizada, modesta e elegante, 
inesquecível para nós.
Anna Maria Nigro
 

Isa faleceu, pena que não 
chegou aos 100 anos, ela foi 
uma amiga para mim, viveu 
uma vida bem vivida. Minha 
lembrança da Isa é muito 
singela, mas muito especial.

Ela fazia anos no mesmo 
dia que eu. Esse dia era uma 
ocasião de entrar em contato 
e bater um papo durante to-
dos esses anos. Nesse ano no 
18 de abril, nós conversamos 
e foi a última vez que falei 

com ela, totalmente lúcida 
e bem humorada sempre. 
Muita saudade mesmo! 
Fique em paz, Isa!

Susana Hughes Supervielle

Isa deixou lindas e preciosas 
lembranças. Nossas reuniões 
foram por muito tempo em 
seu apartamento. Nos rece-
bia com alegria, afeto, genti-
leza e sempre com quitutes 
deliciosos.

Nos ajudava com suas pro-
fundas reflexões e vivia pre-
ocupada em ajudar moneta-
riamente nosso movimento. 
Uma pessoa forte que, com 
a idade avançada, teve que 
superar a morte de um filho. 
Humilde ao ponto de achar 
que não estava certa em viver 
sozinha num apartamento 
tão grande.  
Saudades eternas !!
Descanse em paz, querida 
amiga!
Sílvia Pagano Simone

Seu filho mais velho,  
Alexandre escreveu para a 
nossa equipe a respeito da 

missa de ressurreição: “Não 
me lembro de ter visto uma 
missa de sétimo dia tão bo-
nita e tão singela quanto essa 
de minha mãe. A você e a to-
das as amigas da Renovação, 
muito obrigado pela atenção 
e pelo carinho. Vocês foram 
muito especiais na vida dela. 
Se tiver oportunidade, trans-
mita por favor ao padre meu 
agradecimento pela linda ce-
rimônia que ele conduziu.”
De fato, foi uma celebração, 
íntima, onde estava a família, 
as cuidadoras e nós da equi-
pe. Uma das cuidadoras lem-
brou que na véspera de ela 
passar mal, ela pedira para 
ouvir a música de Tim Maia 
“como um dia de domin-
go”. Fr. Almy, o celebrante a 
encontrou no celular e todos 
cantaram. Era a “cara da Isa”.

Lembrando Isa

Maria Luiza Pinto 
de Gusmão 
(18/04/1923-31/10/2022)



A nova Junta Internacio-
nal já se reuniu três 

vezes via Zoom. Entre os 
temas discutidos nestas reu-
niões estão a produção das 
duas LAMs (abril
e novembro de 2022) e uma 
Newsletter (setembro de 
2022).

Além disso, foi organi-
zada a participação no 

ELAM em outubro de 2022, 
onde o representante da 
Junta foi o Padre Richard 
Arce (do Uruguai e nosso 
assessor internacional). Foi 
também apresentado o or-
çamento para
o próximo ano, como divul-
gado na última LAM (no-
vembro de 2022).

Neste período também 
fizemos uma grande 

reformulação do site do
MIAMSI:  

www.miamsi-rome.org

Neste site as Newsletters do 
MIAMSI podem ser consul-
tadas. (Por outo
lado, as LAMs não estão 
disponíveis no site e devem 
ser distribuídas
pelas coordenadoras.)

Além do site do MIAM-
SI, aproveito para 

divulgar novamente os sites 

da RCB  
www.rcb-miamsi.net.br  
e do SAL
www.miamsi-rome.org/
members/sal, ambos criados 
nos últimos meses.

Voltando a falar da Junta 
Internacional, os pla-

nos em andamento
incluem um encontro pre-
sencial em Roma em junho 
de 2023, com pauta
ainda a definir.

Em geral, continuarei 
passando as informa-

ções da junta nos boletins 
da RCB e coloco-me sempre 
à disposição para receber 
comentários, críticas
ou sugestões pelo email: 

mdvbraga@gmail.com.

Marília Braga  
(membro da equipe virtual 
Liberdade com Responsa-
bilidade e Compromisso do 
diocesano do Rio de Janeiro 
e vice-presidente da Améri-
ca latina na 
Junta Internacional)

Membros Suplentes:

Hélène MERCIER 
(France)
RAJARATHINAM P. 
(Índia)
Cecilia RODRIGUEZ S.
(Uruguay)

Notícias 
do MIAMSI



América Latina tem 
nova Equipe de Serviço

Os seis países da Améri-
ca Latina, membros do 

MIAMSI, passaram a contar 
desde outubro com uma nova 
Equipe de Serviço (ESSAL). A 
escolha da grupo atual aconte-
ceu durante o XVI ELAM para 
um mandato de quatro anos. A 
ESSAL é o organismo executi-
vo do Secretariado da América  
Latina e tem como uma das 
suas atribuições cuidar dos 
assuntos administrativos, da
coordenação e promoção do 
MIAMSI na região.

Nos últimos quatro anos 
a ESSAL era constituída 

por representantes de um uní-
co país, o Paraguai.  
Agora está formada por uma 
representante da Bolívia –  
Núria López, Equador –  
Enriqueta Arce (Ketty), Peru- 
Ana Maria Zuniga (Anita) e 
Brasil – Jacinta Rodrigues.

A ESSAL vem se reunindo 
virtualmente e já esco-

lheu como assessora da equipe 
Ir.Mrcela

Morilla da Instituição 
Fraternidad Misionera 

Verbum Dei. As funções que 
cada uma das integrantes irá 
assumir ficaram assim defini-

das: Nuria Lopez – Secretária, 
Ana Zuniga – Tesoureira, 
Jacinta Rodrigues – Comuni-
cação e Ketty Arce- Animação. 

A equipe conta também com 
a participação de Tatia-

na Milhomen da RCB do Rio 
de Janeiro que atuará como 
Assistente de Comunicação, 
desenvolvendo trabalho de 
tradução. Mas, conforme Anita 
bem destacou: “esta é uma 
equipe redonda, ou seja, apesar 
dos cargos, não há hierarquia é 
um grupo que trabalha junto e 
de mãos dadas”.

Em janeiro a equipe deverá 
se reunir com os inte-

grantes do grupo anterior e 
planejar os trabalhos que serão 
desenvolvidos em 2023.

Notícias 
do ESSAL



Neste Natal, 
lembre-se primeiro 
do aniversariante.

Que a Paz do Senhor
esteja presente
em nossos lares.

Que na fé de Jesus
Tenhamos Luz e serenidade
neste novo ano.

MIAMSI
BRASIL


