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A misericórdia é a carteira de identidade de Deus
A palavra misericórdia signiﬁca ter o coração voltado para os
pobres, entrando em comunhão com
eles. É revestir-se de compaixão para
ter atitude de sair do nosso egoísmo e
irmos em direção aos outros, sobretudo os seres mais vulneráveis, para
sentir com eles suas dores e ajudá-los
a encontrar consolo e esperança.
Em especial nesses tempos
tão áridos e desaﬁantes, pandemias,
enchentes, desabrigados, somando
aos excluídos, marginalizados,
pobres, com certeza é preciso que a
ternura, solidariedade, generosidade
e principalmente a misericórdia se
faz fundamental.
O catolicismo desde o início
foi quem recuperou a dimensão da
misericórdia como uma virtude,
tanto na vida pessoal como nas relações sociais. Antes, quem era considerada a mãe de todas as virtudes era
a justiça.
Hoje, a sociedade está perdendo muito as práticas da misericórdia e da compaixão. Estamos ﬁcando
muito duros e embrutecidos. Mas
doutro lado, cresce o número de pessoas e de instituições que promovem
ações e obras de misericórdia com
grande heroísmo.
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O Papa Francisco, ao promover o Ano Santo da Misericórdia,
aﬁrmou que a misericórdia é a viga
mestra que sustenta a vida da Igreja e
da sociedade. E, por isso, pediu para
que tudo na igreja e na sociedade seja
revestido de ternura, compaixão e
misericórdia. A credibilidade da Igreja passa pelo caminho da misericórdia e da compaixão, assim também o
caminho de todas as instituições.
O papa entende a misericórdia não como sentimento espiritual

vago e abstrato, mas como prática
responsável que carrega em si o futuro da Igreja e da vida em sociedade. O
apelo à misericórdia é devido a uma
falta, uma deﬁciência, uma carência
de algo que é um direito humano ou
da própria criação. Essa carência
precisa ser respondida. É um clamor
que convoca a Igreja a dar uma resposta afetiva e efetiva e não teórica,
que tem seu fundamento nas Sagradas Escrituras e nos Santos Evangelhos.

Trata-se de uma verdadeira
conversão a uma realidade concreta
em nossa vida. A Igreja deve ser ícone,
imagem do Deus que revela seu amor,
que é como o de um pai ou uma mãe
cujas entranhas são movidas nas profundezas de seu ser pelos sofrimentos
que passam seus ﬁlhos. O amor misericordioso de Deus é realmente visceral, feito de ternura e compaixão, tolerância e perdão.
A misericórdia não é tão
somente a benevolência de Deus que
concede o perdão ao pecador arrependido. Antes, é a identidade mesma de
Deus, cuja essência é seu amor misericordioso que o impele a sair ao encontro do ser humano em suas necessidades, seja este ou não pecador, esteja ou
não arrependido, tenha ou não fé no
Deus que o busca apaixonadamente e
se solidariza com seu sofrimento.
Assim, meus queridos irmãos
e irmãs, especialmente nós das comunidades eclesiais de base, devemos
viver, fazendo-se porta aberta para
acolher a todas e todos com os mesmos sentimentos de nosso Jesus de
Nazaré, que é rico em misericórdia.
Magda Melo
GT de Comunicação

rumo ao 15º INTERECLESIAL

PROGRAMA DIÁLOGO EM COMUNIDADE
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dia ‘’d’’

Rumo ao 15º Intereclesial das CEBs, Celebrando em Comunidade O dia 15 de cada mês ganhou uma marca especial: um dia
para as comunidades celebrarem a sua caminhada de preparação
rumo ao 15º Intereclesial das CEBs, que acontecerá na cidade de
Rondonópolis-MT, de 18 a 22 de julho de 2023, e tem como Tema:
“CEBs: Igreja em Saída na busca da Vida Plena para todos e todas” e
lema “Vejam! Eu vou criar novo céu e uma nova terra…” (Is
65,17ss).

DIA DE ORAÇÃO

Assista pelo youtube cebsdobrasil e páginas do facebook.
Você não pode perder!!!Domingo às 7h(horário de MT) e 8h (horário de Brasília) O programa Diálogo em comunidade é uma
produção do Comunica 15, equipe de comunicação do 15º Intereclesial. A cada semana apresenta um tema pertinente a caminhada das comunidades e recebe convidados de todas as regiões,
buscando a escuta e troca de experiência que tanto fortalece
nossa caminhada! Participe conosco!

A CAMINHO - Jornal das Comunidades Eclesiais de Base do Brasil
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Colaboradores: GT de Comunicação da Ampliada Nacional e Equipe COMUNICA15

Venham celebrar conosco! Lembrem-se todo dia 15 é dia de
Oração pelo 15º Intereclesial! Acompanhe pelo (www.youtube.com/c/CEBsDoBrasil ) e promova momentos de oração em sua
comunidade!

DIOCESE DE RONDONÓPOLIS- GUIRATINGA

QUE LUGAR É ESSE?
É com muita alegria que a
Diocese de Rondonópolis- Guiratinga
se prepara para sediar o 15º Encontro
Intereclesial de CEBs. São mais de
trezentas comunidades que estão se
organizando para receber pessoas de
todo o Brasil e de outros países para
esse momento especial. Diante da
grandeza desse encontro é possível se
perguntar: porque essa Diocese foi
escolhida para o 15º? Que lugar é
esse?
Rondonópolis, sede da Diocese,
teve a sua fundação em 1915, mas só
se tornou município em 10 de dezembro de 1953. Terra de índios Bororo
recebeu seus primeiros moradores
goianos no início do século passado,
quando ﬁcou conhecida como Povoado do Rio Vermelho. Aos poucos,
mais pessoas vieram se ﬁxar às margens do rio Vermelho que logo se
tornou um distrito, graças à fertilidade
de suas terras. No ﬁnal da década de
1940, no bojo do projeto da Marcha
para o Oeste foram criadas colônias na
região, o que atraiu migrantes de vários lugares do Brasil e Rondonópolis,
então Distrito de Poxoréu, foi elevado
à categoria de município.
Uma das marcas na história de
Rondonópolis foi a forte atuação da
Igreja Católica por meio de Dom Frei
Wunibaldo Godchard Talleur, dos
freis franciscanos e das Irmãs catequistas franciscanas. A região de Rondonópolis pertencia à Prelazia de Chapada dos Guimarães, mas em decorrência do acelerado crescimento do
município, em 1959 Dom Wunibaldo
se mudou para Rondonópolis e pediu a
transferência da Diocese que, em
1961, passou a se chamar Prelazia de
Rondonópolis. Outro fato marcante
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foi a participação de Dom Wunibaldo
no Concílio Vaticano II e a organização
da Prelazia em comunidades eclesiais
ainda na década de 1960. Conhecida
como “Rainha do Algodão”, Rondonópolis continuou atraindo muitos
migrantes que vinham em busca de
melhores condições de vida.
Na década de 1970 outro projeto
governamental- o PRODOESTE- possibilitou novos horizontes para a economia local com a vinda de sulistas e a
plantação de soja que nos anos 1980
projetou Rondonópolis no cenário
nacional como “capital do soja e do
agrobusiness”. Em 1986 a Prelazia foi
elevada à categoria de Diocese e Dom
Osório Stoﬀel foi o primeiro bispo
diocesano. Nas décadas de 2000 e
2010 além da alta produção agropecuária, a região foi contemplada com a

Ferronorte e teve o escoamento de
grãos intensiﬁcado.
Atualmente Rondonópolis é
conhecida como capital do Bitrem e
Centro de Logística dada à sua localização privilegiada e elevada produção
de grãos. Contudo, a renda per capita
do município, no valor de
R$49.041,70, se restringe a uma camada da sociedade enquanto a maioria da
população sobrevive com cerca de um
a dois salários mínimos. Com uma
população estimada em 239.613 habitantes, cerca de 240 bairros, intenso
comércio e indústria, várias escolas,
universidades particulares e uma Universidade Federal, vários pontos turísticos, um modesto shopping, o município de Rondonópolis enfrenta uma
série de desaﬁos devido ao alto índice
de violência, de tráﬁco de drogas e de
dependentes químicos.
Em agosto de 2014, como parte
do processo de remapeamento de dioceses do Regional Oeste II, a Diocese
passou a ser denominada de Diocese
de Rondonópolis-Guiratinga abrangendo 13 municípios: Rondonópolis,
Alto Garças, Alto Araguaia, Alto
Taquari, D. Aquino, Pedra Preta, São
José do Povo, Jaciara, Juscimeira,
Itiquira, Guiratinga, Tesouro, Fátima
de São Lourenço. Atuam na Diocese:
30 padres diocesanos; 11 padres religiosos, 08 Congregações Religiosas
femininas com 12 comunidades religiosas, 13 seminaristas, 03 seminários,

muitas entidades, pastorais, movimentos e serviços.
Motivados pelos nossos bispos,
sempre tivemos representantes das
CEBs nos encontros Intereclesiais e
com Dom Juventino Kestering (que há
um ano voltou aos braços de Deus), foi
possível realizar o sonho de que um
Intereclesial pudesse ser realizado em
terras mato-grossenses. Somos uma
mistura de povos e de traços culturais
de várias regiões do Brasil. Temos
comunidades urbanas e rurais, essas
últimas em aldeias indígena, em assentamentos, em pequenas propriedades e
no Pantanal. A mistura cultural de tantos povos e dialetos enriquece a cultura
local e o jeito de ser Igreja. Será uma
experiência maravilhosa partilhar um
pouco da nossa caminhada de fé com
todos os participantes do 15º intereclesial. Nossa Diocese está de portas abertas para vivenciarmos a alegria de “caminhar juntos”, fortalecendo a nossa
participação e a nossa comunhão para
que possamos renovar as forças, o entusiasmo e a fé na sublime missão de
evangelizar, de partilhar a alegria do
Evangelho. Estamos esperando cada
um/a com muita alegria e com a certeza
de que o Espírito Santo está nos iluminando e nos conduzindo nesse processo para que possamos continuar sendo
uma “Igreja em saída na busca de vida
plena para todos e para todas”.
Laci Maria Araújo Alves
Comunidade Sagrada Família
Paróquia Bom Pastor

CONSTRUIR E ESPERANÇAR : PASSOS DADOS NA PREPARAÇÃO DO 15º

Desde a formação da
equipe do Secretariado, no ﬁnal
de 2018, por Dom Juventino
Kestering, então bispo da
Diocese de RondonópolisGuiratinga, diversos passos
foram trilhados na preparação
do 15º Intereclesial das CEBs
que acontecerá de 18 a 22
de julho de 2023, em
Rondonópolis, Mato Grosso.
Como um serviço prestado à igreja do Brasil, a Diocese,
em nome do Regional Oeste 2,
iniciou, desde então, um amplo
processo de diálogo, organização e preparação deste importante encontro, tendo clareza de
sua importância para a animação e fortalecimento da vida das
comunidades no Brasil. Para
nós este serviço não é apenas de
realização de um evento, mas
constitui-se em importante processo de evangelização e dinamização das comunidades,
bem como uma forma de concretizar um dos sonhos do papa
Francisco de viver “uma igreja
em saída”.
Por isso, já na reunião
Ampliada de janeiro de 2019,
foram escolhidos o tema:
“CEBs: Igreja em saída na
busca da vida plena para todos e
todas” e o lema do Intereclesial:
“Vejam! Eu vou criar novo céu e
uma nova terra” (Is 65,17). Motivou-nos esta escolha a urgência
em mantermos vivas, a chama
da esperança e a luta por justiça
e respeito aos direitos em todos
os níveis, como expressão concreta da fé em Jesus Cristo, em
tempos tão desaﬁantes como os
atuais.
Nesta Ampliada teve inicio uma prática que tem se revelado bastante positiva; as reuniões periódicas entre a equipe
de secretariado e a coordenação
da Ampliada nacional das CEBs
do Brasil. A partir daí, foi constituído a equipe de Secretariado
Ampliado, com participação de
irmãos e irmãs de outras
Dioceses do estado e iniciado o
planejamento das ações preparatórias em 4 anos: 2019/2020 - Ano 1: Recepção/Preparação; 2021- Ano 2:

Sensibilização/Articulação;
2022 - Ano 3: Aprofundamento/Formação; 2023- Ano 4:
Vivência/Celebração.
Neste mesmo ano foi
construído e aprovado a primeira edição do Marco Referencial
para o 15º. Pudemos participar
do Encontro Continental das
CEBs em Guayaquil no Equador.
A irrupção da pandemia,
no início de 2020, revirou nosso
planejamento e obrigou-nos a
reinventar formas de nos organizar, nos reunir, de celebrar o processo preparatório e a realização
de um Intereclesial “encarnado
na pandemia e numa póspandemia”. Conseguimos organizar a “Comunica15”, a equipe
do serviço de comunicação,
constituída por pessoas de diversos regionais. Ela ajudou a organizar os “dias D”: celebrações
em todo dia 15 de cada mês, que
por conta da pandemia, tornaram-se on-line e possibilitaram
que outras dioceses e regionais
assumissem sua preparação e
realização, ampliando o alcance
e a corresponsabilidade no processo. A contratação de uma
secretária permanente e a deﬁnição de um espaço para os trabalhos do 15º no Centro de Pastoral tem favorecido a organização
e o acompanhamento das atividades.
A pascoa deﬁnitiva e
inesperada de Dom Juventino e a
necessidade de Pe. Jose Eder
assumir a administração diocesana, levou a equipe do secretariado a reprogramar os trabalhos
e a dinâmica interna de organização. Decidimos criar uma
coordenação colegiada, composta por alguns membros do
secretariado executivo e ampliar
o número de pessoas no secretariado. Além das inúmeras reuniões on-line, foram realizadas
duas rodadas da Ampliada Nacional de forma remota. Além da
equipe de Comunicação, passou
a funcionar a Equipe de Projetos
e Sustentabilidade, de Articulação do Regional para o 15º, de
Articulação e Animação Diocesana-Articula 15, de Metodolo-

gia e, mais recentemente, foram
constituídas as equipes por grandes áreas e subequipes de trabalho: área de Logística e Infraestrutura, de Comunicação e
Imprensa, de Liturgia, de Projetos e Finanças, de Relações institucionais e Gerenciamento de
segurança informacional, de
Articulação, de Formação e de
Secretaria e Documentação. Por
trás destes nomes encontram-se
rostos de pessoas das comunidades de Rondonópolis e de diversos outros lugares-comunidades
que generosamente, vão somando e contribuindo com o “nosso
jeito de ser igreja e o nosso jeito
de viver a fé”.
Nesta caminhada fomos
construindo nossos símbolos:
foi deﬁnido e confeccionado o
cartaz oﬁcial do encontro, os
símbolos da cruz que irá percorrer as comunidades e dioceses.
Foram enviadas dez Cartas Mensagens às comunidades de todo
país, a Carta Convite aos artistas
da caminhada para apresentarem
suas composições para o Intereclesial. Além destas foram elaboradas e impressas Cartilhas e
o Guia Informativo sobre o 15º.
O Secretariado esteve presente
nos encontros da Equipe Regio-

nal, enviou representante às reuniões do Conselho Regional de
Pastoral e na Assembleia Diocesana, buscando sensibilizar bispos, presbíteros, leigos/as para
engajarem-se neste processo.
A equipe de Liturgia realizou um amplo planejamento de
formação litúrgica para 2022.
Dois seminários – um sobre Sinodalidade e as formas de organização popular nas CEBs e outro
sobre Bem Viver e Juventudes,
estão programados para ocorrerem também neste ano.
Há muitos desaﬁos pela
frente. Temos consciência disto.
Na eminência de uma nova onda
pandêmica, nos colocamos nas
mãos da Divina Ruah, que animou com o sopro criador as primeiras comunidades, a soprar
sobre nós. Sem este alento “nada
somos e nada podemos”. Mas
com o ímpeto do Espirito Criador, poderemos vivenciar, de
forma verdadeiramente sinodal,
a construção de “novos céus e
nova terra”, em nosso chão, em
nossas relações, em nossas
comunidades.
Adilson José Francisco
Coord. Colegiada do Secretariado

Dessa forma, está sendo lançada a campanha $15,00 para o
15º Intereclesial... Esta consiste
em dispor uma forma do nosso lindo
povo de Deus participar diretamente,
de forma individual ou comunitária,
desse processo em construção.
Cada cristão leigo/a, padre,
bispo, religioso/a e comunidades que
se sentirem tocados em colaborar,
também ﬁnanceiramente com todas
as atividades do 15º Intereclesial,
poderão assumir um carnê com 18
parcelas para que sejam realizadas as
colaborações mensais no valor de
R$ 15,00, via PIX
(Chave: 66 9 99166757 – Diocese de
Rondonópolis-Guiratinga).

A missão evangelizadora,
realizada pelas lideranças que assumem seu compromisso batismal
como sujeitos eclesiais, nas suas
respectivas comunidades, é marcada por muitos desaﬁos.
Muitos desses advêm das
atividades pastorais e intervenções
sociais que há muito tempo têm sido
realizadas e/ou motivadas pela escuta da Palavra, pelo comprometimento com o Evangelho e o Testemunho
cotidiano daqueles que compreenderam a importância e a necessidade

de vivenciar essa fé encarnada na
vida do Povo de Deus.
Pois bem, nesse tempo de
adversidades gigantescas, do ponto
de vista sanitário, político, religioso
e também econômico, nossas comunidades, e suas consequentes formas
de articulações, têm se desdobrado
para que essa riqueza comunitária
não cesse e, principalmente, que a
caminhada continue respondendo, a
contento, esse chamado missionário.
Nesse mesmo campo, também o
Secretariado para o 15º Intereclesial

das CEBs, que será realizado de 18 a
22 de julho de 2023, tem buscado
alternativas para garantir que esse
processo lindo, que estamos vivenciando, seja realizado com o rosto do
nosso imenso Brasil e articulado, em
tudo, com todos os regionais que
compõem nossa amada Igreja. Contudo, é notório que todas as atividades que estão sendo ou serão realizadas demandam um custo alto para
que uma Diocese assuma sozinha,
ainda mais nesse contexto que estamos vivendo.

Este valor é opcional, podendo, portanto, cada um ou cada uma,
colaborar com aquilo que puder e
quiser.
Nossa experiência da partilha, tão vivenciada em nossas Comunidades, nos deixam esperançosos de
que essa interação tem tudo para dar
certo, e que após a distribuição desses “pães e peixes” ainda sobrarão
cestos cheios.
Então amados/as irmãos e
irmãs na caminhada... Vamos nos
articular e oportunizar nossas Comunidades para que possam, como sempre fazem de forma generosa, somar
forças conosco nesse rico e bonito
processo...
Resta-nos antecipar nossos
sinceros e fraternos agradecimentos
a todos e todas que participarão deste
ato de partilha e comunhão em nossa
Igreja e rogar ao Deus da Vida que
continue, generosamente, derramando bênçãos sobre todos e todas...
Rinaldo Cardoso Meira
Sec. para o 15º Intereclesial das CEBs

CONTRIBUA VOCÊ TAMBÉM!

66 999166757

Diocese de Rondonópolis-Guiratinga

# vem pra cá

Uma alegria ser comunidade que acolhe o Intereclesial!
Aproveito esse momento para
estudar os documentos relacionados às CEBs: cartilhas, cartas

orientativas, como também dialogar com a comunidade que sou
membro, com assessores e outras
lideranças, participando de
encontros em nível: paroquial,
diocesano, regional, nacional e
continental. Por ﬁm, lendo livros e
outros subsídios escritos anteriormente sobre as CEBs e sobre os
intereclesiais.
Juvenal Paiva

Estou acompanhando atentamente as atividades da Ampliada
Nacional, o “DIA D” rumo ao 15º
Intereclesial das CEBs, que acontece
todo dia 15; Diálogo em Comunida-

de Rumo ao 15º Intereclesial; Celebrações; Formação para melhorar a
ação missionária a nível local e participando no articula 15.Tenho feito o
estudo da Cartilha “Caminhando com
Jesus de Nazaré”,, as Carta às Comunidades e o Guia informativo. Também já me coloquei à disposição para
ajudar a equipe de acolhida. Minha
casa está disponível para o pouso dos
delegados do 15º Intereclesial das
CEBs. Sejam bem vindos e bem vindas!!
Luciene de Aguiar Portela

AS COMUNIDADES ECLESIAIS DE BASE EM TODO O BRASIL
SE PREPARAM PARA O 15º INTERECLESIAL
“O 15º Intereclesial será a
continuidade dos catorze encontros intereclesiais anteriores, com
seus aprendizados, suas marcas,
seu grito histórico por justiça social, mesmo em meio às contestações e críticas. Fiéis a Jesus Cristo,
ao Evangelho, à Igreja, e a partir de
Jesus Cristo, neste processo de
caminhada, tanto a realização do
Intereclesial, bem como as ações
após 2023 devem ter a marca da
partilha, da celebração, da troca de
experiência, da avaliação, do respeito às diferenças, da tolerância,
da interação com o outro, do exercício do ecumenismo e do diálogo
inter-religioso, da vivência da
igualdade, da abertura para aprender com o outro, a outra, aprender
do atual momento histórico da
humanidade” (Marco Referencial
para o 15º Intereclesial, pág. 28).
“O processo de preparação
do 15º Intereclesial quer estar atento às marcas de nosso tempo para
“conhecer a realidade à sua volta e
nela mergulhar com olhar da fé, em
atitude de discernimento (...). A
comunidade se aviva quando se
torna lugar gostoso de participação
pela forma de acolhimento, de partilha, de respeito pelo diferente,
pela mútua ajuda. Daí a importância de implementar nas nossas
comunidades de base, a cultura do
encontro” (Marco Referencial para
o 15º Intereclesial, pág. 29), do
caminhar juntos e juntas.

O Marco Referencial, primeiro instrumento produzido, para
que toda a Igreja no Brasil conheça
um pouco da realidade da Igreja
Diocesana de RondonópolisGuiratinga, da realidade do Mato
Grosso, bem como do processo
inicial de preparação para a realização do Intereclesial. Um processo em permanente construção.
Acesse em:
https://cebsdobrasil.com.br/marco
-referencial-para-o-15ointereclesial-das-comundadeseclesias-de-base/

Outra importante produção
são as Cartas às Comunidades
(acesse em:
https://cebsdobrasil.com.br/catego
ry/15o-intereclesial/carta-ascomunidades/ ) . Já são dez as cartas
publicadas, para serem divulgadas,
lidas e reﬂetidas pelas nossas comunidades. Um jeito simples de chegar ao coração do povo, conversando sobre temas importantes para as
comunidades, como mulheres e
juventudes nas CEBs, ecumenismo, tema e lema do Intereclesial,
ação missionária, CEBs em tempos
de COVID-19, mensagens de alegrias e esperanças em nosso tempo.
Este ano mais 03 cartas serão produzidas e, em 2023, mais duas, totalizando 15 cartas às comunidades.

Nesse processo, uma
cartilha que veio para ﬁcar
(https://cebsdobrasil.com.br/cartil
ha-cebs-caminhando-com-jesusde-nazare/ ). Instrumento
importante que serve para ajudar na
reﬂexão sobre a identidade das
Comunidades Eclesiais de Base.
“Esta cartilha serve para nos
explicar melhor o que é uma
comunidade eclesial de base, por
que a gente precisa se reunir em
comunidade e para que e como
podemos cumprir a missão que nos
foi dada por Deus”. Para divulgá-la,
além de ter sido impressa e enviada
a todo o Brasil, uma caravana
formativa foi organizada e o trem
das CEBs vai passando de região
em região, transportando alegrias,
experiências e esperanças no
caminhar das comunidades com
reﬂexão, canto, poesia.
Um Guia Informativo sobre
o 15º
(https://cebsdobrasil.com.br/guiainformativo-sobre-o-15ointereclesial-das-cebs/ ) foi também
produzido com o objetivo de “trazer

informações de como a própria Diocese está vivenciando este processo
de preparação para o 15º Intereclesial. De forma sucinta, apresenta relatos da história da Igreja”, (...) e “um
breve histórico das CEBs na Diocese
de Rondonópolis-Guiratinga e como
ela foi se estruturando frente aos Planejamentos Pastorais e as Assembleias Diocesanas”.

Uma nova cartilha está disponível
no site
(https://cebsdobrasil.com.br/comu
nidades-eclesiais-de-base-e-asinodalidade-caminhar-juntos/ ).
Ela foi elaborada pela articulação continental das CEBs, traduzida e adaptada para as CEBs do Brasil, na perspectiva de contribuir na
reﬂexão sobre “o conceito e a prática
da sinodalidade”, ou seja, “seu objetivo é ajudar as CEBs a reﬂetir e
dialogar sobre a prática sinodal, reconhecer os pontos que a reforçam,
assim como os obstáculos que as
limitam”. Em nossos grupos de reﬂexão, nas comunidades, vamos tomar
nota dos temas e das respostas dos
participantes e enviar as contribuições para a Articulação Continental,
no email:
cebcontinental@gmail.com, um
jeito de contribuirmos com a realização do Sínodo 2023, “Para uma Igreja sinodal: comunhão, participação e
missão”. Vale a pena imprimir!

Muitos outros materiais
ainda vão chegar para contribuir com
a caminhada, entre eles o texto-base,
um instrumento a mais neste processo de animação da vida das comunidades e de sua preparação para a realização do 15º Intereclesial, rumo a
“Uma Igreja em Saída na busca da
vida plena para todos e todas”.
Marilza J L Schuina

CEBs em Sintonia
ROMARIA DOS MARTIRES
DA CAMINHADA
A Igreja de São Félix do
Araguaia, ao celebrar os seus cinquenta anos de caminhada a serviço
da vida, já está em peregrinação a
caminho de Ribeirão Cascalheira
onde, nos dias 16 e 17 de julho de
2022, faremos memória dos 46 anos
do martírio do padre João Bosco
Penido Burnier. Também nesta
Romaria vamos fazer memória do
bispo Pedro Casaldáliga.
Na mesma ocasião, faremos
memória das e dos mártires da
Covid-19, encantadas e encantados
pelo Reino da Vida, vítimas da pandemia, deste governo de morte,
assassino, genocida. Em tempo de
luto e lutas, precisamos, cada vez
mais, esperançar.
O tema desta Romaria será:
“TUDO PELO REINO”. Esse
tema nasceu de conversas com o
bispo Pedro. No ﬁnal da Romaria de
2016, numa roda de conversa, perguntamos a ele: “E o tema da próxima Romaria?” Criou-se um silêncio.
Pedro nos olhou e disse: “Chegando
em São Félix, vou pensar”. O silêncio continuou e em seguida ele disse: “Tudo pelo Reino!” Depois de
alguns dias, fomos até São Félix do
Araguaia e retomamos a conversa
sobre o tema da Romaria, e Pedro
disse: “Tudo pelo Reino! Tudo, tudo
pelo Reino.”
Com este espírito de romeiros/as, preparando-nos para a Romaria; como peregrinos/as, testemunhas do Reino, a Prelazia de São
Félix do Araguaia convoca as Comunidades Eclesiais de Base, as Pastorais Sociais, os Movimentos Populares, as Organizações Sociais e
Entidades que trabalham na defesa
da vida, e todas as pessoas comprometidas com as Causas da Vida, para
juntas e juntos, em mutirão, construir esta bonita celebração memorial:
a nossa Romaria dos Mártires da
Caminhada.

CEBs em sintonia com a Assembleia
Eclesial Latino-americana e caribenha

Assembleia Eclesial: esperança entre luzes e sombras, uma alegria ter
participado deste momento, da 1ª
Assembleia Eclesial da América Latina
e do Caribe. Ter a oportunidade de discutir e de ajudar a repensar a proposta
evangelizadora da Igreja Católica no
continente Latino Americano e Caribenho é motivo de orgulho para todos nós
que lá estivemos, seja de forma presencial ou virtual.
O sentimento que temos é variado, esperança pelos passos que foram
dados, frustração por ver que ainda há
muito para avançar. Alegria por ver
rostos novos que são sujeitos, tristeza
por ver que o clericalismo ainda é forte
e é uma doença que destrói e afasta toda
a perspectiva livre do Evangelho.
Foi importante a partilha nos
grupos, a escuta de muitas vozes e o
compartilhar de sentimentos que são
comuns e que trazem a maneira de ser
de nossos povos. Foi animador ver
vozes proféticas, com coragem de
denúncia e carregadas de amor à causa
que carregam. Ao mesmo tempo, foi
triste escutar vozes soltas, altamente
clericais e que não avançam para uma
mudança mais profunda em dados
estruturais.
Enobrece ver leigos e leigas
que se lançam, entristece ver rostos que
emudecem. Anima ver a força da libertação, desanima ver que muitos ainda
não podem falar. É bonito quando todos
falam em conversão, mas falta algo
quando esta conversão é apenas interior, que não transborda e não transcende,
não muda e não transforma realidades.
Dá esperança ver a Igreja viva,
mas esta vida deve ser assumida na
opção pelos pobres, pelos excluídos,
por quem está à margem da sociedade,
na defesa do meio ambiente, de nossos

jovens e trabalhadores, da liberdade, do
direito e da justiça, pois esta é uma
característica da Igreja da América Latina e do Caribe, e ela não se pode deixar.
Ilumina ver vários rostos e culturas originárias, mas a defesa dos nossos povos, de suas terras e de suas lutas
deve ser a nossa causa. Encoraja ver
vários ministérios lado a lado, incomoda
ver a ausência de uma igreja mais laical,
que se fortaleça em vários carismas e
com uma presença mais forte da mulher,
naquilo que é de seu direito e para o qual
tem autoridade para ser.
Nesta semana, fomos levados a
reﬂetir sobre nossas dores e esperanças,
desaﬁos e horizontes, na força do coletivo e para além do individual. No entanto, mesmo com as críticas que temos,
que é natural e ediﬁca, o sentimento que
ﬁca é de alegria e de esperança. As
respostas não estão prontas, elas devem
ser construídas. O tempo é superior ao
espaço e a realidade é mais importante
que a ideia, diz Francisco.
Um primeiro passo foi dado, e
ele vai exigir abertura e compromisso. O
vinho que temos é novo, mas os odres
ainda são velhos. Precisamos mudar os
odres para cuidar melhor do vinho e com
isso avançar na proposta que é de fato:
uma igreja de discípulos missionários,
em saída para todas as periferias, existenciais e sociais. Aí sim, o todo será
maior do que as partes e a unidade vai
prevalecer sobre todo conﬂito. Esta é a
linha de Francisco e ela deve acontecer.
Em cada passo, em cada rosto, em cada
ação, em cada ponto de esperança, que
se faz audaz e insistente, teimoso e criativo. Tudo pode ser feito novo.
Cesar Kuzma
Rio de Janeiro - 27/11/2021

campanha da
fraternidade 2022

A Campanha da Fraternidade de 2022 (CF/2022) reﬂete o
tema da educação. Nos dias de
hoje, trata-se de um assunto oportuno, de suma relevância e até
mesmo profético. Que ocorreria
com uma pessoa, um país ou uma
sociedade que não levasse em
conta uma formação crítica e sólida? Nosso grande educador, Paulo
Freire, insistia na Educação como
prática da liberdade, título de uma
de suas obras básicas. Outro de
seus livros, Pedagogia do oprimido, por sua vez, vincula a educação
fundamental a um diálogo crítico e
transformador com a realidade
socioeconômica e cultural. Quanto
ao lema, a CF/2022 optou por uma
frase bíblica tirada do Livro dos
Provérbios: “Fala com sabedoria,
ensina com amor” (Pr 31,26). Vale
sublinhar que estamos diante de
uma das linhas mestras da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Três entraves de caráter
histórico e estrutural, no entanto,
impedem que o Brasil possa estender esse direito ao conjunto da
população: a desigualdade social, o
descaso do atual governo diante da
cultura e o preconceito racista e
excludente. No caso da desigualdade social, o país caminha com um
peso de chumbo atado aos próprios
pés. Trata-se da discrepância que,
historicamente, vem cavando um
fosso cada vez mais fundo entre a
base e o pico da pirâmide socioeconômica. O círculo vicioso dessa
situação desigual revela-se extremamente perverso e difícil de romper. A condição de pobreza extrema impossibilita o acesso integral
à rede pública de educação. Sem
estudo, sem diploma e sem capacitação proﬁssional, permanece
cerrada a porta para o mercado de
trabalho, o que, por sua vez, levanta sérios obstáculos a outros direitos, como a habitação, a saúde, o
transporte, etc.
Perpetua-se desse modo a
condição de exclusão social.
Nem precisaria acrescentar que
semelhante cenário, agravado pela

pandemia da Covid-19 e pelo desleixo das autoridades governamentais,
escancara o segundo entrave. A educação vista como um direito estendido a toda a população, por uma parte,
e as expressões culturais e artísticas,
por outro, sofreram um duplo golpe
com o desgoverno de Bolsonaro.
Chega a ser estridentemente ostensiva a atitude de descaso, de escárnio e
de indiferença para com os artistas e
intelectuais, os representantes da
imprensa livre, e qualquer ﬁgura que
se destaque no universo plural do
saber em geral. Pior ainda, os cortes
no orçamento em vista de reservar
recursos para sua campanha populista tendem a recair sobre o campo da
cultura. Uma vez mais, um ranço de
consequências nocivas, e que vem
desde os tempos da “Casa Grande &
Senzala” (Gilberto Freire), acompanha e mantém a ideia de que pobre,
preto e mulher não precisam estudar.
Se as coisas avançaram no caso das
mulheres, o mesmo não ocorreu com
o apartheid social e racista.
Desembarcamos no terceiro
entrave. Muitas palavras e muita tinta
já se gastou com o tema do racismo
estrutural em sociedades como os
Estados Unidos, a África do Sul e o
Brasil, entre outras. Ele costuma ser
tanto mais difícil de erradicar quanto
mais sutil e oculto se manifesta. É o
caso típico da formação d'O povo
brasileiro. O antropólogo Darcy
Ribeiro, aliás, escreve um tratado
com esse título para questionar a
fundo o mito da “democracia racial”.
De acordo com o autor, essa última
tem muito de racista e muito pouco
de democrática. Movimentos vinculados à consciência negra, juntamente estudiosos do tema, não se cansam
de alertar para o fato histórico de que
a Lei Áurea, longe de pôr um ﬁm à
situação dos escravos, libertou, isto
sim, os senhores do compromisso
adquirido. E com indenização para os
donos de escravos!
Libertos, mas sem acesso à
terra, e tampouco às oportunidades
de trabalho que verdadeiramente os
pudessem resgatar com justiça e dignidade, os trabalhadores negros tornaram-se “livres” na dupla acepção
de Marx: livres do solo (devido à Lei
de Terras de 1850) e livres para vender sua força de trabalho em um contexto de miséria e fome. A CF/2022
tenta pressionar por políticas públicas substanciais, onde educadores e
educadoras, possam efetivamente
“falar com sabedoria e ensinar com
amor”, coisa que, por outro lado,
exige uma atitude de respeito e escuta para com os demais saberes que
brotam dos distintos setores da população.
Pe. Alfredo J. Gonçalves, cs,
Vice-presidente do SPM – São Paulo

SINODALIDADE: ROSTO DE UMA IGREJA EM COMUNHÃO

‘‘A sinodalidade é a expressão feliz, alegre e viviﬁcante de uma Igreja com rosto de comunhão. Que a comunhão seja o jeito de ser e de agir de toda a Igreja.’’

No domingo, 10 de outubro 2021, o papa Francisco abriu
oﬁcialmente os trabalhos do
Sínodo dos Bispos sobre a sinodalidade, a se realizar em 2023.
Embora não compreendido e
recebendo resistência de alguns
grupos mais fechados, o grande
anseio de Francisco é reforçar a
comunhão e a participação na
Igreja em todos os níveis, a ponto
de fazer da comunhão, da sinodalidade, deste "caminhar juntos", o
jeito de ser, a ﬁsionomia, o rosto
da própria Igreja.
No terceiro domingo de
outubro, a abertura do processo de
escuta sinodal em cada Igreja
particular, cuja primeira fase vai
de outubro de 2021 a abril de
2022. Cada (Arqui) Diocese deve
envolver-se neste processo
sinodal seguindo o documento de
trabalho que orienta uma ampla
consulta de todo o povo de Deus.
Um esforço de escuta, de comunhão e discernimento a partir de
baixo, a partir das comunidades,
grupos, movimentos, paróquias e
organismos vivos em cada Igreja
local. Uma caminhada que exige
ter sempre presente a comum
dignidade de todos os batizados,
como participantes ativos na
missão salvíﬁca da Igreja (LG 3233).

Sinodalidade, uma volta às fontes
Se bem entendida, esta
proposta sinodal não expressa
propriamente uma novidade na
Igreja, antes, trata-se de uma volta
às suas fontes primeiras, originárias, em que as decisões eram
tomadas de maneira mais participativa. Na Igreja nascente, a
comunhão eucarística e a comunhão de mesa, estendiam-se para
outras instâncias da vida e para
outros espaços de decisão, de tal
forma que expressava o jeito de
viver a fé, o jeito de a Igreja ser. O
que era celebrado na fé devia ser
traduzido na vida (Lex orandi,
Lex credendi).
Por outro lado, os sinais de
divisão da comunidade, a quebra
da comunhão, como que anulava o
efeito da celebração eucarística, o
que se pode ver, com relativa
clareza, em um dos primeiros
relatos bíblicos da eucaristia: "De
fato, quando vos reunis não é para
comer a ceia do Senhor..." (cf.
1Cor 11,17-34).
O que está em questão não
é o predomínio ou a primazia de
uns em detrimentos de outros,
nem mesmo uma espécie de
democratização eclesial. O
caminho sinodal é uma busca

sincera de escuta da vontade de
Deus para sua Igreja, por meio da
voz viva do povo de Deus. O
anseio principal é ouvir o que o
Espírito Santo diz à sua Igreja.

Comunhão, participação e missão
Não é sem razão que o tripé
que orienta os trabalhos do
Sínodo, desde a sua fase inicial de
consulta até à sua realização e
consequente aplicação é: comunhão, participação e missão. E isso
não como uma maquiagem temporária, para um evento ou comemoração, mas como a identidade e o
jeito de ser da Igreja, tal como
sonhada no projeto de Deus pela
ação do Espírito. Por isso o processo sinodal é, no fundo, um caminho de conversão para toda a
Igreja, para que recupere o seu
rosto original e remodele o seu
jeito de ser e de agir no jeito
misericordioso e próximo do
próprio Senhor.
Embora estas três dimensões estejam profundamente
entrelaçadas e mutuamente
implicadas umas às outras, pois,
em seu conjunto, formam a base de
uma Igreja sinodal, vamos nos
deter aqui, apenas neste primeiro
eixo, o da comunhão. Deus nos
constituiu um só povo, para
vivermos a unidade, tendo como
espelho e modelo a comunhão
Trinitária do Pai, Filho e Espírito
Santo.
Cada pessoa, em sua
identidade e missão próprias,
partilha da mesma dignidade e da
comum responsabilidade no plano
da Salvação pelo amor. A Igreja,

"ícone" da Trindade, tem a missão
de ser e de fazer comunhão. Esta é
a sua identidade, o seu rosto e se a
perder essa ﬁsionomia ou desﬁgurar-se, quebrando ou ignorando a
comunhão, deixa de ser a Igreja de
Jesus.

Rosto de uma Igreja comunhão
A sinodalidade é um
caminho de conversão e de volta à
comunhão desejada por Cristo:
"Que todos sejam um para que o
mundo creia" (Jo 17,21). Quanto
maior o exercício e a prática da
comunhão eclesial, maior a
credibilidade da Igreja no mundo,
maior a força do seu testemunho e
profetismo. Assim o Sínodo, que
em sua etimologia já indica um
"caminhar juntos", quer ser
expressão de unidade na diversidade que enriquece, comunhão de
mente e de coração, no anseio de
juntos buscarmos a vontade de
Deus para bem realizarmos a
missão que Ele nos conﬁou no
mundo.
Esta busca da comunhão já
aparece de forma especial na
questão fundamental da consulta
para o Sínodo: Como é que este
"caminhar juntos" tem lugar, hoje,
em diferentes níveis (desde o local
ao universal), permitindo que a
Igreja anuncie o Evangelho? E
quais os passos que o Espírito nos
convida a dar para crescermos
como Igreja sinodal? (DP 2).
Na prática, trata-se de uma
pergunta pelo lugar da comunhão
nos diferentes níveis de organização e de ação da Igreja, desde o
local ao universal. E é na comu-

nhão que se funda o verdadeiro
anúncio do Evangelho. Por isso o
Espírito que é o Amor entre o Pai e
o Filho, o princípio da comunhão,
nos aponta, nos conduz e leva a dar
passos rumo a uma Igreja verdadeiramente sinodal.
O Sínodo em questão não
se resume a um evento, ou simples
acontecimento periódico na vida
da Igreja, trata-se de a Igreja, ﬁel
às suas origens, reapropriar-se de
um jeito especíﬁco de ser e de agir
quer em seu interior quer em sua
missão no mundo. A Igreja que
nasce e vive da Eucaristia, há de
sempre deixar-se moldar, segundo
às exigências de cada tempo, pelo
mistério que celebra.
Há de sempre buscar
reconstruir sua própria identidade,
recuperar a sua ﬁsionomia mais
própria, genuína e fecunda, à
imagem e semelhança de Deus,
que é ser comunhão. Por isso,
sinodalidade, é a expressão feliz,
alegre e viviﬁcante de uma Igreja
com rosto de comunhão. Que a
comunhão seja o jeito de ser e de
agir de toda a Igreja.
Denilson Mariano
Doutor em Teologia, membro do
Grupo de Pesquisa de Teologia
Pastoral da FAJE-BH,
Coordenador do Movimento da
Boa Nova - MOBON, Redator da
Revista O Lutador é da
Comunicação das Cebs do
Regional Leste 2.

