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EDITORIAL

Vivemos o dilema existencial de “O estrangeiro” de Albert 
Camus? Somos o estrangeiro, em relação à nossa Casa Comum? 
Perdemos o sentido, a capacidade de nos comover, de nos orientar?

Paremos um instante. Deixemos de lado, só por alguns minu-
tos, o que estamos fazendo. Observemos o mundo ao nosso redor. 
O que sobressai aos nossos olhos? Constatamos que o mundo está 
doente. Nós também estamos doentes. Feridas invisíveis sobressaem 
no corpo-humanidade, provocadas pela ganância do homem, pelos 
sistemas sociais e políticos que oprimem a pessoa humana, desconsi-
derando seus direitos, descaracterizando-as como pessoas. 

A intolerância está matando. A falta de vontade política está 
matando. A indiferença social está matando. A ganância e luta de 
poder estão matando e colocando nossas crianças em situações 
de morte: nas trincheiras das guerras; cercadas por arames farpa-
dos, como desplazadas; esquecidas nas periferias sem água potável; 
morrendo de fome; sendo vítimas de coyotes na travessia das frontei-
ras ou do mar mediterrâneo; vítimas também da exploração sexual, 
do trabalho infantil, do tráfi co de pessoas; não são levadas a sério 
nas propostas educacionais governamentais; não são valorizadas em 
suas raízes culturais e religiosas. Enfi m, como estamos cuidando e 
zelando de nosso presente, de nosso futuro?

Como humanidade estamos escrevendo a pior história? As 
páginas recentes de nosso livro-mundo evidenciam o quanto nossa 
humanidade não amadureceu. O desastre de Mariana, os ataques na 
França, as embarcações afundando no Mediterrâneo, o problema da 
Síria, a situação caótica do Equador (mesmo que por desastre “natu-
ral”), a eterna situação de pobreza na África, a violência contra a 
mulher no Brasil, o ataque em Orlando (e tantos outros ocultos por 
aí), a crise política na América Latina, a crise ecológica citada por 
Papa Francisco... Estes exemplos só evidenciam nossa total desar-
monia neste universo. Nossa incapacidade social de sermos éticos, 
prudentes, de viver o diálogo nas diferenças, de sermos escuta verda-
deira, bons samaritanos com os que estão às margens, de sermos 



REVISTA DE PASTORAL DA ANEC, Ano I, Nº 1/2016   5

pró-ativos na ação política que garanta o bem-viver, nossa incapa-
cidade de formarmos pessoas com sensibilidade nobre para com os 
outros. Questionamos, mas nossos argumentos são artifi ciais, tão 
sem referenciais, tão velhos e tão manipulados.

O mundo acelerou-se. A mudança de época faz tempo que 
chegou, faz tempo que é citada. Só não mudamos nós. O outro nos 
causa medo, faz-nos ter sentimento de rejeição ou até mesmo de 
superioridade sobre ele. Novos guetos estão sendo formados e novas 
periferias estão sendo obrigadas a se nuclear... “Nós e os Outros”...

Diante do caos planetário, tão visível e tangível também em 
nosso cotidiano, uma iluminação: “a criação aguarda ansiosamente a 
manifestação dos fi lhos de Deus” (Rm 8,19). A nosso favor, além da 
Palavra de Deus que nos orienta, além dos ensinamentos de Jesus que 
é luz em nosso agir como cristãos e cristãs, temos um projeto educativo 
e espiritual, o qual nos foi apresentado por Papa Francisco ano passado. 
Sim, estamos falando da sua Carta Encíclica Laudato Si’. Não se trata 
apenas de um documento da Igreja Católica dirigido a todos que 
abordará a Ecologia e Sustentabilidade. Nada sublime, nada descritivo 
apenas. Temos em mãos um tratado social, político e religioso para o 
Bem Viver, para que nossa Casa Comum continue também a viver e a 
dar-nos vida. Todos são chamados em causa, e nós cristãos mais ainda. 
Todos devem assumir com empenho e zelo o seu papel social e nós 
cristãos e educadores mais ainda. Como diz Papa Francisco: 

Como nunca antes na história, o destino comum obriga-nos a procu-
rar um novo início (...) Que o nosso seja um tempo que se recorde 
pelo despertar de uma nova reverência face à vida, pela fi rme resolu-
ção de alcançar a sustentabilidade, pela intensifi cação da luta em prol 
da justiça e da paz e pela jubilosa celebração da vida. (LS, n.207)

Nesta primeira edição digital da Revista de Pastoral da ANEC, 
optamos por priorizar como tema central a Laudato Si’ e sua mensa-
gem e apelo de transformação social. Dar mais destaque ao nosso 
compromisso profi ssional e pastoral, nosso ato missionário e revo-
lucionário, que é educar crianças, adolescentes, jovens que compõem 
nossos espaços educativos confessionais. Nada de novo sob o sol. 
Como escolas e IES católicas já procuramos formar pessoas não 
só na dimensão escolástica e profi ssional, mas buscamos, também, 
formar pessoas que possam agir no mundo com princípios e valores 
regidos pela Ética, pelo respeito mútuo, pelo diálogo. Mas diante do 
apelo da Laudato Si’, diante do caos que observamos tão próximos a 
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nós, e em nós, somos chamados a potencializar tal missão. O segredo 
para isso? No estabelecimento de redes comunitárias, nas trocas de 
experiências exitosas, no alimentar-se mutuamente a nossa dimensão 
mística. Tudo para que o novo tão almejado aconteça: 

Sempre é possível desenvolver uma nova capacidade de sair de si 
mesmo rumo ao outro. Sem tal capacidade, não se reconhece às 
outras criaturas o seu valor, não se sente interesse em cuidar de algo 
para os outros, não se consegue impor limites para evitar o sofri-
mento ou degradação dos que nos rodeia. (LS, n.208)

Enfi m, somos convocados a viver com mais afi nco nossa “voca-
ção de guardiões da obra de Deus”, a qual “não é algo de opcional 
nem um aspecto secundário da experiência cristã, mas parte essencial 
de uma existência virtuosa.” (Cf. LS, n.217)

A primeira edição da Revista de Pastoral da ANEC, intitulada 
“Educação para o Bem Comum: perspectivas e práticas pastorais a 
partir da Laudato Si”, sintetiza uma diversidade de refl exões teóricas, 
práticas, vividas e sentidas por diversas pessoas que compartilham 
parte das suas vidas nas interfaces da pastoral e da educação.

Na seção Artigos, apresentamos, inicialmente, o artigo “O(a) 
agente da pastoral escolar”, da teóloga Maria Josete Rech, que nos 
oferece a refl exão de uma experiência pastoral pessoal à luz da Laudato 
Si`. Na sequência, o texto “O conhecimento religioso na educação infan-
til”, de Miriam Margarete Weber, que discute sobre as possibilida-
des da educação religiosa na primeira infância, como proposta para 
suscitar em nossas crianças o espírito da acolhida do diferente, do 
diálogo e da valorização do outro. Finalmente, apresentamos o texto 
“Educar para o cuidado da Casa Comum”, de autoria de Humberto 
Herrera Contreras e Elisangela Dias Barbosa, que sintetizam o olhar 
da Encíclica sobre a educação e espiritualidade ecológicas. 

Na seção Ensaios, exploramos a mensagem da Laudato Si` sob 
o aspecto da ecologia humana no texto “Dignidade e corporeidade”, 
da teóloga e missionária Larissa Fernandes Menegatti; e na refl exão 
teológico-ecológica de Fabiana Beckert, intitulada “Casa Comum, um 
cuidado ainda não tão comum”.

Na seção Entrevista, apresentamos o colóquio com Juvenal 
Rocha, gestor social da Fundação Vida Para Todos - ABAI e mili-
tante da Comissão Pastoral da Terra, que relatou a sua experiência 
de vida e fé na proximidade dos camponeses e no grito da Terra e dos 
excluídos da Laudato Si`.



REVISTA DE PASTORAL DA ANEC, Ano I, Nº 1/2016   7

Na seção Documentos, queremos aprofundar o que a Igreja no 
Brasil e a sociedade vêm discutindo e refl etindo a partir da Laudato 
Si’. Subsidiar também nosso trabalho pastoral com documentos 
atuais que podem ser utilizados como fontes para a exploração de 
temas pertinentes à encíclica. Temos o documento de registro do 
professor colaborador do Setor Universidades da CNBB, sobre sua 
ação pastoral em contexto amazônico. Temos, também, o registro 
dos Seminários sobre a Laudato Si’, organizados pela Rede Eclesial 
Pan-amazônica (REPAM), organismo vinculado ao CELAM. Por 
fi m, o registro da recente conferência de Leonardo Boff , proferida 
na 15ª Jornada de Agroecologia, na cidade da Lapa (PR), na qual 
ele refl ete sobre o cuidado com a Casa Comum, na perspectiva da 
biodiversidade e soberania alimentar.

Na seção Traduções, apresentamos uma breve tradução de um 
dos textos do pedagogo cristão, Johann Heinrich Pestalozzi, como 
fonte de inspiração para o nosso agir educacional, neste nosso grande 
desafi o que nos aponta Papa Francisco que requer a contribuição e o 
empenho de todos, inclusive dos educadores e pastoralistas. E assim, 
fazer valer um dos pressupostos de Pestalozzi de que “a vida educa, 
mas a vida que educa não é uma questão de palavras, e sim de ação.”

 Boa leitura!

Os editores



Artigos

“Quando somos capazes de superar o individualismo, pode-se 
realmente desenvolver um estilo de vida alternativo e torna-se 

possível uma mudança relevante na sociedade.” (LS, n.208)

Crédito: Jesus e a Samaritana, óleo sobre tela, junho/2014, 
por Sérgio Ricciuto Conte, acervo pessoal de Elisangela Barbosa



O/A AGENTE DA  
PASTORAL ESCOLAR: 

UMA EXPERIÊNCIA PESSOAL 
À LUZ DA LAUDATO SI`

Maria Josete Rech, iens1 

RESUMO
O presente artigo reflete a experiência do/a agente de pastoral esco-
lar que, à luz  do Evangelho de Jesus Cristo e da Carta do Papa Fran-
cisco Laudato Si`, busca promover uma espiritualidade ecológica, que  
integra as  dimensões do ser humano como um ser espiritual e inter-
dependente de tudo e de todos, chamado a cuidar da Casa Comum. 
Nesta perspectiva, quer provocar um diálogo da Escola Confessional 
Católica com a Igreja, como instituições distintas, mas com um obje-
tivo comum: evangelizar, tornar Cristo visível pelo ser e fazer. Para 
isso, a Pastoral tem sua dinamicidade e, dentro de sua especificidade, 
precisa ser “orgânica”, dialogar e criar parcerias e comunhão com o 
outro, e com as diferentes instâncias, e realidades humanas, institu-
cionais e da sociedade. Como cristão e cristãs, no mundo, o caminho 
se faz numa relação de alteridade, assim, podemos testemunhar a 
unidade na diversidade, num mundo dividido, sedento de vida e de 
sentido a esta vida.

PALAVRAS-CHAVE: Laudado Si’. Agente de Pastoral. Educação.
Diálogo.

1 Mestra em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 
coordenadora da Pastoral Escolar da Rede IENS (Irmãs Escolares de Nossa Senhora – Brasil). 
E-mail: <joseteiens@yahoo.com.br>.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A Escola Confessional nasce num contexto eclesial, como 

extensão paroquial. Na sua gênesis, ela existe como espaço de evan-
gelização. Unifi ca a ciência com a fé e vice-versa. No decorrer da 
história da humanidade e da sociedade, com o desenvolvimento da 
racionalidade, da tecnologia, da globalização em vista de mercado 
mundial, a Escola Confessional percebeu o desafi o, em meio a tantas 
mudanças e crises, a resgatar sua identidade original tornando mais 
em evidência, com nova linguagem e expressão. Então, institui a 
Pastoral Escolar para cuidar e articular o processo da evangelização 
da escola.

ESCOLA EM PASTORAL: ESPIRITUALIDADE, DIÁLOGO E 
ENCONTRO

A pastoral escolar, na estrutura organizacional da escola, geral-
mente, está em nível matricial perpassando todas as instâncias de A a 
Z da mesma. Para que a estrutura organizacional seja de fato orgânica 
e funcione efi cazmente são necessárias pessoas competentes e capa-
zes de dinamizá-la no diálogo com o pedagógico e administrativo da 
escola, de maneira criteriosa e ética, porque “a espiritualidade compõe 
todos os processos de ensino-aprendizagem (BALBINOT, 2015:118).

O processo de evangelização de uma comunidade escolar 
exige planejamento, a partir de realidade de seu público. Isso implica 
em tempo e espaço para pensar, sentir, dialogar e articular propos-
tas e ações que evidenciam os valores cristãos e se possa agir com 
critérios evangélicos e não apenas atividades religiosas doutrinais. 
A comunidade escolar apresenta característica e objetivos particu-
lares que diferem do um contexto paroquial. A escola confessional 
católica pode-se dizer que faz um ensaio de comunidade eclesial. A 
escola e, sobretudo, a pessoa ou a equipe responsável pelo ministério 
da pastoral escolar agem em diálogo e parceria com a Igreja local, 
porque se entende inserida dentro de um contexto social, político, 
cultural e religioso. Por isso, ela deve sempre buscar uma pastoral que 
seja orgânica e sistêmica, jamais fechada em si mesma ou isolada.

A identidade da escola confessional católica ancora-se em 
princípios norteadores para cumprir a missão a ela confi ada: evange-
lizar através da educação escolar. Entretanto, em seus valores institu-
cionais, prioriza a Espiritualidade, na qual toda a comunidade escolar 
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está ou sente-se incluída. E quando a escola é administrada por uma 
Ordem Religiosa ela passa a ser enriquecida pelo Carisma Congre-
gacional que, na sua especifi cidade, passa a confi gurar-se com nuan-
ces peculiares e próprias daqueles/as que incorporam o Carisma.

Os valores se transmitem e se ensinam vivendo-os, e tornam-
-se relevantes pelo seu grau de coerência no convívio cotidiano. “A 
verdadeira proposta de uma escola é aquela que aparece na prática 
cotidiana” (BALBINOT, 2015:15). É simples talvez elencar e teori-
zar os valores, mas não tão simples traduzi-los no dia a dia, na 
prática. O simples, por sua vez, tem suas exigências e complexidade 
e, também, sua leveza se assumido na liberdade. 

A sociedade vigente, pautada pela subjetividade exacerbada, 
por altas tecnologias e pela velocidade de informações, atropela o 
desenvolvimento dos processos humanos e naturais, causando efei-
tos catastrófi cos e consequentes desequilíbrios ecológico e social, 
criando “novas formas de escravidão” (LG, n.4), onde o ser humano 
busca satisfação no consumismo material e na ânsia pelo bem-estar 
pessoal, se deixando invadir por ideologias e comportamentos “líqui-
dos” (Cf. BAUMAN, 2011), sem compromisso. Tomado por ilusões, 
que não lhe trazem satisfação e bem-estar profundo, lança-se àquilo 
que lhe causa sensações e prazeres, aumentando o vazio interior e, 
consequentemente, uma vida sem sentido. 

Tendo presente a realidade do ser humano neste mundo 
contemporâneo, requer do/a agente da pastoral escolar competências 
e habilidades para perceber e distinguir os grandes anseios da huma-
nidade e contemplar suas “esperanças e angústias” (LG, n.4), para ir 
ao encontro daquilo que lhes dê sentido, ou seja, ser uma pastoral que 
promova a vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens e dos adul-
tos, na sua integralidade. Há que ser capaz de dialogar e ser articula-
dor entre as subjetividades e as objetividades, isto é, das experiências 
humanas e da objetividade que se propõe, enquanto pastoral escolar. 
É possível trilhar por caminhos de respeito a alteridade – acolhendo 
o outro a partir do outro, criando novas relações interpessoais e com 
o ambiente em que vive.

Temos o compromisso, enquanto cristãos e cristãs, de promo-
ver a dignidade humana. O papa Francisco, na Carta “Laudato Si” 
(LS), coloca como núcleo central a pergunta: “Que tipo de mundo 
queremos deixar a quem vai suceder-nos, às crianças que estão a 
crescer?” (LS, n.160). Com essa pergunta, desafi a a todos os povos e 
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culturas e a cada um de nós a progredirmos na consciência da “ecolo-
gia integral” (LS, n.225). A escola, por sua vez, através de sua fi losofi a 
e da sua proposta pedagógica, forja a maturação de novos hábitos e 
estilo de vida integrativo, contemplativo e evolutivo na sobriedade, 
“superando a ansiedade doentia, que nos torna superfi ciais, agressi-
vos e consumistas” (LS, n.226), que tanto assola a humanidade em 
nosso século. Tem a nobre missão de contribuir na transformação da 
pessoa em ser ético, capaz de cuidar da Casa Comum. 

Urge uma espiritualidade que vá alimentar uma paixão pelo 
cuidado do mundo. “Uma espiritualidade que não está desligada do 
próprio corpo, nem da natureza ou das realidades deste mundo” (LS, 
n.217), e, sim, que ajuda a nos percebermos interdependentes, conec-
tados/as e agirmos de forma integrada e cooperativa, pois quando 
deixamos de lado qualquer coisa preciosa do mundo – da Nossa Casa 
Comum, nós destruímos parte de nós também. O cuidado do mundo 
consiste em permitir-se ser afetado por outro, a tal ponto que seu 
caminho e as prioridades mudam. Precisamos desenvolver “um olhar 
diferente, um pensamento, uma política, um programa educativo, um 
estilo vida e uma espiritualidade que oponham resistência ao avanço 
do paradigma tecnocrático” (LS, n.111). Se quisermos trazer mudan-
ças profundas temos de perceber que certas mentalidades/modelos 
infl uenciam o nosso comportamento. 

O/A agente de Pastoral precisa estar disposto/a em aprender 
junto com os outros e aberto às mudanças. Há que perscrutar os 
sinais, que nem sempre são tão perceptíveis e parecem estarem ocul-
tos aos nossos olhos. Andamos preocupados/as com tantas coisas 
a fazer que perdemos a sensibilidade “do olhar transcendente”. Há 
que discernir o que é essencial para acolher a novidade do espírito, 
que ora sopra aqui, ora acolá. Porém, quando se cultiva a atitude da 
humildade e da simplicidade, o espaço interior alarga-se e a postura 
de aprendiz o faz ver o que não enxergava antes. Desapegar-se das 
coisas tangíveis/materiais e aparentes é condição para ir ao nível mais 
profundo da própria vida. Passa-se a escutar com maior habilidade e 
nitidez os sons, as vozes e os silêncios que nos cercam e nos rodeiam. 
Começamos a transcender a nós mesmos e vamos ao encontro do 
outro sem interesses egoístas. Olhar a vida para além de si mesmo 
torna-se uma presença contagiante. Surgem novas perguntas e se 
consegue conviver com elas sem encontrar as respostas imediatas. 
Vive-se na e pela esperança, sem angústias e temores.
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A Sabedoria Divina ou do Espírito de Deus, operando em toda 
a criação, impulsiona-nos a reconhecermos participantes dessa ação 
operante de existirmos e viver. A busca permanente da Sabedoria liga 
nossas dimensões humanas, vai dando sentido a tudo o que somos, 
fazemos e até o que deixamos de fazer, em fi delidade à Sabedoria.  
Acolher e aceitar que somos seres humanos interligados/as a tudo e 
parte de um Todo, ajuda-nos a reconhecermos que temos limites, a nos 
entendermos como um ser único e interdependente, necessitado/a do 
outro para existir; e porque “a divindade é uma realidade da qual todos 
compartilhamos” (MORWOOD, 2013:67). Assim compreendendo, 
a pastoral escolar busca e cria comunhão, integra e favorece a comu-
nidade solidária a contemplar a natureza humana e divina, mistério 
paradoxo, de maneira sóbria e criativa. Isto é fascinante! 

A dimensão espiritual da pessoa, comumente, encontra-se 
num estado sufocado, abafado ou até ignorado. Ter um olhar espe-
cial e adentrar nessa realidade ou dimensão do ser humano, como ser 
dotado de profundidade a ser desenvolvida, coloca-nos em movimento 
da busca interior e nos lança por caminhos desconhecidos e para expe-
riências de vida desconhecidas. É preciso ter coragem para avançar no 
caminho espiritual, como também é necessário compreender a espi-
ritualidade como dimensão inerente ao ser humano, não separada do 
corpo, mas parte do corpo, que envolve sua totalidade. E, por ser parte 
do todo, implica uma parte ao lado de outras partes mais, constituindo 
uma tarefa, da qual a pastoral escolar não pode abrir mão.

O Evangelho de Jesus Cristo, escrito pela comunidade do Discí-
pulo Amado (BROWN, 2003; MAGGI, 2013:41), narra o diálogo de 
Jesus com Nicodemos, onde apresenta o paradigma da espiritualidade, 
de seu movimento. Nicodemos era um príncipe dos judeus, que escu-
tava de Jesus de Nazaré e fi cava admirado com o que ele falava. Queria 
conversar com Jesus, pessoalmente. Vai ter com Ele, sozinho e à noite, 
assim diz o texto (Cf. Jo 3,3-8). Talvez, não queria provocar confl itos, 
embora reconhecesse Jesus como Mestre. Jesus o acolhe. No diálogo, 
Jesus disse a Nicodemos que precisaria nascer de novo para entrar no 
Reino de Deus (v.3). Mas Nicodemos fi cou desapontado que chega ao 
ponto de ironizar: “Como pode um homem nasce, sendo já velho? Poderá 
entrar pela segunda vez na barriga de sua mãe e nascer novamente?” (v.4). 
Jesus o escuta e orienta: “o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espí-
rito é espírito” (v.6). Em seguida, esclarece o que quer dizer com uma 
belíssima comparação: “O vento sopra aonde quer e ouves o seu ruído, 



O/A AGENTE DA PASTORAL ESCOLAR: UMA EXPERIÊNCIA PESSOAL À LUZ DA LAUDATO SI

14  REVISTA DE PASTORAL DA ANEC, Ano I, Nº 1/2016   

mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece como todo 
aquele/a que nasceu do Espírito” (v.8). Jesus compara o Espírito ao 
vento. Perceber, sentir e perscrutá-lo é tarefa de cada ser humano, 
independente da crença, raça, gênero, etnia. Todos somos dotados de 
capacidades para perscrutá-lo e vivenciá-lo.

O Espírito está presente, sopra onde quer, como quer e 
quando quer. Vai além de esquemas mentais convencionais, extra-
pola nossos gestos e palavras. Rompe com pré-conceitos elabora-
dos e com o nosso agir como autorreferentes, no qual o ser humano 
tende à autossufi ciência e torna-se prepotente e arrogante, apegado 
ao provisório e ao efêmero e, às vezes, investindo muita energia para 
conservar caprichos pessoais, prosseguindo no individualismo, como 
que de olhos vendados ao movimento do Espírito. 

A pastoral escolar articula o dinamismo da espiritualidade. A 
pessoa ou equipe que ministra tal função precisa estar embebida dela 
e terá que ter feito ou refazer, continuamente, a opção pelo Evange-
lho e pelos valores da instituição ou da Rede Escolar Confessional. 
A fi delidade pelos mesmos desinstalará da comodidade e desper-
tará o espírito adormecido ou esquecido, e leva a Transcendência. 
Papa Francisco nos alerta, através da exortação apostólica Evangelii 
Gaudium, que “uma fé autêntica, comporta um profundo desejo de 
mudar o mundo, transmitir valores, deixar a terra um pouco melhor 
depois de nossa passagem por ela” (EG, n.183).

Abrir-se a dinamicidade do Espírito que “sopra onde quer”, 
e ressoa no interior de cada ser humano e de toda a Criação do 
universo, possibilitará mudanças profundas a partir de dentro, a 
ponto de contagiar outros com quem convive. Isso signifi ca deixar 
que a espiritualidade nos faça, ou seja, transforme-nos em seres espi-
rituais, integrados e apaziguados com o próprio corpo, com o outro, 
seu semelhante, e com toda a natureza. Vivendo continuamente a 
dinâmica do espírito, não mais nos sentiremos fragmentados e 
desequilibrados, buscando nos preencher com coisas e mais coisas, 
“entulhando-nos”. Entrar em sintonia com o movimento do Espí-
rito em nosso mundo interior, capacita-nos ao discernimento do que 
nos convêm e daquilo que não nos convêm, enquanto seres humanos 
de vontades e desejos. É perceptível o movimento do espírito dos 
professores e estudantes, enfi m, dos educadores que se identifi cam 
com os valores institucionais da escola confessional católica. Criam 
novas conexões e relações. Sinalizando, pelo seu próprio ser e fazer, 
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promovem a unidade na diversidade.
A meditação cristã que vem sendo introduzida nas escolas, 

através do idealizador monge beneditino John Main, como caminho 
favorável a paz interior, está potencializando o autocontrole, o auto-
conhecimento e resgatando a amorosidade. Uma Tradição cristã tão 
antiga e tão nova, da espiritualidade que religa a vida em seu sentido 
mais profundo e pleno, tão necessário para a convivência hoje. A 
“meditação de atenção plena não é uma técnica, mas uma maneira de 
existir. Uma maneira de ser que em essência busca estar em sintonia 
com a própria experiência do momento presente, com clareza, acei-
tação e serenidade” (KABATZIN, 2016). É algo de que necessita-
mos no mundo conturbado em que vivemos e que merece ser levado 
às novas gerações, ensinando e vivenciando.

A prática cotidiana da meditação cristã, em sala de aula, está 
despertando interesse dos jovens e crianças pela própria prática. 
Como também vem contribuindo na integração dos estudantes e 
nas relações interpessoais, como o outro e com o ambiente que o 
cercam.  John Main2  já pontuava: “ na meditação desenvolvemos 
nossa capacidade de dirigir nosso ser total para o outro. [...] Nos 
outros, reconheço o mesmo Espírito que vive em meu coração” 
(MAIN, 1987:122). A quietude do corpo, leva-os a conectar-se com 
seu próprio mundo. A meditação cristã leva o sujeito praticante a 
sintonizar e a entrar em conexão com o outro, com o Universo e com 
o Transcendente, que faz sua morada e se deixa encontrar. 

A linguagem religiosa e algumas ações de evangelização, 
sobretudo nesta mudança de época, nem sempre são perceptíveis, 
ou encontram eco frente ao mundo da subjetividade e do indivi-
dualismo. São muitos e diferentes interlocutores. Há que escutar 
as “múltiplas vozes” presentes e ausentes no contexto escolar. E 
somente em comunicação e dialogo com todas as outras instâncias 
da instituição será possível fazer uma “Escola em Pastoral”, onde 
todos agem, criteriosamente, na busca da concretização dos valores 
do Evangelho ou do Reino de Deus. Percebe-se que a consciência 
batismal ainda se encontra limitada em conceitos ultrapassados. Os 
cristãos e as cristãs terão que evoluir na compreensão de ministé-

2 Fundador da Comunidade Mundial para a Meditação Cristã. Dom John Main, OSB, nasceu 
em Londres, em 21 de janeiro de 1926. Faleceu em Montreal, em 30 de dezembro de 1982. 
Atualmente, a coordenação mundial da CMMC está sob a direção do Monge Laurence Free-
man, OSB, seguidor de John Main.
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rio assumido no Batismo, adesão a Jesus Cristo, exercendo a função 
de rei/rainha, sacerdote/sacerdotisa e pastor/pastora, promovendo a 
dignidade humana. Seguir e persistir pelos critérios do Evangelho 
de Jesus Cristo é compromisso e utopia que acreditamos ser possível.

A atitudes de um/a agente de Pastoral Escolar é de vigilância 
e de simplicidade (Cf. Mt 10,16-17). Terá que cultivar, permanen-
temente, a sensibilidade ao discernimento para agir com prudência 
e sabedoria, distinguindo as diferentes ideologias, as que promovem 
a vida e as que manipulam e corromper a dignidade humana. Temos 
de que promover a cultura da vida e não de morte, para que todos 
tenham vida e vida em abundância (Cf. Jo 10,10). Ciente de que a 
escola confessional é um lugar privilegiado da evangelização, há que 
exercer a profecia e ser sacerdote/ sacerdotisa o bastante para trilhar 
pelos caminhos do Reino de Deus. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, o/a agente da pastoral escolar não faz espiritualidade. É 

a espiritualidade que faz a pastoral escolar, isso porque toda a ação pasto-
ral, pensada e planejada, é carregada do Mistério, ou seja, de uma mística 
e que, pela experiência ou vivência de tais ações, encontrará ressonância 
no coração do outro. Às vezes, poderá causar estranhamento e também 
admiração, a exemplo de Nicodemos com Jesus, citando acima. Ele 
desejava ter um encontro pessoal com Jesus, quando o escutava, fi cava 
admirado com a sua Sabedoria, mas no diálogo com Jesus, sentiu-se 
“estranho”. A atitude de Jesus foi de respeito e de liberdade.  Estava 
convicto de que o Reino de Deus só se realizará mediante a acolhida do 
Espírito. É acolhendo a própria vida de Deus, na vida cotidiana, que os 
valores se concretizam e se eterniza a vida aqui na Terra.
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RESUMO
A Educação Infantil é a primeira etapa da escolarização básica das 
crianças, de zero a seis anos que tem o objetivo de estimulá-las a desen-
volver-se integralmente, respeitando-se as limitações e peculiaridades 
que esta fase da vida apresenta. Para este desenvolvimento integral, 
as escolas e instituições apoiam-se em documentos norteadores deste 
nível de ensino e em leis que oferecem proteção aos direitos básicos 
da criança. A criança hoje é vista como um sujeito ativo, com direitos 
e deveres que devem ser respeitados. A escola, como instituição social 
deve assegurar estes direitos, garantindo-lhes uma educação capaz de 
formar esta criança como um cidadão reflexivo. Para que este desafio 
seja cumprido, o conhecimento religioso desde a Educação Infantil 
aparece como um aliado na estruturação de valores e no respeito à 
diversidade cultural dos indivíduos. Os objetivos desta pesquisa foram 
analisar como o conhecimento religioso pode ser trabalhado na Educa-

1 Trabalho acadêmico orientado pelo Prof. Humberto Silvano Herrera Contreras, na disciplina de 
Projeto Integrador IV, no Curso de Licenciatura em Pedagogia, Faculdade Padre João Bagozzi.
2 Licenciada em Pedagogia (2016) pela Faculdade Padre João Bagozzi. Atua como auxiliar 
pedagógica na Educação Infantil do Colégio Padre João Bagozzi. Email: <mimarga.weber@
gmail.com>.
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ção Infantil, defi nir a Educação Infantil e analisar o que os documen-
tos norteadores deste nível de ensino falam sobre o conhecimento reli-
gioso, situar a infância na história da Pedagogia e seus estudiosos no 
olhar da questão religiosa e apontar orientações para que o professor 
da Educação Infantil possa trabalhar o conhecimento religioso com 
as crianças. A linha metodológica utilizada foi a análise bibliográfi ca 
e documental. As orientações apresentadas no último capítulo podem 
direcionar o trabalho dos professores da Educação Infantil para atingir 
o objetivo de formar cidadãos que respeitem as diversidades culturais, 
apoiados em valores éticos e livres de julgamentos ou preconceitos.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil. Infância. Conhecimento 
Religioso. 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O presente artigo apresenta como tema o conhecimento reli-

gioso3 na Educação Infantil, sendo delimitado pela análise dos docu-
mentos norteadores deste nível de ensino e das principais concep-
ções pedagógicas. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB) n. 9394 de 20 de dezembro de 1996, sancionada com a fi nali-
dade de estabelecer as bases da educação nacional, a Educação Infantil 
é defi nida como “a primeira etapa da educação básica, tendo como 
fi nalidade o desenvolvimento integral da criança” (BRASIL, 1996).

Em conformidade com o Referencial Curricular Nacional da 
Educação Infantil (RCNEI), a criança é um ser humano que fazendo 
parte de uma sociedade, marca e é marcada pelo meio social. Elas 
pensam o mundo de uma maneira particular e através de interações 
com as pessoas que as rodeiam, constroem seu conhecimento e se 
esforçam para compreender o mundo (BRASIL, 1998a).

O Ensino Religioso, segundo a LDB, artigo 33, é “parte inte-
grante da formação básica do cidadão” (BRASIL, 1996). Entende-se 
que a formação básica do cidadão começa na Educação Infantil, e 

3 A escolha do termo conhecimento religioso ao invés do termo Ensino Religioso se deve ao 
fato de que na maioria das instituições de ensino de Educação Infantil não existe uma divisão 
do conhecimento em disciplinas. As áreas do conhecimento são apresentadas em eixos, de 
forma multidisciplinar. Em algumas escolas, em especial nas confessionais, existe a disciplina 
de Ensino Religioso, com aulas periódicas uma vez por semana.
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isto justifi ca, portanto, o tema de estudo deste projeto.  
A partir destas considerações, o problema de investigação que 

orienta a pesquisa sintetiza-se na seguinte questão: Como o conhe-
cimento religioso está inserido na Educação Infantil? O que dizem 
os documentos norteadores deste nível de ensino?

O objetivo geral do artigo é analisar como o conhecimento 
religioso pode ser trabalhado na Educação Infantil. No intuito de 
alcançar o objetivo proposto, o trabalho está organizado em três capí-
tulos, sendo cada um correspondente a um objetivo específi co deste 
trabalho.  No item 2, defi ne-se a Educação Infantil e suas particula-
ridades como nível de ensino, bem como analisam-se os documen-
tos norteadores desta Educação Infantil quanto aos elementos que 
compõe o conhecimento religioso para esta faixa etária. Na sequ-
ência, situa-se a infância na história da pedagogia e seus estudiosos 
no olhar da questão religiosa. E fi nalmente, no item 4, apontam-se 
orientações para que os professores da Educação Infantil possam 
trabalhar o conhecimento religioso com as crianças, em conformi-
dade com as leis e documentos norteadores deste nível de ensino. 

O artigo tem como linha metodológica a análise bibliográfi ca 
e documental, a partir do estudo de teses e dissertações, artigos cien-
tífi cos, livros e capítulos de cunho acadêmico e científi co. 

Após análise e refl exão do material selecionado, teceram-se as 
propostas apresentadas no item 4 deste artigo que podem orientar os 
professores da Educação Infantil a introduzir o conhecimento reli-
gioso neste nível de ensino. 

OS DOCUMENTOS NORTEADORES DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL E O CONHECIMENTO RELIGIOSO

A escola, como instituição cultural é articuladora de proces-
sos educativos que envolvam a razão e a emoção, suscitando o ser 
humano em sua criatividade e socialização (FIGUEIREDO, 1995).

A escola é chamada a
[...] abrir caminhos, apontar horizontes, suscitar valores; sistematizar 
e enriquecer o saber; estimular a investigação científi ca, fortalecer os 
ideais; orientar as consciências; dirimir dúvidas. Incentivar a criati-
vidade e a participação; exercitar as aptidões para o bem, a verdade, 
a justiça e a solidariedade; abrir espaço para a busca de respostas aos 
questionamentos existenciais (FIGUEIREDO, 1995:30).

Em conformidade com as ideias supracitadas, entende-se a 
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escola como um espaço onde o indivíduo possa ampliar seus conhe-
cimentos sobre si, sobre o mundo e sobre os seres com quem convive 
e socializa, sendo capaz de entender as diferenças e respeitá-las. 

O conhecimento religioso traz esta perspectiva de dialogar 
com as pluralidades, trazendo aos indivíduos uma visão equilibrada 
do mundo (LUCENA, 2015).

Nas diversas culturas, são observadas manifestações religio-
sas que vão em busca da compreensão de si mesmo e do mundo, 
constituindo a quem acredita uma fonte de informações que orienta 
questões vitais da existência humana: sofrimento, ignorância, injus-
tiça, morte. Estas manifestações do religioso e suas relações com o 
ser humano são consideradas, portanto, um patrimônio cultural da 
humanidade (RODRIGUES, 2015).

Segundo a LDB e os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN) propostos pelo FONAPER (Fórum Nacional Permanente 
do Ensino Religioso), o ensino religioso deve ser desenvolvido com 
base nas experiências religiosas disponíveis no meio social com o 
qual o educando tem contexto e essa pluralidade de contextos deve 
ser por ele compreendida a fi m de contribuir para a construção de 
uma realidade social com respeito as diferenças (FONAPER, 1997). 

Na Educação Infantil brasileira, o Ensino Religioso não é obri-
gatório por lei. No entanto, nesta fase peculiar de curiosidade e socia-
lização, a criança depara-se com questões sobre a existência humana, 
sobre o transcendente, sobre o que é considerado pela sociedade como 
certo e errado, valores morais, diferenças e semelhanças para o convívio 
com os outros. A criança não pode fi car sem respostas. A escola deve, 
portanto, oferecer subsídios para que a mesma construa o saber neces-
sário a este respeito. O professor deve ser o mediador neste processo 
de construção de saberes e de respeito às diferenças (ARAÚJO, 2015).

O RCNEI é um documento que foi elaborado no ano de 1998 
com a função de contribuir com as práticas pedagógicas na Educação 
Infantil. Ele é apresentado em três volumes: Introdução, Formação 
Pessoal e Social e Conhecimento de Mundo. Subsidia o trabalho dos 
professores com as crianças de zero a seis anos4.  Já em sua apresenta-
4 A LDB sofreu mudanças e atualizações em relação à idade mínima escolar. A última ocorreu 
em 4 de abril de 2013, por meio da lei 12.796. A partir desta, crianças com 4 anos não serão mais 
uma opção dos pais, a matrícula na escola é obrigatória. Essas alterações visam buscar melhorias 
para a nossa educação, sempre primando pelo direito universal à educação para todos. Outra 
mudança bastante signifi cativa é quanto ao currículo da Educação Infantil. Este deve seguir a 
mesma base em todo o país, respeitando a diversidade cultural de cada região (BRASIL, 2013).
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ção, ele traz como característica o embasamento de alguns princípios 
que contribuem para o exercício da cidadania nesta faixa etária: “o 
respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas suas 
diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religio-
sas, etc.” (BRASIL, 1998a:13).  

Ainda no primeiro volume do RCNEI, dentre os objetivos 
gerais da Educação Infantil, o documento apresenta “A prática da 
Educação Infantil deve se organizar de modo que as crianças desen-
volvam as seguintes capacidades: [...] conhecer manifestações cultu-
rais, demonstrando atitudes de interesse, respeito e participação 
frente a elas e valorizando a diversidade” (BRASIL, 1998a:63) 

A pluralidade cultural é também apresentada ainda no 
primeiro volume do documento, que expõe a convivência com o 
diferente como um modo de ampliar os horizontes da criança e do 
professor. Este deve assumir um trabalho de acolhimento às dife-
rentes expressões e manifestações das crianças e suas famílias, valo-
rizando e respeitando as diversidades com uma postura ética, sem 
julgamentos ou preconceitos. 

O segundo volume do documento reforça esta ideia quando 
apresenta como conteúdo para crianças de quatro a seis anos o 
respeito à diversidade. 

Para que seja incorporada pelas crianças, a atitude de aceitação do 
outro em suas diferenças e particularidades precisa estar presente 
nos atos e atitudes dos adultos com quem convivem na instituição. 
Começando pelas diferenças de temperamento, de habilidades e de 
conhecimentos, até as diferenças de gênero, de etnia e de credo reli-
gioso, o respeito a essa diversidade deve permear as relações cotidia-
nas (BRASIL, 1998b:41).

No terceiro volume do documento, intitulado Conhecimento 
de Mundo, apresenta-se o eixo Natureza e Sociedade, e aponta-se 
que a criança, ao brincar de faz de conta, refl ete sobre o mundo, 
reconstroi elementos, adquire novos signifi cados do mundo e da 
cultura, confronta seu modo de pensar com o de outras crianças. 
Dentro da organização dos grupos e seu modo de ser, viver e traba-
lhar, a criança é direcionada para “valorização do patrimônio cultural 
do seu grupo social e interesse por conhecer diferentes formas de 
expressão cultural” (BRASIL, 1998c:182)

Em 2010, foram fi xadas pelo Ministério da Educação, as 
Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil. Nestas,
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As propostas pedagógicas de Educação Infantil devem respeitar os 
seguintes princípios:

- Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 
respeito ao bem comum, ao meio ambiente às diferentes culturas, 
identidade e singularidades.
-Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do 
respeito à ordem democrática.

- Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da 
liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e 
culturais. (BRASIL, 2010:16).

As propostas pedagógicas devem, portanto, garantir na Educa-
ção Infantil o cumprimento das funções sociopolíticas da escola em 
observância ao respeito das diversidades. Deve ainda valorizar a parti-
cipação e o diálogo das famílias e suas culturas, garantindo a digni-
dade da criança como pessoa humana, independente de gênero, raça 
ou credo, combatendo toda forma de discriminação (BRASIL, 2010).

Como se vê, nenhum dos documentos norteadores da Educa-
ção Infantil fala especifi camente do Ensino Religioso na escola, 
mas sim, sinalizam a proposta de trabalho com a interculturalidade 
e respeito à diferenças. Desta forma, trazem os elementos relacio-
nados ao conhecimento religioso que podem ser trabalhados com 
as crianças na escola, em especial o respeito as diferenças culturais. 
Sendo assim, numa visão utópica, desde a infância, o ser humano 
é convidado a abrir horizontes para uma sociedade sem preconcei-
tos, e o professor da Educação Infantil pode utilizar-se do conheci-
mento religioso para ajudar a formar este cidadão, trazendo respos-
tas e exemplos adequados que contribuam para atingir os objetivos 
propostos neste nível de ensino. 

A fi m de aprofundar a temática deste estudo, sobrepõe-se uma 
revisão sobre o conceito de infância na história, relacionada ao viés 
pedagógico e atrelado aos principais teóricos que contribuiram para 
a transformação da imagem da criança com o tempo. Estes teóricos e 
estudiosos apresentam também uma visão particular sobre o conheci-
mento religioso na infância, que será apresentado no item que se segue. 

A INFÂNCIA NA HISTÓRIA DA PEDAGOGIA
O conceito de infância que temos na atualidade é bem dife-

rente de alguns séculos atrás. Ele sofreu alterações conforme ocorre-
ram transformações culturais e sociais (KRAMER, 2003).
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A palavra infância vem de En-fant que signifi ca “aquele que 
não fala”. A criança era vista como um indivíduo sem valor, sem capa-
cidade de ser ou atuar, era isolada do meio. Na Idade Média, nem 
se havia clareza em relação ao período que caracterizava a infância. 
Muitos associavam esta fase com o nascimento dos dentes até os 
sete anos de idade e outros acreditavam que ia até os dezoito anos de 
idade (ARIÈS, 1989).

Até o século XII, o índice de mortalidade infantil era muito 
alto devido às precárias condições de higiene e saúde. A criança era 
vista como frágil, um indivíduo ao qual não se podia apegar, pois 
poderia deixar de existir (ARIÈS, 1989).

A infância começa a ser aceita e vista de uma forma particu-
lar a partir do século XV quando o mercantilismo altera a estrutura 
social da época e a criança precisava inserir-se nesta mudança econô-
mica da sociedade (ARIÈS, 1989).

Segundo Kramer (2003), com as reformas religiosas católicas 
e protestantes do século XVII, a afetividade com as crianças ganhou 
espaço no seio da família. A educação passou a ser valorizada e a 
aprendizagem passou a ocorrer dentro das escolas. A Igreja se encar-
regava de formar moralmente esta criança até que estivesse pronta 
para a vida em sociedade. 

Já no século XVIII, a educação em família fez com que as condi-
ções sanitárias no cuidado à criança fossem incrementadas, levando a 
uma diminuição da taxa de mortalidade. A criança começa a ser vista 
como um investimento para o futuro, que precisava ser preservada 
(KRAMER, 2003). Na concepção atual defi ne-se criança como um 
ser particular, com características específi cas, sujeito de direitos e que 
necessita ter suas dimensões respeitadas (BRASIL, 1998a). 

No Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), estabele-
cido no Brasil pela lei 8.069 de 13 de julho de 1990, a criança é defi -
nida como “pessoa de até 12 anos de idade incompletos”. O estatuto 
aborda os direitos e deveres das crianças e adolescentes. Entre os 
direitos encontram-se as oportunidades que lhes garantam o desen-
volvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 
liberdade e de dignidade. Em 2016, acrescentou-se ao artigo terceiro 
que as crianças, por lei, devem fi car livres de qualquer discrimina-
ção por raça, cor, gênero, religião ou crença. No artigo 16, cita-se o 
direito básico à liberdade que a criança tem, compreendendo entre 
outros, o aspecto da crença e culto religioso (BRASIL, 1990).
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Como se contextualizou historicamente, baseado nas ideias 
de Ariès e Kramer, a criança sai do anonimato e, lentamente, ocupa 
um espaço de destaque na sociedade. Com essa evolução, a educa-
ção foi modifi cada para tender as novas demandas de valorização 
da criança. Alguns teóricos trouxeram importantes contribuições 
para esta transformação da Educação Infantil, entre eles: Iohannes 
Amos Comenius, Jean-Jacques Rousseau, Johann Heinrich Pestalozzi, 
Friedrich Fröebel, Ovide Decroly, Maria Montessori, Celestin Frei-
net, Jean Piaget e Lev Semenovich Vygostsky. Na fi gura 1 a seguir, 
apresenta-se as principais ideias destes teóricos sobre a criança, a 
educação e sobre como o conhecimento religioso nesta faixa etária 
pode infl uenciar na formação do indivíduo e de seus valores morais. 

Teóricos Principais ideias sobre a criança, educação e o 
conhecimento religioso

Comenius
(1592-
1657)

• A criança aprende através do exemplo e necessita de um 
ambiente adequado para o aprendizado;

• Infl uência da mãe no ensino da criança e construção de sua 
identidade;

• A infância molda a formação do homem em seus aspectos 
religiosos, social, político, racional, afetivo e moral.

• Objetivo: trazer a criança para perto do Criador, para exerci-
tar suas virtudes potenciais e transmití-las a todos – educação 
para a vida eterna;

• Pansofi a – sabedoria que abrange a totalidade, incorporando 
a religião para edifi car a humanidade.

Rousseau
(1712- 
1778)

• Infância é um momento único onde se vê e se pensa o mundo 
de uma maneira peculiar;

• O homem é bom por natureza, mas é corrompido pela socie-
dade. Deve-se fortalecer a criança para preservar o coração do 
vício e do espírito do erro;

• Para a criação de um novo homem e de uma nova sociedade 
é preciso educar a criança de acordo com a natureza, desen-
volvendo progressivamente seus sentidos e a razão com vistas 
à liberdade. 

Pestalozzi
(1746- 
1827)

• Acredita na bondade e caridade como agentes formadores e 
transformadores do ser humano;

• Educadores devem se inspirar no amor divino e incondicional 
para educar, pois o amor é a força salvadora capaz de levar o 
homem à plena realização moral. 

• O ensino deve levar as crianças a desenvolver habilidades e 
valores, respeitando-se a percepção e evolução da mesma.
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Fröebel
(1782- 
1852)

• Fundador do primeiro Jardim de Infância, um espaço para a 
criança brincar, explorar, descobrir e aprender.

• Incorporou a arte em suas diferentes manifestações para o 
desenvolvimento íntegro da criança;

• Através do conhecimento religioso, a educação deve levar à 
harmonia consigo, com os outros e com Deus;

• Defendeu a ideia de que para atingir seus objetivos, a criança 
precisa relacionar-se e incorporar as ideias e diferenças dos 
demais.

Decroly
(1871 – 
1932)

• Destacava o trabalho em equipe para prepararo indivíduo 
para a vida em sociedade;

• Criticou o ensino religioso como imposição de uma só religião. 
• Para formar sua identidade a criança observa, associa e se 

expressa, sendo a escola um prolongamento da vida que 
conduz a formação desta identidade.

Montessori
(1870-
1952)

• A função da educação é favorecer o progresso infantil de 
acordo com os aspectos biológicos de cada criança;

• A criança deve ser livre para agir sobre objetos, desenvol-
vendo capacidades de iniciativas e resolução de problemas;

• Defendeu a vivência de uma espiritualidade cristã libertária, 
mistica e não dogmática;

• A cultura e a paz fazem parte da identidade das escolas 
montessorianas;

• A resolução de confl itos e a escuta respeitosa desenvolvem o 
currículo da paz;

• A criança pode interagir com símbolos e elementos religiosos 
de forma lúdica, criativa e autônoma.

Freinet
(1896-
1966)

• A educação humanista parte da cooperação e respeito mútuos;
• A criança é o sujeito de suas aprendizagens, o professor é o 

mediador que ajuda a desenvolver a moral primitiva presente 
na criança.

• A partir de seus interesses, a criança se torna responsável pelo 
seu processo de aprendizagem;

• Levou em conta a ética mútua, indo além dos valores ideoló-
gicos e religiosos.

Piaget
(1896-
1980)

• Teoria do desenvolvimento da inteligência humana e episte-
mologia genética;

• A criança é um ser dinâmico que interage com a realidade, e 
seus valores morais são construídos a partir da interação com 
os sujeitos e diversos ambientes.

• Estágios de desenvolvimento devem ser respeitados para 
adquirir conhecimento e desenvolvimento intelectual bem 
como os valores morais.
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Vygostsky
(1896-
1934)

• Teoria sócio-interacionista: o ser humano é fruto de seu 
contexto histórico;

• Criança relacionada com aspectos biológicos, psicológicos e 
antropológicos;

• Agente produtor de conhecimento de acordo com suas inte-
rações sociais e com o meio. 

Figura 1 – Principais ideias sobre a criança, educação e o conhecimento religioso. 
Fonte: KRAMER, 2003; MONROE, 1987; NICOLAU, 1988; RÖHRS, 2010; TAILLE, 1992.

Diante destas concepções de infância e sua evolução com o 
passar do tempo e da constribuição destes pensadores para a trans-
formação da Educação Infantil, podem-se tecer estratégias e objeti-
vos de como o sagrado e suas manifestações podem ser trabalhados 
com crianças desta faixa etária, respeitando suas curiosidades, suas 
particularidades de crenças, culturas e conhecimentos. 

O CONHECIMENTO RELIGIOSO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
O sagrado e suas manifestações estão presente em todas as 

sociedades e momentos históricos, sendo imprescindível para conhe-
cer e compreender o mundo, desta maneira, torna-se impossível 
exclui-la da vida de uma criança (NUNES, 2010).

As crianças, em especial as da Educação Infantil, de zero a 
seis anos, aprendem por experiências e vivências práticas. Através 
de gestos, palavras e olhares, atribuem signifi cado ao que as cerca. 
Iniciam os conceitos de valores do que é belo, bom, feio ou ruim. 
Utilizam todo seu potencial e linguagens possíveis para comunicar e 
expressar suas percepções e seus sentimentos, elaborando hipóteses 
próprias sobre o mundo e sua objetividade (ARAÚJO, 2014).

A escola é o lugar onde pessoas diversas dividem o mesmo 
espaço, devendo conviver pacifi camente, com conhecimento, diálogo 
e compreensão. Esta convivência e encontro com os valores bási-
cos de uma socialização já inicia-se na Educação Infantil. O Ensino 
Religioso vem como um contribuinte para mostrar a visão de um 
mundo mais justo, fraterno e solidário. “Desenvolver a sensibilidade 
religiosa é ajudar as pessoas a serem melhores, cultivarem valores que 
lhes dão sentido para viver e conviver” (ARAÚJO, 2014:10).

Em 2010, a UNESCO (Organização das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a Cultura) lançou o documento Cultura 
da Paz: da refl exão à ação, e aponta: “uma educação voltada para a 
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cultura da paz inclui a promoção da compreensão, da tolerância, da 
solidariedade e do respeito às identidades nacionais, raciais, religio-
sas, por gênero e geração, entre outras, enfatizando a importância da 
diversidade cultural” (UNESCO, 2010:13). 

Nas aulas de Ensino Religioso, através de práticas pedagógi-
cas pautadas em uma postura ecumênica e no diálogo intercultural e 
inter-religioso, desenvolver-se-á nas crianças o respeito às diferenças, 
contribuindo para formação cidadã do ser humano. Deste modo, as 
crianças poderão compreender o mundo ao seu redor. Oportunizar o 
primeiro contato com o universo religioso, tendo como base o reco-
nhecimento das diferenças do contexto social que a cerca, fará com 
que a criança consiga crescer em seu aspecto social e cognitivo, sem 
carga de preconceito (ARAÚJO, 2014).

Assim, será possível uma leitura que vá além da superfície das 
coisas, acontecimentos, gestos, ritos, normas e formulações, para a 
compreensão da realidade de maneira profunda (RODRIGUES, 
2015).

O professor, ao apresentar o conhecimento religioso deve 
pensar em práticas pedagógicas que promovam a democracia e o 
multiculturalismo. Os conteúdos devem ser articulados a partir do 
cotidiano dos estudantes. O objetivo deve ser favorecer a compreen-
são da riqueza cultural e religiosa, numa perspectiva de compreensão 
sobre si e o outro (RODRIGUES, 2015).

Araújo (2014), descreve que o conhecimento religioso na 
Educação Infantil deve ajudar a criança a estabelecer relação consigo, 
com os outros e com o transcendente. Para cada uma destas relações, 
a autora cita objetivos a serem desenvolvidos em atividades, a saber: 
na relação consigo, na relação com o outro e na relação com o trans-
cendente.

Na relação consigo, a criança é convidada a desenvolver 
autoestima, amor a ela mesma e o conhecimento de seu corpo e seus 
costumes. Ainda, dentre os objetivos estão: ajudar a criança a dar 
atenção aos seus pensamentos, ajudá-la a cuidar do corpo e de domi-
nar seus instintos, ajudá-la a refeltir antes de agir, comunicar seus 
sentimentos, pensamentos e escolhas pela fala e linguagem corporal. 

Na relação com o outro, as crianças devem compreender as 
necessidades humanas, os direitos de cada um a partir da experiên-
cia com ela mesma e com o outro. Serão trabalhadas questões como 
os direitos básicos para respeitar as pessoas e criar uma sociedade 
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humana digna para todos. Os valores desenvolvidos nesta relação 
são os de proximidade, generosidade, partilha, perdão, gratuidade e 
solidariedade.

Já na relação com o transcendente, primeiramente, é preciso 
entender o que é para criança este transcendente. Na visão da criança, 
transcendente é tudo o que faz e cria, que é soberano e supremo. O 
transcendente, se torna estudo com crianças, a partir do momento 
que ela passa a contemplar o planeta, valorizar a riqueza das diferen-
tes formas de vida que ele abriga O objetivo é apresentar a criança 
o mistério da vida que cresce, transforma-se e espalha-se por todo 
planeta (ARAÚJO, 2014).

Nunes (2010), traz a visão de que quando o ponto de partida 
da aula de Ensino Religioso é o respeito profundo à fé dos alunos, 
tudo o que for proposto os ajudará a amadurecer sua crença.

A mesma autora traz como intenção do Ensino Religioso na 
Educação Infantil: “propiciar o reconhecimento da diversidade de 
características culturais e religiões presentes no mundo, oportuni-
zando a construção da cultura do respeito, despertando a possibi-
lidade de desenvolver atitudes qua viabilizem a existência de um 
mundo melhor” (NUNES, 2010:14) 

Para atingir um objetivo principal de contribuir para formação 
de seres humanos abertos ao diálogo, ao respeito e à convivência com 
o diferente na construção da dimensão religiosa, a autora propõe a 
divisão do conteúdo em três blocos temáticos: 

• O sentir religioso no cotidiano - por meio da observação e 
admiração, a criança descobrirá os fatos religiosos presen-
tes no próprio dia a dia; 

• O fato religioso compartilhado no cotidiano – após a 
percepção do fato religioso, a criança irá reconhecê-lo 
como elemento relevante na própria vida e na dos outros;

• Atitudes religiosas no cotidiano – a criança perceberá a 
possibilidade de vivenciar a dimensão religiosa de diversos 
modos (NUNES, 2010). 

Como se pode perceber, os autores supra-citados em suas 
propostas e considerações sobre o Ensino Religioso na Educa-
ção Infantil trazem temas que reforçam as ideias dos documentos 
nortadores deste nível de ensino: o respeito às diversidades culturais, 
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formando desde a tenra idade um cidadão com valores éticos, e que 
desta forma, utopicamente, não assuma uma postura de julgamentos 
ou preconceitos. 

Baseando-se nas ideias de Araújo (2014) e Nunes (2010) e 
em conformidade com os documentos norteadores da Educação 
Infantil, apresentam-se alguns encaminhamentos metodológicos 
que podem ser utilizados para apresentar o conhecimento religiosos 
para as crianças desta modalidade de ensino. 

Para trabalhar com a relação consigo, a criança é convidada a 
reconhecer o seu corpo, as funções que ele desempenha, e como fazer 
o bem através dele, aceitando-o como um instrumento do sagrado. 
Desta maneira, já estará também trabalhando a relação de respeito 
com os outros. Dentro deste tema, pode-se mostrar as mãos como 
instrumentos de trabalho, e como se pode utilizar as mãos para ajudar 
quem precisa, através da generosidade e solidariedade.

Ao se trabalhar com o transcendente, levar a criança a valo-
rizar o planeta e o que mantém a vida: água, ar, terra. Direcionar a 
criança para perceber a força do sagrado que renova e mantém a vida 
e desta maneira levá-la a refl etir sobre a importância de cuidar deste 
planeta para que a vida se perpetue.

Muitas são as maneiras de se trabalhar o conhecimento reli-
gioso, mas na Educação Infantil é preciso preocupação em apresen-
tar este conhecimento com uma linguagem acessível e atrativa aos 
alunos. Deve-se ainda atentar para estar em conformidade com as 
propostas do RCNEI e das Diretrizes Curriculares, respeitando-se o 
conhecimento que a criança já possui e não impondo sobremaneira 
alguma crença como correta. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escola, como instituição social, estabele o vínculo com a 

sociedade para, formando cidadão críticos e refl exivos, contribuir 
com a transformação desta sociedade, baseada em valores éticos. Esta 
formação inicia-se na Educação Infantil, que não deve fi car alheia a 
este objetivo.

É um desafi o apresentar às crianças valores que lhes esti-
mulem e ensinem o respeito e a consciência das diferenças sociais 
e culturais dos sujeitos para que possam conviver pacifi camente e 
sendo socialmente solidários.
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As propostas educacionais direcionam uma continuidade da 
Educação Infantil para o Ensino Fundamental. Neste, o Ensino 
Religioso é uma disciplina regular ofertada, não sendo obrigató-
ria aos alunos. Então, ao se trabalhar o conhecimento religioso na 
Educação Infantil, prepara-se a criança para os conhecimentos que 
irá agregar no Ensino Fundamental. A criança desta meneira tem 
como vantagem fortalecer a ideia desta formação continuada. 

Os documentos norteadores da Educação Infantil, bem como 
os teóricos que contribuiram para o entendimento desta modalidade 
de ensino, são consensuais ao afi rmar que é necessária uma educação 
para o respeito às diferenças. 

O Ensino Religioso, ao tratar do fenômeno religioso numa 
postura inter-religiosa, contribui para a formação integral da criança, 
despertando nela diferentes formas de ver o mundo e o respeito e 
valorização das diferenças. O conhecimento religioso na Educa-
ção Infantil oferece condições para que, através das curiosidades e 
conhecimentos construídos, a criança consiga melhorar suas relações 
sociais, pelo convívio respeitoso com outras formas de expressão reli-
giosa e de diversidades culturais.  

Nesta pesquisa, centrou-se o olhar no aspecto teórico e docu-
mental. Percebe-se o potencial do conhecimento religioso na forma-
ção da criança. Contudo, a prática nos desafi a a avaliar as experiências 
escolares, em vistas a favorecer este conhecimento na sua formação, 
de forma integral e integradora. 

Os questionamentos a respeito deste tema não se limitam a 
este estudo. São necessários novos estudos e investigações práticas de 
como ampliar nas crianças da Educação Infantil o respeito às diver-
sidades culturais em todas suas manifestações. São bem vindas todas 
as contribuições e propostas que objetivem complementar o papel da 
escola como formadora de cidadãos éticos e refl exivos com o objetivo 
maior de melhorar a qualidade da educação dos seus alunos.
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RESUMO
Neste artigo, propomo-nos em refletir nossa ação educativa e pasto-
ral, à luz da carta encíclica Laudato Si’, aprofundando, de modo mais 
específico, o capítulo IV da referida encíclica, intitulado “Educação 
e Espiritualidade Ecológicas”. Ou seja, queremos, juntos, aprofundar 
como a Educação pode contribuir para o cuidado da Casa Comum 
e do Bem Viver. E, a partir da Educação Católica, refletirmos sobre 
o nosso papel como educadores e pastoralistas que atuam nas Esco-
las e IES Católicas, que fazem a experiência da fé também no ato 
de educar e formar para a vida. Por fim, apresentaremos, também, 
alguns pressupostos educacionais para a superação da crise ecoló-
gica, apontada por Papa Francisco, e para fomentar o diálogo e a 
busca coletiva de como responder, qualitativa e evangelicamente, a 
este grande desafio cultural, espiritual e educativo (Cf. LS, n.121).
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Recentemente, foi celebrado um ano da publicação e do 

lançamento da Carta Encíclica de Papa Francisco, Laudato Si’ - Sobre 
o cuidado da Casa Comum. Uma carta dirigida a todo homem e toda 
mulher de boa vontade, preocupados com a situação caótica que 
atravessamos em nosso viver coletivo, como povos, como comunida-
des locais e globais.

Laudato Si’, que em português signifi ca “Louvado seja”, reme-
te-nos ao Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, o qual 
viveu uma espiritualidade de fraternidade universal, que alcançou 
não somente aos homens e às mulheres de seu tempo, mas todo o 
universo, ao ponto de reconhecer a natureza e os elementos que a 
compõem como seus irmãos e suas irmãs. Ao aprofundarmos seu 
Cântico, podemos perceber algo interessante: na louvação, ele diri-
ge-se a todos os elementos da natureza com a qualidade de irmão 
ou irmã, mas ao dirigir-se à Terra, além da qualidade de irmã, ele 
acrescenta a expressão “mãe”. Algo motivador e inspirador para nós. 
Conceber a Terra, o lugar que nos abriga, com olhar fraterno e com 
olhar fi lial, com um sentido de pertença e de dependência, tão típico 
aos irmãos e aos fi lhos.

Papa Francisco, sob os passos de Francisco de Assis, aproxi-
ma-se também da fi gura de João Batista, que clamava no deserto, 
convidando o povo a conversão do coração (Cf. Mt 3,1-6). Torna-se 
a voz que sobressai e chega aos nossos ouvidos expressando, em suas 
palavras na carta encíclica em questão, o grito silenciado das muitas 
facetas da exclusão social: dos povos indígenas; dos camponeses; das 
crianças e dos adolescentes de hoje, explorados sexualmente e como 
objetos de mercadoria; dos que sofrem com a falta de água e falta de 
alimentos; dos que sobrevivem ao drama das guerras, todas elas “fruto” 
dos interesses políticos e da busca de poder; dos muitos imigrantes 
e refugiados espalhados pelo mundo, muitos vítimas da exploração 
laboral, do preconceito, da xenofobia e da intolerância, dos desastres 
ambientais (Cf. CONTRERAS e BARBOSA, 2015:46). 

Uma carta e tantos apelos sociais. Uma voz e tantas denún-
cias. Papa Francisco é esta voz que, ao denunciar, profeticamente, 
as injustiças sociais e o não cuidado da Terra e ao convidar-nos a 
abrir nossos olhos para tais dramas sociais e deterioração de nossa 
Casa Comum, à luz da fé cristã, profeticamente também, canta a 
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esperança e louva ao Deus Pai Criador. Pois se vivemos em meio ao 
caos, tenhamos a viva esperança que podemos mudar tal situação. O 
segredo? Não mais de modo individualista e nem presunçoso, mas na 
comunhão profunda que supera todas as fronteiras, para que torne-
mos sempre mais visível o sonho de Deus de fazer de todos os povos 
uma só família, na união de todas as culturas e cores, na valorização 
da vida e na promoção da dignidade da pessoa humana. 

Conforme Santos (2016), a Laudato Si’ “se insere no conjunto 
da doutrina social da Igreja. Trata-se de um conjunto bem articulado 
de ensinamentos sobre a existência social” (SANTOS, 2016:11), pois 
a mesma “apresenta uma síntese de toda a doutrina social da Igreja 
na perspectiva da ecologia ambiental e humana. Aqui se encontra o 
aspecto principal da sua originalidade.” (SANTOS, 2016:11)

Todos são chamados em causa, pelo bem da humanidade, de 
nossa Mãe Terra, pelo futuro das crianças, pela qualidade de vida dos 
pobres e excluídos. Neste sentido, queremos aqui aprofundar como 
a Educação pode contribuir para o cuidado da Casa Comum e do 
Bem Viver. E, a partir da Educação Católica, refl etirmos sobre o 
nosso papel como educadores e pastoralistas que atuam nas escolas 
católicas, que fazem a experiência da fé também no ato de educar 
e formar para a vida. De modo simples, mais efi caz, queremos aqui 
apresentar também alguns pressupostos educacionais para a supe-
ração da crise ecológica, apontada por Papa Francisco, por meio da 
Cultura, Educação e Espiritualidade.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SOLIDARIEDADE
Não é de hoje que as palavras sustentabilidade e solidariedade 

fazem parte do discurso e dos projetos pedagógicos elaborados pelas 
instituições de ensino católicas, tanto da Educação Básica quanto 
do Ensino Superior. Então, qual a novidade da Laudado Si’ para nós, 
educadores e pastoralistas, que atuamos profi ssionalmente, e exer-
cemos nosso papel social, nas escolas e IES Católicas? Acreditamos 
que a novidade está no fato de que somos chamados em causa, em 
primeiro lugar, pela missão de Educar e pelos valores evangélicos que 
alicerçam nossa proposta educacional, a darmos nossa contribuição 
efetiva para a superação dos efeitos nocivos à natureza e à huma-
nidade, ocasionados pelo mal-uso dos bens naturais, pela ganância 
humana. Como diz Papa Francisco, estamos diante de “um grande 
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desafi o cultural, espiritual e educativo que implicará longos proces-
sos de regeneração.” (LS, n.121) 

Ao apresentar a carta encíclica em questão, Francisco destaca 
como objetivo: “tomar dolorosa consciência, ousar transformar em 
sofrimento pessoal aquilo que acontece com o mundo e, assim, reco-
nhecer a contribuição que cada um lhe pode dar” (LS, n. 20). Atente-
mo-nos para uma coisa: “dolorosa consciência”. Não é que, antes, não 
tínhamos consciência. Tínhamos. E prova disso são nossas propostas 
educacionais com o foco na ecologia, na sustentabilidade e solida-
riedade. Mas somos solicitados a um passo mais além: a ter dolorosa 
consciência, ou seja, a nos compadecermos, a sofrer juntos com nossa 
Mãe Terra, com os pobres marginalizados, com todos os outros (Cf. 
BOFF, 2001). Não nos basta ter consciência, é necessário ter nossa 
parte na dor do caos planetário.

Sobre este compromisso social em vista das gerações futuras, 
Contreras (2016) diz o seguinte:

Não se pode falar de desenvolvimento sustentável sem uma solida-
riedade intergeracional. Não podemos ignorar que desconhecemos 
os efeitos nocivos do destino comum, produto do nosso descuido. 
Cabe-nos perguntar: Sabemos cuidar? A nossa inteligência, o 
desenvolvimento econômico que desejamos, os avanços tecnoló-
gicos que proclamamos, são coerentes com a nossa capacidade de 
saber cuidar? Somos cuidadosos? (CONTRERAS, 2016:34)

Realmente, como educadores, estamos diante de um grande 
desafi o cultural, espiritual e educativo. E temos que levar como prio-
ridade tal desafi o, pois nossa situação não é mais de emergência, mas 
de urgência. “Nossas escolas e alunos precisam se questionar: Que 
tipo de mundo queremos deixar a quem vai suceder-nos, às crianças 
que estão a crescer? De alguma forma, ‘é a nossa dignidade que está 
em jogo’!” (CONTRERAS, 2016:34)

Diante da desordem ambiental e social, elencada em Laudato 
Si’, nossa maior contribuição está em fomentar a cultura que se faz 
necessária para o enfrentamento de tal crise. Eis a nossa missão 
como educadores e pastoralistas. Se é um empenho de todos, o é 
mais ainda para nós que atuamos nas instituições de ensino católicas: 

não dispomos ainda da cultura necessária para enfrentar esta crise 
e há necessidade de construir lideranças que apontem caminhos, 
procurando dar resposta às necessidades das gerações atuais, todos 
incluídos, sem prejudicar as gerações futuras. (LS, n.53)
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Além da necessidade de fomentar uma cultura necessária, 
outro aspecto apresentado por Francisco, na encíclica, é a necessi-
dade de construir lideranças que indiquem outros possíveis horizon-
tes. Ou seja, além da crise ecológica, temos a crise de referencial. Os 
líderes de hoje, em seus diversos espaços de atuação, não nos dizem 
nada. E quando levamos para o campo da política, nossa crise de refe-
rencial parece aumentar. E o que dizer do espaço religioso? E o que 
dizer da formação das juventudes? Será que estamos contribuindo 
efi cazmente na formação de novos líderes? Ou estamos preocupados 
em atender ao mercado capitalista que nos impõem, implicitamente, 
a ordem de formarmos mão-de-obra para o mundo do trabalho? 
Estamos alimentando a profecia do reino de Deus em nosso ato de 
Educar? Inspiramos aos nossos educandos? Nossos jovens universi-
tários sentem o chamado de fazer valer sua experiência universitária 
como um ato revolucionário de transformação social? 

EDUCAÇÃO E ESPIRITUALIDADES ECOLÓGICAS
A Laudato Si’, em sua composição textual, apresenta-nos o 

capítulo intitulado “Educação e espiritualidade ecológicas”. Neste 
capítulo, por sinal o último da encíclica, traz as indicações de Papa 
Francisco para os educadores, para os pastoralistas, para todos os 
envolvidos na dinâmica da escola em pastoral. Indicações que podem 
nortear nossa dimensão social, política, das relações familiares, da 
relação com o outro, da relação com o transcendente.

Se atravessamos tempos de crise, segundo Francisco, “é a 
humanidade que precisa mudar” (LS, n.202). E quais seriam esses 
elementos, essas indicações que podem nos auxiliar nesta mudança? 
Conforme pistas apresentadas neste capítulo, reunimo-as em 3 
dimensões. São elas: política, social e espiritual.
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 Vejamos a dimensão política.

EDUCAÇÃO E ESPIRITUALIDADE ESCOLÓGICAS

Dimensão Política

Laudato Si’ Pistas “Feridas” sociais invisíveis

“O consumismo obsessivo é 
o refl exo subjetivo do para-
digma tecno-econômico.” 
(LS, n.203)
“Uma mudança nos estilos 
de vida poderia chegar a 
exercer uma pressão salutar 
sobre quantos detêm o poder 
político, econômico e social.” 
(LS, n.206)
“É um fato que, quando os 
hábitos da sociedade afetam 
os ganhos das empresas, 
estas veem-se pressionadas 
a mudar a produção.” (LS, 
n.206)
“é necessário voltar a sentir 
que precisamos uns dos 
outros, que temos uma 
responsabilidade para com 
os outros e o mundo, que 
vale a pena sermos bons e 
honestos.” (LS, n.219)
“Nem todos são chamados 
a trabalhar de forma direta 
na política, mas no seio 
da sociedade fl oresce uma 
variedade inumerável de 
associações que intervêm em 
prol do bem comum, defen-
dendo o meio ambiente 
natural e urbano.” (LS, 
n.232)

- Não ao consumismo obses-
sivo;
- Não a autorreferência;
- Não à cultura do descarte;
- Sim ao bem, ao belo e ao 
bom;
- Sim ao controle social;
- Sim a responsabilidade 
social de consumidores;
- Sim a outro estilo de vida.

- Excesso de estímulos para 
o consumismo;
- O homem vive para o 
trabalho;
- Formação das crianças 
delegadas a terceiros;
- Estímulo desumano para a 
alta produtividade;
- Exploração do trabalho 
infantil;
- Exploração do traba-
lho clandestino de muitos 
migrantes latino-america-
nos;
- Privilégio ao agronegócio e 
monocultura em detrimento 
da agricultura familiar;
- Exploração do camponês;
- Consumo excessivo de 
alimentos industrializados;
- Uso excessivo de agrotóxi-
cos para a manutenção das 
lavouras de monocultura;
- Inúmeras pessoas vítimas 
da fome, da falta de água, da 
falta de vontade política.
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A seguir, a dimensão social.

PISTAS PARA UMA EDUCAÇÃO E ESPIRITUALIDADE ESCOLÓGICAS

Dimensão Social

Laudato Si’ Pistas “Feridas” sociais invisíveis

“Falta a consciência de uma 
origem comum, de uma recíproca 
pertença e de um futuro parti-
lhado por todos.” (LS, n.202)
“Sempre é possível desenvol-
ver uma capacidade de sair de 
si mesmo rumo ao outro.” (LS, 
n.208)
“Quando somos capazes de 
superar o individualismo, pode-
-se realmente desenvolver um 
estilo de vida alternativo e torna-
-se possível uma mudança rele-
vante na sociedade.” (LS, n.208)
“A consciência da gravidade da 
crise cultural e ecológica precisa 
traduzir-se em novos hábitos.” 
(LS, n. 209)
“Ás vezes, porém, esta educação, 
chamada a criar uma “cidadania 
ecológica”, limita-se a informar 
e não consegue fazer maturar 
hábitos.” (LS, n.211)
“É muito nobre assumir o dever 
de cuidar da criação com peque-
nas ações diárias”. (LS, n.211)
“Uma boa educação escolar em 
tenra idade coloca sementes que 
podem produzir efeitos durante 
toda a vida.” (LS, n.213)
Família: “sede da cultura da 
vida”; “lugar de formação inte-
gral”, onde “aprender-se a pedir 
licença sem servilismo, a dizer 
‘obrigado’ [...], a dominar a 
agressividade ou a ganância, e a 
pedir desculpas.” (LS, n.213)
“pequenos gestos de sincera 
cortesia ajudam a construir uma 
cultura da vida compartilhada e 
do respeito pelo que nos rodeia.” 
(LS, n.213)
“Aos problemas sociais respon-
de-se, não com a mera soma de 
bens individuais, mas com redes 
comunitárias.” (LS, n.219)

- Não ao egocentrismo;
- Não ao individualismo;
- Não aos “guetos existen-
ciais”;
- Não à indiferença social e 
à dor do outro;
- Sim a alteridade;
- Sim a generosidade;
- Sim a compaixão social;
- Sim à ética ecológica;
- Sim à Educação Socio-
ambiental;
- Sim à cidadania ecoló-
gica;
- Sim à vida sustentável e 
novos hábitos salutares;
- Potencializar as redes 
comunitárias.

- Crise cultural;
- Crise ecológica;
- Individualismo exacer-
bado;
-Jovens com bons propó-
sitos e sensibilidade ecoló-
gica, mas sem capacidade 
e maturação para viven-
ciarem hábitos mais salu-
tares;
- Degradação da natureza;
- Falta de saneamento 
básico para a população 
mais carente;
- Aumento da violência 
urbana;
- Intolerância social com o 
diferente;
- Descaso social com a 
realidade dos povos tradi-
cionais e dos camponeses;
- Educação que mais 
informar e pouco forma o 
cidadão;
- Falta de diálogo entre as 
pessoas, mesmo com pers-
pectivas diferentes.
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Para concluir com as dimensões, vejamos a dimensão espiritual.

PISTAS PARA UMA EDUCAÇÃO E ESPIRITUALIDADE ESCOLÓGICAS

Dimensão Espiritual

Laudato Si’ Pistas “Feridas” sociais invisíveis

“Todas as comunidades cris-
tãs têm um papel importante 
a desempenhar nesta educa-
ção.” (LS, n.214)
“Espero também que, nos 
Seminários e Casa Religio-
sas de Formação, se eduque 
para uma austeridade 
responsável, a grata contem-
plação do mundo, o cuidado 
da fragilidade dos pobres 
e do meio ambiente.” (LS, 
n.214)
“Desejo propor aos cristãos 
algumas linhas de espiritua-
lidade ecológica que nascem 
das convicções da nossa fé, 
pois aquilo que o Evange-
lho nos ensina tem conse-
quências no nosso modo de 
pensar, sentir e viver.” (LS, 
n.216)
“não é possível empenhar-se 
em coisas grandes apenas 
com doutrinas, sem uma 
mística que nos anima.” (LS, 
n.216)
“A crise ecológica é um apelo 
a uma profunda conversão 
interior.” (LS, n.217)
“Viver a vocação de guar-
diões da obra de Deus não 
é algo de opcional nem um 
aspecto secundário da expe-
riência cristã, mas parte 
essencial de uma existência 
virtuosa.” (LS, n.217)
“um reconhecimento do 
mundo como dom recebido 
do amor do Pai.” (LS, n.220)
“Consciência amorosa de 
não estar separado das outras 
criaturas, mas de formar com 
os outros seres do universo 
uma estupenda comunhão 
universal.” (LS, n.220)

- Sim ao para as relações 
fraternas entre as diferentes 
comunidades religiosas e 
comunidades cristãs;
- Sim ao testemunho 
coerente e evangélico;
- Não à hipocrisia religiosa;
- Sim ao exame de consciên-
cia se nossa conduta social é 
refl exo de nossa espirituali-
dade cristã;
- Fazer a experiência de 
conversão;
- Não se contentar em ser o 
melhor, é ser coerente com a 
fé professada;
- Sim à conversão comuni-
tária;
- Sim à experiência de 
contemplação (Sta. Terezi-
nha, São Francisco);
- Potencializar as relações 
fraternas e solidárias; 
- Sim a vida profética;
- Sim para a opção aos 
pobres;
- Potencializar as virtudes 
como humildade e simpli-
cidade.

- Intolerância religiosa;
- Contratestemunho da fé 
professada;
- Não opção pelos pobres;
- Fé intimista;
- Fé consumista;
- Não acolhida do diferente;
- Difi culdade do diálogo nas 
diferenças;
- Guerras;
- Crianças em péssimas 
condições de vida, por serem 
refugiadas em campos de 
concentração;
- Famílias destruídas, víti-
mas das guerras, em nome 
de Deus;
- Vazio existencial;
- Depressão e estresse em 
grande escala;
- Todas as “feridas” elenca-
das, também, nas dimensões 
política e social.
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Diante das palavras de Francisco e dos dramas sociais, que 
aqui chamamos de “feridas” sociais invisíveis, percebemos que, real-
mente, nosso desafi o no ato de educar é grande. Mas, como disse 
Francisco, sozinhos não conseguiremos. É necessário o trabalho em 
rede e o compromisso e empenho social de cada um. 

No espaço educativo, e sob a Luz que anima nossa fé e nossos 
passos, somos motivados a viver o projeto comunitário da Trindade, 
a Casa Comum por excelência, na qual os diferentes se interagem, 
dialogam e se respeitam. Aqui a mina para alimentar a nossa mística 
no educar. 

A este ponto, podemos recorrer ao documento “Educar juntos 
na escola católica – Missão partilhada de pessoas consagradas e fi éis 
leigos”, publicado pela Congregação para a Educação Católica, no 
qual podemos aprofundar a missão de educar na colaboração das 
várias vocações específi cas; podemos aprofundar as relações fraternas 
à Luz da experiência trinitária, potencializando a comunhão no dia-a-
-dia escolar. Assim, os educandos vão vivendo e experimentando, viva-
mente, o laboratório das relações interpessoais, capaz de propiciar um 
ambiente salutar que ajude a cada um a alicerçar sua identidade como 
pessoa solidária, generosa, atenta às demandas dos que encontram-se 
às margens sociais, atenta aos desafi os ecológicos, que se alegra por 
vivenciar uma fé tão enraizada na vida e nos dramas que ela comporta. 

Articulada na diversidade das pessoas e das vocações, mas vivifi -
cada pelo mesmo espírito de comunhão, a comunidade educativa da 
escola católica tem por fi nalidade criar relações de comunhão, em si 
educativas, cada vez mais profundas. (CONGREGAÇÃO PARA 
A EDUCAÇÃO CATÓLICA, 2008, n.37)

Enfi m, temos muita riqueza espiritual para responder aos 
apelos apontados pela carta encíclica Laudato Si’. A seguir, alguns 
pressupostos educacionais que destacamos, à luz desta encíclica.

POR UMA EDUCAÇÃO PARA O BEM COMUM
Na introdução do capítulo VI da referida encíclica, “Educação 

e espiritualidade ecológicas”, uma das palavras chaves é a “consciên-
cia”. E a falta de consciência “duma origem comum, duma recíproca 
pertença e dum futuro compartilhado por todos”, à qual se refere à 
Laudato Si’ (n. 202) revelam aspectos de desumanização. 

Nesse sentido, o desafi o educativo é de conscientização, a fi m 
de sensibilizar para novas convicções, atitudes e estilos de vida. 
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A EDUCAÇÃO PARA O BEM COMUM NA LAUDATO SI`
A educação para o bem comum é uma educação para a liber-

dade! É um convite a transgredir as fronteiras egoístas do particu-
lar, para horizontes do “comum”, de abertura ao bem (LS, n. 205). É 
propor uma educação de qualidade, que vise qualifi car o fazer o bem. 
As motivações (Cf. Mt 13,44-46) para fazer o bem são múltiplas, e as 
mesmas precisam ser cuidadas e questionadas, permanentemente, a fi m 
de que nos orientem para cultivar a humanidade (tornar-se pessoa). A 
humanidade não nos é inerente, mais é fruto de um processo de desen-
volvimento educativo, que perpassa, principalmente, as dimensões da 
espiritualidade, cidadania e responsabilidade social. 

O desafi o posto às escolas não é simples. Pensar e decidir polí-
ticas educacionais comprometidas com os educandos é considerar, 
responsavelmente, as suas necessidades sociais, ligadas aos seus contex-
tos de vida, com vistas a garantir condições sociais para uma aprendi-
zagem signifi cativa. Ao ignorar esse pressuposto político-pedagógico, 
difi cilmente, será possível afi rmar uma justiça social escolar. A educa-
bilidade é decidir por um currículo que valorize a vida dos educandos 
acima de tudo e aposte neles o cuidado fraterno da casa comum.

A educação para o bem comum é uma educação para um novo 
olhar! “Sempre é possível desenvolver uma nova capacidade de sair de si 
mesmo rumo ao outro” (LS, n. 208). A escola não pode limitar a sua ação 
– missão – ao cumprimento de modelos de qualidade educacional, deve 
cumpri-los, mas, ao mesmo tempo, entender que a sua missão, está no 
desenvolvimento da “capacidade de olhar” dos educandos. Se enten-
dermos bem a complexidade da crise socioambiental, é perceptível que 
uma conversão do olhar é uma resposta, um desafi o educativo. Auto-
transcender o olhar, é uma atitude virtuosa que nos orienta a novos 
hábitos. A visão estática é uma das piores raízes do antropocentrismo, 
que está na base dos vícios do individualismo e do consumismo, em 
detrimento da alteridade e sobriedade, isto é, do bem comum.

A educação para o bem comum é uma educação para a dispo-
nibilidade! A atitude de abertura e a capacidade de um novo olhar nos 
tornam mais sensíveis ao cuidado da Casa Comum e dos seus morado-
res, e a convivência salutar entende-se como cidadania ecológica que, 
“com base em motivações profundas” (LS, n. 211), incita a criatividade 
generosa e dignifi cante como um estilo de vida. Os educadores são 
convidados a “reordenar os itinerários pedagógicos duma ética ecológica, de 
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modo que ajudem efetivamente a crescer na solidariedade, na responsabili-
dade e no cuidado apoiado na compaixão” (LS, n. 210). Para isso, a escola 
precisa ser colaborativa e os professores precisam ter a oportunidade 
de trabalhar e refl etir as suas práticas pedagógicas em equipe. A escola 
precisa ser uma escola alegre, de educadores e educandos que, alegres, 
ensinam e aprendem. As crianças têm o direito a um olhar terno, elas 
são sementes de cidadania (LS, n. 213).

A escola é chamada a semear e cultivar a cidadania ecoló-
gica, a propor processos educativos profundos, que possibilitem aos 
educandos uma “sã relação com a criação” (LS, n. 218). A educa-
ção integral e humanista é a educação da mente e do coração, para 
formar educandos gratos, honestos e capazes de viver juntos.

A educação para o bem comum é uma educação para o amor 
social! A conversão ecológica é uma opção por novas convicções, 
atitudes e estilos de vida. É uma reconciliação com a criação (LS, 
n. 218) e uma autorreconciliação com a nossa natureza biofílica. A 
educação quando produz a conversão ecológica convida aos sujeitos 
aprendentes a anelar “bens comuns”, e para isso, os incentiva a forta-
lecer iniciativas de cooperação, de redes comunitárias (LS, n. 219). 
Estas iniciativas produzem nos sujeitos uma identidade comum, 
um sentimento de pertença, que ativa atitudes de “cuidado generoso 
e cheio de ternura” (LS, n. 220), o que, necessariamente, implica, 
uma disposição de gratuidade, de renúncia ao pensar individual, e de 
potencialização do pensar comum, de uma responsabilidade gene-
rosa frente aos problemas sociais. 

A educação para o bem comum é uma educação para a 
sobriedade! É ensinar a viver bem na simplicidade (LS, n. 222). É 
uma educação que orienta para a busca de necessidades sociais, para a 
prática de virtudes sociais (LS, n. 224). Um estilo de vida que conjuga 
convicções e atitudes alegres em harmonia com o ambiente. Sujeitos 
educados para o bem comum possuem a capacidade de viver juntos 
(LS, n. 228) e de coresponsabilidade afi rmada no fundamento social 
de que “vale a pena ser bons e honestos” (LS, n. 229). Tal capacidade 
refl ete-se em gestos quotidianos de uma convivência amorosa, que 
transpõe a indiferença consumista por atitudes de solidariedade (LS, 
n. 230), que pensa nas consequências do agir e que decide sempre por 
uma cultura do cuidado (LS, n. 231). Quem cultiva esta capacidade 
contribui na regeneração do tecido social e fortalece a sua fé!
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POR NOVAS CONVICÇÕES, ATITUDES E ESTILOS DE VIDA
O tipo de relação entre o ser humano e a natureza marca o 

desafi o da educação socioambiental, se considerarmos a marca 
profunda da cultura antropocêntrica ocidental que nos caracteriza. 

Se pretendemos uma educação socioambiental, quer dizer, que 
buscamos uma sociedade saudável.  Uma sociedade que saiba respeitar 
profundamente, e transcender este respeito a todas as formas de vida. 

Inúmeros autores já nos alertaram sobre o princípio de que 
a vida de todos os seres se organiza em rede, e que a diversidade e 
interdependência é que assegura a qualidade de vida para todos.

Quais então os limites da nossa compreensão? Por que nos é 
estranho o sentimento de pertença ao mundo natural? Qual a nossa 
distância de articular direitos humanos e justiça ambiental? Como 
foi que organizamos (impomos) um estilo de vida distante da convi-
vência com o mundo natural? Como superar esse sentimento de 
desafeto em relação à natureza, da nossa carência biofílica? 

A natureza é um legítimo outro, e atitudes de desrespeito são a 
base da violação dos direitos humanos, e do consequente desequilíbrio 
ambiental, desigualdade social e sofrimento psíquico que nos afeta. 

A situação atual da falta de cuidado demanda superar a ideia de 
Educação Ambiental que “se traduz na adoção de práticas de sensibili-
zação ecológica, campanhas de reciclagem e/ou de práticas educativas 
ingênuas e românticas que desprezam conhecimentos produzidos a 
partir de diferentes perspectivas teórico-metodológicas” (COSENZA, 
2014:23). Tais práticas ignoram o aspecto “social” e afastam-se da possi-
bilidade de um projeto alternativo, que necessariamente, demanda o 
enfrentamento as injustiças ambientais e de um novo pacto societário. 

Tal refl exão nos põe diante de uma necessária atitude de perdão 
e de reconciliação para com aqueles que têm sido afetados pelas 
injustiças ambientais, que vivem as iniquidades em bens ambientais. 
Daí o desafi o de educar para examinar os porquês dessas iniquidades, 
da carência e/ou negação de reconhecimento, tendo-os como formas 
de injustiça. A desigualdade social é um problema ambiental!

Como transgredir a noção individual capitalista para esta 
demanda de justiça ambiental como um todo coletivo (bem comum)? 
Eis a preocupação da ecologia política na defesa dos direitos humanos.

“Qual o papel da Educação Ambiental diante de experiên-
cias de degradação e desigualdade socioambientais? Qual o seu papel 
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frente às experiências de lutas socioambientais por direitos huma-
nos, justiça e pela superação da precarização de espaços de vida?” 
(COSENZA, 2014:37)

Alguns pontos que podemos delinear se buscamos uma educa-
ção socioambiental:

• Propor experiências curriculares que valorizem a observa-
ção, vivência e análise coletiva de situações de confl ito e 
injustiça ambiental;

• Valorizar as vivências dos alunos e das suas percepções, 
produzir o conhecimento e instigar eles a se posicionarem;

• Dar visibilidade, na escola, às vivências de degradação, 
desigualdade e às vivências de resistência e luta por espaços 
coletivos de um justo viver;

• Agregar a dimensão social ao currículo e práticas escolares, 
didatizando as histórias de enfrentamento desses desloca-
mentos e dos desenraizamentos;

• Identifi car confl itos socioambientais, “cartografi as sociais”, 
e dar visibilidade aos confl itos atuais;

• Possibilitar experiências de participação, refl exão e prática 
entre indivíduos e coletividades, afi rmação de identi-
dades e diferenças e valorização de culturais locais. (Cf. 
COSENZA, 2014:38-43)

 O desafi o ainda é maior às nossas escolas quando nos propo-
mos aproximar as crianças dos ambientes naturais. Ao parecer temos 
afastado-as. O distanciamento entre as crianças e os ambientes natu-
rais limita a interatividade com a natureza, afetando-as no seu desen-
volvimento psicossocial. Ainda, a falta de proximidade 

pode contribuir para a formação de gerações pouco comprometi-
das com os problemas ambientais, pois existe uma relação estreita 
entre sentir-se parte do mundo natural e protegê-lo [...]. A perda de 
contato e alienação em relação aos ambientes naturais gerariam uma 
espécie de extinção da experiência, ou seja, um ciclo de desconexão 
e progressiva desfi liação da natureza [...], uma insensibilização ao 
mundo vivo, e, consequentemente, uma desconexão em relação à 
natureza. (COSENZA, 2014:64-5)

E, se pensarmos, nos problemas socioambientais, esse 
compromisso vê-se afetado também. O desafi o da educação para o 
bem comum e a paz social (Cf. FRANCISCO, 2013, n.218) deman-
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dam, necessariamente, uma refl exão profunda sobre esses questiona-
mentos. Daí que podemos entender melhor o ímpeto da Laudato Si’ 
quando nos fala de uma conversão ecológica (Cf. LS, n.217).

POR NOVAS EXPERIÊNCIAS DE ESPIRITUALIDADE
Impulsionado pelo Espírito, desenrolou o rolo do profeta 

Isaias, e disse: “O Espírito do Senhor esta sobre mim, por que ele me 
ungiu para que dê a boa notícia aos pobres [...]” (Lc 4,17). O Espírito de 
Deus só pode nos entusiasmar para o Bom, o Belo, o Justo. A espiri-
tualidade nos move. A espiritualidade é evangelizadora.

Por uma espiritualidade do “bem comum”. Nossos momen-
tos de espiritualidade precisam convergir para o comum, pois onde há 
dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles (Mt 18,20). 
Valorizar a experiência do comum atualiza a experiência do encontro 
de Emaús. Daí a necessidade de valorizar em nossos espaços coleti-
vos momentos de oração comum, de símbolos e músicas que orien-
tem ao comum, de um Deus que é Pai, e é nosso.

As nossas experiências de espiritualidade precisam estar enrai-
zadas na Palavra de Deus, dialogar com a cultura e se expressarem 
pela estética. Precisamos superar experiências de oração unicamente 
piedosas, que valorizam sentimentos individuais, e que minimizam 
o aspecto do comum.

Por uma espiritualidade da terra, humilde! “Eu vos digo 
também que, se dois de vós na terra se põem de acordo para pedir alguma 
coisa, meu Pai do céu a concederá” (Mt 18, 19). As pessoas vivem um 
ritmo acelerado e desafi os concretos de vida, e as nossas propostas e/
ou momentos de espiritualidade precisam responder e dialogar com 
a vida deles. Precisamos evitar momentos de oração distantes do 
cotidiano da vida, não com isso, entender que os momentos de espi-
ritualidade que, enraizados na vida cotidiana, não possam se elevar a 
momentos e tempos mais profundos.

A experiência de espiritualidade humilde é simples, isto é, singela, 
pura, não complexa, que não implica em muitos elementos formado-
res. Parece contraditório o que falamos, mas a extraordinariedade está 
na simplicidade. Entendemos a humildade na proximidade à terra, ao 
“chão” onde as pessoas vivem e convivem. Acreditamos que a Pastoral 
tem a sua intercessão no processo de humanização, ou seja, no “humanar” 
– Deus se fez homem e habitou entre nós ( Jo 1,14) – isto é, uma experiência 



REVISTA DE PASTORAL DA ANEC, Ano I, Nº 1/2016   49

HUMBERTO HERRERA CONTRERAS E ELISANGELA DIAS BARBOSA

de proximidade, afabilidade e ternura para com os nossos semelhantes. 
“Humano” (humanus) signifi ca bondoso, e, pela nossa fé, acreditamos, 
fi elmente, que a abertura a Deus é uma fonte de humanização.

As nossas espiritualidades precisam ser contextualizadas, 
pertinentes e coerentes, isto é, tecidas no cotidiano da vida (contex-
tualizadas), próximas e pertencentes (pertinentes), e ligadas e harmo-
nizadas às situações, acontecimentos e ideias da vida humana. 

Por uma espiritualidade também materna e do amor social! 
A criação de Deus – o nosso mundo, Casa Comum – sofre as dores 
de parto (Rm 8,22) e espera com esperança dar à luz a um mundo 
novo. A música diz: “Deus chama a gente para um momento novo”, 
para entrar na roda, unir o cordão e fazer brotar a vida.

Se, à luz da fé, a nossa Casa Comum, profeticamente, canta a 
esperança e louva a Deus Pai Criador, reconhece na sua criação um 
olhar fraterno e fi lial, com um sentido de pertença e de dependência, tão 
típico aos irmãos e aos fi lhos, podemos entender esta experiência como 
materna. E ao entendê-la assim, aproximamo-nos da sabedoria indígena 
e dos agricultores familiares da nossa Casa Comum latino-americana. A 
espiritualidade de características maternas é próxima à história dos seus 
fi lhos e “traz à memória aquilo que lhe traz esperança” (Lam 3,21). Se Jesus 
se aproximou da samaritana, nós também precisamos nos aproximar dos 
sem casa, sem terra e sem direitos (Cf. FRANCISCO, 2014).

 Valorizar experiências de espiritualidade que potencializem 
esta dimensão fi lial e fraterna é dar vida ao Evangelho de Lucas. 
Jesus apresenta uma proposta libertadora, isto é, saudável, sensível e 
comprometida com a pessoa:

• Jesus apresenta um recado intercultural – para todos, não 
exclusivista;

• Jesus se revela nos acontecimentos do cotidiano da comu-
nidade;

• Jesus apresenta um projeto libertador;
• Jesus vai ao encontro – visita, vai à casa, partilha, convive;
• Jesus acolhe com amor, ternura e oferece saúde;
• Jesus legitima o discipulado das mulheres;
• Jesus mostra “a casa do Pai” como lugar de partilha, de 

misericórdia e celebração;
• É na casa e não no templo que acontece a partilha do pão, 

onde Jesus é reconhecido.
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 Esses aspectos dão vida e entusiasmam a dimensão socioam-
biental da Pastoral: “Meus irmãos, de que serve para alguém alegar que 
tem fé, se não tem obras? A fé poderá salvá-lo?” (Tg 2,14).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na obra Terra dos Homens (1939), Antoine de Saint-Exu-

péry afi rmou: “Aprendemos muito mais sobre nós com a Terra do 
que em todos os livros” (DARDEL, 2015). Esta frase sintetiza a 
mensagem deste artigo. Educação e espiritualidade ecológicas pode-
rão ser aprendidas muito mais na relação com a Terra, na relação com 
as pessoas humildes, do que com toda a refl exão aqui proposta.

A sabedoria da Laudato Si é uma sabedoria para a vida prática, 
para o cultivo de virtudes sociais, na metodologia dos bons exemplos. 

 Silêncio, refl exão ética e bem comum!
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Crédito: Jesus e a Samaritana, óleo sobre tela, junho/2014, 
por Sérgio Ricciuto Conte, acervo pessoal de Elisangela Barbosa

Ensaios

“A conversão ecológica, que se requer para criar um 
dinamismo de mudança duradoura, é também uma 

conversão comunitária.” (LS, n.219)

Crédito: Jesus e a Samaritana, óleo sobre tela, junho/2014, 
por Sérgio Ricciuto Conte, acervo pessoal de Elisangela Barbosa



Larissa Fernandes Menegatti1

O cenário contemporâneo apresenta como pauta de discus-
são certos temas complexos e plurais, que permeiam não somente 
os espaços educacionais como também as vivências e as rodas de 
conversa entre amigos, familiares e colegas de trabalho. Muitas vezes 
fica evidente o teor de intolerância religiosa, étnico-cultural e de 
gênero que paradoxalmente permanece latente em nossa sociedade 
e consequentemente desencadeia atitudes e posturas desumanas que 
não condizem com os princípios de dignidade, nem muito menos 
com a fé cristã. Por certo, como afirma Papa Francisco, “há um modo 
desordenado de conceber a vida e a ação do ser humano, que contra-
diz a realidade até ao ponto de arruiná-la” (LS, n.101). 

Para ilustrar, na semana de Corpus Christi deste ano, soleni-
dade do Corpo de Cristo, o corpo de uma adolescente de 16 anos 
foi, cruelmente, violentado sexualmente, no Rio de Janeiro, por uma 
espécie de estupro coletivo. Como a vítima mesmo declara: “não dói 
o útero, dói a alma!”. Caso semelhante se deu na mesma semana 
com uma adolescente no Piauí. Mais, recentemente, ainda tivemos o 
episódio do massacre terrorista a tiros numa boate gay, em Orlando, 
matando mais de 50 pessoas. O Ministério da Justiça apresentou os 
dados, em 2015, sobre o fenômeno do feminicídio íntimo, no Brasil, 
por meio da violência doméstica. Mais de 50 mil mulheres foram 
vítimas de violência fatal, entre 2000 e 2010, ano em que a taxa de 
mortes subiu para 4,6 por 100 mil habitantes (CEJUS, 2015:6). 
Similar a outros países latino-americanos, o problema do femini-
cídio no Brasil está, estreitamente, ligado à violência conjugal, ou 
seja, dentre as mulheres assassinadas, muitas morrem pela ação de 

1 Mestre em Teologia pela PUCPR, Assistente de Pastoral na Faculdade Padre João Bagozzi,
Missionária na Comunidade Arca da Aliança. E-mail: <larissa.arca@gmail.com>.
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parceiros ou ex-parceiros de relacionamento afetivo. 
Frente a esses e outros fatos brutais, questões espinhosas se 

levantam e apontam a urgência em desenvolver um caminho peda-
gógico que trabalhe os direitos humanos na perspectiva da digni-
dade, por uma ecologia humana, como propõe Papa Francisco em 
sua Carta Encíclica Laudato Si’: sobre o cuidado da casa comum 
(Cf. LS, n.155).  O conceito de dignidade é o princípio dos direitos 
humanos e o alicerce construtor dos valores e das decisões éticas na 
sociedade. Sua fonte nasce principalmente da concepção religiosa 
do ser humano como pessoa. A fé hebraica afi rma que Deus fez o 
ser humano à sua imagem e semelhança (Gn 1,26). O cristianismo 
fundamenta também a dignidade humana baseada nesse princípio 
criador de sacralidade do ser humano e o corrobora na encarnação do 
Filho de Deus. E isso não depende de seu status social, econômico, 
étnico, sexual ou moral.

Dignidade e Corporeidade
A dignidade que integra o corpo meu e do outro

Efetivamente, a dignidade da pessoa perpassa sua corporei-
dade, tanto numa ótica secular, quanto numa ótica religiosa, que neste 
último caso, como já falado, assume uma dimensão de sacralidade. 
Teologicamente, para a fé cristã, o corpo é, pela encarnação do Verbo, 
entendido como lugar teológico e revelador da identidade humana 
que confere sua dignidade como imagem e semelhança de Deus (Cf. 
RUBIO, 2001). Uma antropologia que defi nia, unilateralmente, o 
ser humano como “alma”, considerando o “corpo” como algo exterior 
à pessoa possibilitou uma visão cristã distorcida sobre o ser humano 
(Cf. RUBIO, 2001). Ao propor uma ecologia humana, Papa Fran-
cisco coloca como elemento indispensável, para criar um ambiente 
dignifi cante, a dimensão da vida humana com sua própria natureza e 
apresenta o corpo como mediação desta relação (LS, n.155).

O artigo 155, proferida em 15 de abril de 2015 (Cf. FRAN-
CISCO, 2015), sob o clima do Sínodo sobre a Família, cuja refl exão 
é dedicada à diferença e à complementaridade entre o homem e a 
mulher, ápice da criação divina. Assim, entende-se que a diferença 
entre homem e mulher não é para contrapor um ao outro, muito 
menos para subordinar, mas se dá para a comunhão, à imagem e 
semelhança de Deus que é Uno e Trino. Neste sentido, ainda Fran-
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cisco chama a atenção para a dimensão relacional que reconhece no 
outro uma instância de dignidade que deve ser garantida e respeitada. 

O sociólogo Zigmunt Bauman (2008) avalia, na sociedade 
contemporânea, o fenômeno da liquidez dos relacionamentos e 
como as pessoas, nestas relações, são transformadas em mercado-
ria por meio do corpo, como objeto de merchandising, produto para 
consumo. Quando esse comportamento consumista entra também 
no campo das relações humanas, o corpo e a sexualidade perdem, 
pouco a pouco, sua força integradora, obscurecendo a dignidade que 
os constitui, descaracterizando uma antropologia autenticamente 
cristã que vê o outro, não como coisa ou objeto, mas de fato como 
outro ser humano, imagem dignifi cada do próprio Deus. 

Para Xavier Lacroix (2009), pesquisador e professor de teolo-
gia moral na Universidade de Lyon, na França, em sua obra O Corpo 
de Carne: as dimensões ética, estética e espiritual do amor, o relativismo 
da cultura somática apresenta a ideia de um corpo/sexo que por fi m 
nega o carnal. Em Laudato Si’, Francisco coloca que a liberdade do 
ser humano “adoece quando se entrega às forças cegas do incons-
ciente, das necessidades imediatas, do egoísmo e da violência brutal” 
(LS, n.105). Em Amoris Laetitia (AL), fala do “abuso, da perversão e 
da violência sexual que resultam de uma distorção do signifi cado da 
sexualidade e sepultam a dignidade do outro” (AL, n.153). 

O termo violência vem do latim violentia e está ligado à ação 
que é executada com força ou brutalidade contra a vontade do outro. 
Emmanuel Levinás (1995) busca dar um sentido novo à ética do 
humano a partir da relação com o outro, âmago de toda vinculação 
humana. Tais “costumes inaceitáveis” como a “violência vergonhosa” 
contra as mulheres, entre os quais Francisco elenca: os maus-tratos 
familiares e as várias formas de escravidão, “não constituem um sinal 
de força masculina, mas de covarde degradação” (AL, n.54). De fato, 
a falta de reciprocidade nas relações humanas, marcadas pelo domí-
nio sobre o “sexo frágil”, silencia a dignidade que perpassa o corpo e 
revelam que quando desaparece a doação de si, surge a destruição do 
outro como negação da alteridade. 
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As diferenças biológicas e de gênero
A comum dignidade na perspectiva da fé cristã

Na perspectiva da fé, as diferenças biológicas se ordenam à 
reciprocidade e à complementaridade e os confl itos surgem quando 
rompemos esse equilíbrio dinâmico com subordinação ou domina-
ção de um pólo sobre o outro. A história das relações de gênero é 
marcada por confl itos que só serão superados à medida que se fi zer 
valer a referência valorativa da reciprocidade, da aliança, da parceria, 
da cooperação, da vivência democrática e do encontro das diferenças. 

Inicialmente, os estudos das diferenças de gênero estavam 
alicerçados sobre a ideia principal da desigualdade entre homens e 
mulheres no convívio social. Somente nas últimas décadas, tem-se 
pensado a diferença em termos de não-desigualdade. Para Lacroix, 
“depois de ter confundido por muito tempo diferença com desigual-
dade, justifi cando a última em nome da primeira, comumente se 
chega a confundir igualdade com identidade” (LACROIX, 2009:22). 
Como então pensar, ao mesmo tempo, a igualdade e a diferença entre 
os sexos? Papa Francisco, em Amoris Laetitia, afi rma que “é preciso 
não esquecer que ‘sexo biológico (sex) e função sociocultural do sexo 
(gender), podem-se distinguir, mas não separar” (AL, n.56). De fato, 
não pode haver comunhão onde a diferença não seja reconhecida, 
acolhida e mantida.

A prática de Jesus supera a postura de desigualdade diante da 
diferença que estava instalada, não somente no povo, mas também na 
mentalidade dos seus discípulos que foram aprendendo no seu modo 
de ser e agir humano/divino que vê o outro como imagem e seme-
lhança de Deus. De fato, Deus se fez carne, assumiu nossa carnali-
dade para redimi-la. A salvação cristã perpassa o corpo, e a criação 
como um todo, lugar revelador da presença de Deus.  Aprendamos 
com ele. Projetos pedagógicos que tenham como força ética a educa-
ção integral, não apenas no discurso, mas também numa autêntica 
intenção, devem trabalhar por uma ecologia humana que não cancele 
a diferença sexual, mas que saiba aceitar o outro em sua diferença e 
promova a dignidade de cada pessoa em sua singularidade.
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Fabiana Beckert1 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Entendida, hoje, como uma urgência local e também global, 

a defesa da vida na Terra tem sido motivo de grande empenho nas 
mais diversas áreas do conhecimento humano e, não menos, nas da 
Ciência e da Teologia/Religião.

De um ponto de vista filosófico, religioso ou ético, o dado 
primeiro dos ecossistemas leva a reflexões que insistem no valor 
próprio e na interdependência de todos os seres vivos da natureza. 
Há pouco tempo, tem-se consciência de que a intervenção humana 
desconhece e destrói a interdependência e a autonomia dos ecossiste-
mas naturais, e torna-se responsável por uma crise ecológica mundial 
que põe em risco a natureza. Surge, então, uma tarefa teológica, a 
de criticar e repensar, ao mesmo tempo, a visão cristã do lugar do 
homem na criação e sua responsabilidade para com as outras criatu-
ras. Nesse sentido, Teologia e Ética Ecológicas são disciplinas recen-
tes, mas levam em conta toda a reflexão teológica que as precedeu. A 
Teologia recente tem substituído a ideia de dominação hierárquica 
pela de inter-relação ecológica. As reflexões tentam superar o antro-
pocentrismo voltando à noção de respeito à vida.

Nesse sentido, iremos abordar a recente encíclica do Papa 
Francisco: Laudato Si e algumas reflexões sobre a crise ecológica e 
moral que estão na raiz do pouco cuidado que temos em relação à 
natureza. Antes, porém, veremos o pensar sistêmico enquanto neces-
sário à percepção mais ampla e crítica.

1 Pós-graduanda em Teologia Bíblica pelo Centro Universitário Católica de Santa Catarina, 
Joinville, SC. E-mail: <fabiana.beckert@catolicasc.org.br>.

CASA COMUM, UM 
CUIDADO AINDA NÃO 
TÃO COMUM
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O PENSAR SISTÊMICO ENQUANTO NECESSÁRIO À 
PERCEPÇÃO MAIS AMPLA E CRÍTICA

Nesse contexto, as escolas e universidades têm papel relevante 
e insubstituível na formação dos cidadãos e na educação científi ca 
dos estudantes, considerando diferentes realidades da Ecosfera, 
para que estejam preparados para agir em prol da conservação da 
biodiversidade.

Em uma perspectiva mais crítica no que se refere à educação 
científi ca, esta implicaria em

desenvolvimento de estudantes mais sensíveis e críticos, capa-
zes de identifi car problemas, analisar e vislumbrar possibilidades, 
em contrapartida a aceitação passiva das informações que lhes são 
apresentadas no decorrer das aulas. (SCHROEDER, 2013:15)

Segundo Branco (1999), o enfoque integrativo reconhece 
que embora, estruturalmente, todo corpo ou sistema complexo seja 
formado de partes, as suas funções não podem ser subdivididas, sob 
pena de, pelo menos, serem deformadas. Essa tendência leva a um 
respeito pelas coisas da natureza devido à reciprocidade e interpene-
trabilidade. A necessidade de concepções mais abrangentes, do todo 
como sendo algo mais do que a simples soma de suas partes, para se 
estudar não apenas a estrutura – também necessária -, mas a função 
do objeto em si é pauta de autores como Morin (1977 e 1980) e 
Capra (1980) que reconhecem as conexões ou relações de interde-
pendência entre as partes de um todo como aquelas que constituem 
a realidade principal. Nessa vertente, o pensamento sistêmico pode 
ser entendido e aplicado: da parte para o todo, do todo para a parte, 
enfocando os múltiplos relacionamentos existentes entre as diversas 
partes e o todo.

Para ilustrar a ideia que nos leva a refl etir e ampliar o “olhar” 
sobre as coisas e o mundo propriamente dito, imaginemos uma 
árvore. Como entender o que ela signifi ca sem entendê-la como 
parte de um todo, no caso como uma parte da fl oresta ou do planeta? 
Observemos; sozinha ela não faz sentido, pois para que produziria 
tantos frutos? Ela os produz para atrair animais que serão alimenta-
dos e, indiretamente, levarão sementes para germinarem mais longe 
dali. Um bom exemplo é o das aves que são excelentes dispersoras de 
sementes. É interessante para a natureza que seja garantida a biodi-
versidade. Isso nos mostra a lição de interdependência e conexidade 
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entre os seres. Uns dependem de outros, que dependem de tantos 
outros. E assim vai a grande teia da vida...

O pensamento sistêmico se observa também nos princípios 
cristãos: “assim como em um corpo temos muitos membros, e nem 
todos os membros têm a mesma operação; assim nós, que somos 
muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos 
membros uns dos outros” (Rm 12,4-5). E por isso “amarás ao teu 
próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. De sorte 
que o cumprimento da lei é o amor”. (Rm 13,9-10).

O amor – que só se cristaliza nos relacionamentos – permite 
sermos, cada um a seu modo, notas musicais sendo entoadas nessa 
sinfonia de Universo. Cada um de nós, cada um dos seres viven-
tes, permite-nos perceber a grande música, como também permite-
-nos construir juntos o grande quebra-cabeças da vida em que cada 
pequena parte é tão importante quanto todo o resto. Cada pequena 
parte é fundamental para que as outras tantas partes compreendam-
-se umas às outras como a si mesmas.

Segundo Sevegnani (2013), uma analogia com a música 
pode ajudar no entendimento da função das espécies dentro dos 
ecossistemas. 

As músicas que conhecemos são o resultado da combinação de 
pequena quantidade de notas musicais. Mas, quem pode afi rmar 
que uma nota musical é melhor ou mais importante que outra? ... 
Imagine quão complexa, sonora e bela pode ser uma sinfonia na 
qual 13 milhões de notas diferentes (uma alusão as 13 milhões de 
espécies possivelmente existentes na Terra) estivessem cumprindo 
sua exata função? Em que cada qual, e em conjunto com as demais, 
vibrasse no palco da vida? O resultado da maravilhosa sintonia não 
precisa ser imaginado, pois está em plena execução nos ecossiste-
mas e paisagens ao nosso redor, e em toda a Terra (SEVEGNANI, 
2013:36).

A natureza tem-nos mostrado que faz tranquila a lição de 
casa, ela se auto-organiza e permite a continuidade da vida. Já o ser 
humano vive nos mostrando que não tem feito a lição de casa. No 
fundo, há uma crise espiritual, do seu ser; da sua falta de ser. O que 
precisa ser feito então?

CASA COMUM, UM CUIDADO AINDA NÃO TÃO COMUM
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CRISE DE PERCEPÇÃO E ECOLÓGICA COM ESPERANÇA 
DE VIDA 

Segundo Dias (2003), o ser humano está em um estádio letár-
gico, adormecido, vivendo, assim, a maior parte de sua vida tran-
cado no círculo da sua falta de totalidade. Essa sensação de parte, de 
estar partido, pode ser reconstituída, restabelecida com o resgate do 
rompimento ecológico na relação que o ser humano estabelece com 
a natureza. Entendendo-se que não faz sentido existir neste mundo 
sozinho; entendendo-se como parte de um grande quebra-cabeças 
que é a vida nas mais diversas formas, faz muito mais sentido e tem 
muito mais signifi cado. Cada um de nós possui uma relação com a 
transcendência (Deus), uma relação consigo mesmo e com os outros 
seres e uma relação com o planeta.

A fi m de que o conhecimento parcial da realidade e dos 
impactos que podem causar não leve a uma falta de intervenção 
para melhorar a atual situação de crise de percepção, é preciso: 
buscar saber como os produtos chegam a nossa mão, de onde vêm, 
como são extraídos da natureza, como são produzidos, que resíduos 
geram, para onde vão esses resíduos, para onde vai o lucro que se têm 
a partir deles.

Também e não menos relevante, é preciso perceber os contras-
tes (belezas e mazelas) que nos cercam e não nos acostumarmos com 
os problemas pensando “isso é assim mesmo, não posso fazer nada”, 
ou ainda, “essa é a última chance”, com profunda desesperança. É 
preciso aceitar o fato de que a mudança depende de cada um de nós, 
aqui e agora; mesmo que possa parecer pequeno o efeito, é a soma de 
pequenas atitudes juntas que farão a grande diferença. No entanto, 
há que não se perder o amplo olhar no horizonte e no tempo, além 
do horizonte de nossa linha de conforto, onde possa chegar o tama-
nho dos nossos sonhos, ideais e utopias capazes de contribuir para 
um mundo mais justo, fraterno, solidário, pacífi co e belo.

Parafraseando Lovis et al. (1999), para que as pessoas, por 
exemplo, tenham mais bem-estar não são necessárias novas teorias 
ou o sensacionalismo da tragédia; basta o bom senso, basta partir da 
simples proposição segundo a qual todo capital tem valor. Embora, 
talvez, não exista uma maneira “certa” de avaliar uma fl oresta, um 
rio ou uma criança, o errado é não lhes atribuir valor algum. Se há 
dúvida sobre como avaliar uma árvore de 700 anos, mais vale pergun-
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tar quanto custaria criar uma nova. Ou ainda, uma nova atmosfera, 
ou uma nova cultura (Cf. LOVIS, 1999).

Tudo que existe tem um valor, independente do seu valor de 
uso; tem uma função; tem um objetivo. A esse respeito, vale resgatar 
um dos mais importantes apelos do Papa Francisco, na encíclica, de 
que a cada pessoa deste mundo ele pede que não esqueça sua digni-
dade que ninguém tem o direito de tirar (Cf. LS, n.205). 

São Francisco de Assis, reconhecido santo padroeiro da Ecolo-
gia, em 1980, lembra-nos que tudo o que existe quer, simplesmente, 
viver. Viver, cantar em sustentabilidade. Reza em sua sábia oração: 
Senhor, fazei-me um instrumento de Vossa paz. Onde houver ódio, 
que eu leve o amor. [...] Onde houver discórdia, que eu leve a união. 
[...] Onde houver desespero, que eu leve a esperança. [...] É morrendo 
que se vive para a vida eterna!

Como que morrendo podemos viver para a vida eterna? 
É mistério que se desvela, hoje, naquilo que conseguimos morrer 
para o que não é bom: ódio em amor, discórdia em união, desespero 
em esperança.

Papa Francisco, não sem propósito, escolhe o nome Francisco. 
Na encíclica, oferece-nos motivos a começar pelo modelo que temos 
em Francisco de Assis. Ele é modelo de excelência em relação ao 
cuidado pelo que é frágil e por uma ecologia integral.

Ao levar em consideração a relação que o ser humano esta-
belece com a transcendência (Deus), entra em cena a Teologia, 
buscando desvendar o signifi cado maior da vida. Segundo Sanches 
(2013), o sentido da vida, a partir do ponto de vista da teologia cristã 
católica, é encontrado na fé que professamos. O sentido que assu-
mimos passa pelo que pensamos sobre a natureza, o ser humano e 
também a transcendência e em diálogo com o conhecimento cientí-
fi co de nossos dias.

“Será bem-vinda a ciência que traz esperança aos afl itos, cura 
a dor dos que sofrem, aproxima as pessoas, resgata os que se deso-
rientaram, denuncia as ideologias que fazem sofrer” (SANCHES, 
2013:29).

E ainda:
Defendemos que afi rmar o sentido da vida é um dado fundamental 
e de profundo impacto na elaboração de uma refl exão ética, mas isso 
não é sufi ciente, pois é necessário defi nir e explicitar que sentido é 

CASA COMUM, UM CUIDADO AINDA NÃO TÃO COMUM



REVISTA DE PASTORAL DA ANEC, Ano I, Nº 1/2016   63

FABIANA BECKERT

esse. Para um cristão, a vida assume um signifi cado extraordiná-
rio quando ele se descobre partícipe da vida divina na dinâmica 
do amor Trinitário, quando faz a experiência do ser fi lho no Filho. 
Portanto, o sentido da vida passa pela inserção pessoal no mistério 
da pessoa de Jesus de Nazaré. Ao afi rmar que Cristo é o sentido de 
nossa vida, não o fazemos com a arrogância de querer impor nossa 
visão de mundo aos outros, nem queremos defender um sentido 
monolítico e único à vida, mas o intuito é indicar ao leitor nosso 
ponto de partida vital (SANCHES, 2013: 27).

O CUIDADO DA CASA COMUM
A proposta da Carta Encíclica Laudato Si´, do Papa Francisco, 

transita do cuidado e dimensões, essencialmente, social, econômica 
e ambiental, até ao que o Papa chama de “conversão ecológica”. 
Para tanto, apresentamos o contexto de missão na Igreja Católica e 
algumas luzes para refl etir a crise ecológica e moral, a inovação com 
a eleição do pontífi ce e, por fi m, a sua mais recente encíclica que 
dialoga com todos sobre o cuidado da casa comum. Nesta, chama-
-nos ao urgente debate que nos una na busca de soluções derivadas 
de uma espiritualidade capaz de alimentar uma paixão pelo cuidado 
do mundo. Isso, porque o desafi o ambiental que vivemos e as suas 
raízes humanas dizem respeito e têm impacto sobre todos nós.

É importante salientar que a ética do cuidado proposta por 
Boff  e a conversão de mentalidade que nos sugere pelo caminho da 
mística se aproximam do que nos apresenta o papa.

Refl exões sobre a crise ecológica e moral
Uma resposta bastante plausível à crise de sentido e também 

ecológico-moral seria a de promover a interação da tradição cristã, 
por exemplo, de forma efetiva e respeitosa, com outras culturas e reli-
giões e considerando a importância do dinamismo missionário. De 
fato, é essencial entender a Teologia da Missão como um enxergar os 
sinais dos tempos nas culturas e na sociedade com olhos de Justiça e 
de Misericórdia. 

Após o Concílio Ecumênico Vaticano II, a Igreja passa a ser 
servidora do mundo e vai, para tanto, ao encontro do mundo. Há 
uma valorização da antropologia teológica e busca-se uma aproxi-
mação entre as dimensões da Fé e também da Vida. 

Neste sentido, aproximamos a discussão sobre as questões que, 
hoje, mobilizam o mundo, entre as quais a causa ecológica.



64  REVISTA DE PASTORAL DA ANEC, Ano I, Nº 1/2016   

Um ponto que nos parece bastante convergente é aquele da 
tarefa de defesa e preservação da vida (também planetária). As religi-
ões podem contribuir juntamente com a Filosofi a, a Cultura, a Ética 
e a Educação nesta tarefa. As religiões são chamadas a assumir, de 
modo corresponsável e dialógico, o serviço universal do bem comum. 
É possível e tem-se a esperança de que líderes e instituições avancem 
na releitura e aplicação das fontes sagradas à causa humanitária (em 
geral) e ecológica (em particular) (MAÇANEIRO, 2011:41).

As respostas que busquemos dar precisam levar em conside-
ração também as religiões não-cristãs. É necessário pensar a expe-
riência espiritual, ampliando para religiões também não-cristãs, à 
luz da revelação cristã. Ceretti (2003) deixa-nos algumas pistas ao 
mencionar que a Igreja pode e deve valorizar a experiência espiritual 
de todos os povos, de todas as culturas e religiões por contribuí-
rem à edifi cação do Reino e enriquecer a catolicidade da Igreja, nada 
subtraindo ao que se tem de bom de cada povo. Ainda em 1975, 
a Exortação Apostólica Evangelii Nuntiandi reafi rmava que as 
religiões não-cristãs são a expressão viva da alma de amplos grupos 
humanos. Carregam em si o eco de milênios de busca de Deus, 
busca incompleta, mas realizada, muitas vezes, com sinceridade e 
retidão de coração.

O Concílio articulou a liberdade religiosa com a “dignidade 
da pessoa humana” e os direitos humanos com a prerrogativa da 
liberdade diante da verdade. (SUESS, 2015:199) Evangelizar não 
implica mais em sinônimo de civilizar, mas sim como o renovar a 
própria humanidade.

A Populorum Progressio (1967) traçava as coordenadas de 
um desenvolvimento integral do homem e de um desenvolvimento 
solidário da humanidade. O desenvolvimento foi defi nido como 
a passagem de condições menos humanas a condições mais humanas. 
A cada pessoa deve estar garantida a aquisição da cultura, o respeito 
da dignidade dos outros, o reconhecimento dos valores supremos 
e espirituais.

Papa Francisco e a Carta Encíclica Laudato Si`
A nova confi guração da Igreja com a eleição do Papa Fran-

cisco, da “periferia”, apresenta abertura da Igreja para se tornar uma 
bússola espiritual para o mundo contemporâneo e, nesse sentido, 
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promove diálogo com toda a humanidade. O Papa é latinoamericano 
e fala, a partir de uma realidade latino-americana, em um contexto 
europeu.

Mario de França Miranda, em análise de conjuntura ecle-
sial, durante a 52ª. Assembleia Geral dos Bispos do Brasil (2014), 
apresenta-nos que o Papa Francisco utiliza palavras-chave para 
uma preocupação central com o Reino de Deus como: participação, 
descentralização, diálogo, espírito de serviço, sensibilidade humana, 
proximidade dos pobres e marginalizados (Cf. SUESS, 2015). 

Esse autor deixa algumas perguntas: Como ultrapassar uma 
religião de práticas e normas? Como ser uma Igreja de Misericórdia 
gratuita? Como combater o individualismo que atinge a todos nós 
na Igreja (Cf. DGAE2 , n. 22) e viver a gratuidade do amor cristão?

Ademais, o Papa Francisco chama a ação missionária como 
o paradigma de toda a obra da Igreja (EG, n.15). O salvífi co ganha 
peso tão importante que deve estar à frente do doutrinal, jurídico e 
institucional. Estes devem estar a serviço do salvífi co e receber dele 
seu sentido último.

Monsenhor Joel Portella Amado, em uma análise de conjun-
tura eclesial, recentemente apresentada na 53ª Assembleia Geral dos 
Bispos do Brasil (2015), destaca que, no atual momento, precisamos 
do que nos pede Papa Francisco: uma aceleração da postura missio-
nária. Em uma atitude de escuta, e a partir das periferias, vamos 
contagiando a sociedade com a misericórdia. É necessário levar a 
todos o bálsamo da misericórdia como sinal do Reino de Deus já 
presente no meio de nós ( JOÃO PAULO II, 1980, n. 5).

Afi nal, o que a missão em si signifi ca passa pelo servir, curar 
e reconciliar uma humanidade dividida e machucada; deve expressar 
o âmago da Igreja. Uma igreja não de costas para o mundo, mas 
enviada para dentro do mundo e existindo por amor ao mundo. 

É possível se falar em uma tarefa, em relação à Teologia, e 
outra, em relação à práxis missionária. Na primeira, refl ete a fé e deve 
acompanhar o Evangelho em sua jornada pelas nações e através dos 
tempos. Tal refl exão é vital na missão cristã. Na segunda, preocupa-
-se em elucidar, contextualmente, a relação entre Deus, o mundo de 
Deus e a Igreja de Deus: a origem divina da missão e a práxis com 
que nos deparamos atualmente. 

2  Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora.
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Resta-nos, segundo Bosch (2002), o desafi o para a Missiolo-
gia de conectar o evento-Jesus ao futuro prometido reino de Deus, 
para que se possam tomar iniciativas pertinentes hoje.

A Igreja tem uma tripla missão: proclamar, em palavra e sacra-
mento, que o Reino de Deus veio na pessoa de Jesus de Nazaré; criar 
comunidades eclesiais (o lugar onde o Reino de Deus torna-se visí-
vel) e engajar-se num diálogo com o mundo e com as outras tradi-
ções religiosas. Schillebeeckx (1990) afi rma que a “Igreja em si não 
é o Reino de Deus, mas dá testemunho simbólico do Reino através 
de palavra e sacramento, e sua prática antecipa, efetivamente, aquele 
Reino” (SCHILLEBEECKX, 1990 apud FUELLENBACH, 2006).

Nesse sentido, damos verdadeiro testemunho quando saímos 
da situação de conforto e vamos aos que necessitam (periferia).

É de se lamentar que o monopólio salvífi co da Igreja Católica 
tenha produzido certa distância entre o mundo moderno (secular, 
multicultural e plurirreligioso). Tal distância foi reconhecida e discu-
tida em tempos de Concílio Vaticano II. Foi preciso “ir ao encontro” 
e “ser atraente” duas das tarefas eclesiológicas e pastorais do Concílio. 
A Missiologia passou a ser Teologia Fundamental e núcleo central 
da teologia do Concílio. Deus Uno e Trino é o ponto de partida da 
refl exão teológica, é origem e fi m da missão da Igreja (SUESS, 2015).

A Igreja é Povo de Deus em que todos participam de seu 
sacerdócio comum. A missão é integral (abrange a pessoa em sua 
totalidade), específi ca (geográfi ca e socialmente situada) e universal 
(articulação dos diferentes segmentos sociais numa causa comum). 
A missão deve promover a defesa da vida de forma que se utilize 
da ternura do amor e da visão indutiva da realidade (Cf. SUESS, 
2015).

No contexto apresentado, antes de abordarmos a recente 
encíclica do Papa sobre o cuidado da casa comum, consideramos 
relevante fazer uma retrospectiva sobre as encíclicas anteriores 
relacionadas à questão ambiental. Na verdade, esta seria a primeira 
abordagem direta ao meio ambiente de uma encíclica na História da 
Igreja. Antes dela, o enfoque foi, consideravelmente, mais social que 
ambiental, embora, timidamente, já com algum destaque e impactos 
sobre a área ambiental inevitavelmente. Para tanto, detendo-se a um 
estudo mais aprofundado, porém breve, sobre a preocupação social 
e também a ambiental na trajetória das Encíclicas sociais da Igreja 
Católica destacamos as que seguem. 
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As encíclicas mais citadas nesta matéria são Rerum Novarum 
(1891), de Leão XIII, Quadragesimo Anno (1931), de Pio XI, e Mater 
et Magistra (1961), de João XXIII. Nestes documentos, o centro de 
refl exão é sempre o mesmo: o homem criado à imagem e semelhança 
de Deus e, portanto, dotado, por natureza, de uma dignidade especí-
fi ca (fi lho do Criador), raiz última de todos os seus direitos.

A Rerum Novarum foi um marco histórico no magistério 
social pontifício: era a primeira vez que um documento eclesial desse 
tipo se dirigia ao tema social e à questão operária. No entanto, a 
preocupação da Igreja pelos direitos e pela dignidade humana não 
é um tema novo, e sim uma questão que foi tratada ao longo de 
sua história e que inclusive vem desde os Padres da Igreja, passando 
pela Idade Média, até chegar aos nossos dias. O próprio Jesus, em 
sua pregação, falou muitas vezes sobre o ser social e a dignidade do 
homem. Condenou pecados como a avareza, a usura, a escravidão. 
Igualmente, falou de preocupações das nossas realidades concretas, 
como a importância de um trabalho justo, da educação dos fi lhos 
e de uma ordem estrutural. Nesta encíclica, afi rma-se que o prin-
cípio inspirador da questão social é a inegável dignidade da pessoa 
humana. Nesta dignidade específi ca, fundam-se os direitos inaliená-
veis: a vida e a liberdade religiosa. Neles, encontra-se o sustento de 
todos os outros direitos humanos, como o uso dos bens materiais, a 
propriedade e sua função social, o salário justo, a liberdade, a partici-
pação na vida do Estado, a justiça, a instrução, entre outros.

Um pouco antes da Mater et Magistra (1961), em 1960, 
houve uma declaração com refl exo ambiental e social de João XXIII 
dizendo “Somos responsáveis pelas populações subalimentadas”.

Com a Populorum Progressio, publicada em 1967, ao afi rmar 
que “o desenvolvimento é o novo nome da paz”, Paulo VI (1963-
1978) deixou claro o entendimento de que o homem não é inimigo 
da natureza; ao contrário, está convocado a participar do seu aper-
feiçoamento, por meio da técnica gerada pela sua capacidade inte-
lectual. Vinte anos depois (em 1987), o conceito ético e teológico do 
desenvolvimento (solidário e integrado para Paulo VI) é discurso no 
mundo científi co que começa a discutir termos como o desenvolvi-
mento sustentável.

A Octogesima Adveniens (1971), em função da natureza e da 
crescente urbanização, leva em consideração o fenômeno da urbani-
zação e novos problemas sociais. A própria natureza não está esque-
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cida nesta nova visão das coisas: uma exploração inconsiderada da 
natureza, não somente destrói o ambiente e ameaça ainda o próprio 
futuro do homem. (PAULO VI, 1971, n.21). É relevante lembrar 
que Paulo VI aborda a palavra desenvolvimento com alguma exigên-
cia ética, não só o econômico, mas integral e solidário. É conceito 
fundamental ao considerá-lo em direção a um conceito ético e teoló-
gico de desenvolvimento. Há discussões a respeito da questão ser x 
ter e o bem comum em relação às gerações futuras é pensado, talvez 
também por infl uência do fi lósofo Hans Jonas.

Entre as mais recentes sociais enumeramos: Centesimus Annus 
(1991), o Catecismo da Igreja Católica (1985), Evangelium Vitae 
(1995, itens 10, 27, 42), Fides et Ratio (1998, item 104), o termo 
biodiversidade no Documento de Aparecida (2007, itens 125, 126, 
359, 384, 394, 397, 399, 465, 474, 479, 501, 509) e um capítulo que 
salvaguarda o ambiente publicado recentemente pelo Pontifício 
Conselho Justiça e Paz, Compêndio da DSI – Capítulo X (2005), 
Caritas in Veritate (2009).

À beira do maior evento ambiental da história, a Eco-Rio 
92, no Rio de Janeiro, a Centesimus Annus (1991) menciona a saúde 
ecológica da Terra, a ecologia humana, o uso com responsabilidade e 
atenção aos recursos não renováveis, concebe a natureza como dom 
de Deus, há o diálogo fé x razão. 

Em uma breve análise descritiva de tópicos das conclusões 
da Conferência Episcopal Latino Americana de Aparecida (2007), 
percebemos relações com o presente trabalho. A melhor forma 
de respeitar a natureza é promover uma ecologia humana, aberta 
à transcendência. O destino universal dos bens exige a solida-
riedade com a geração presente e as futuras. O documento revela 
que a ecologia e a biodiversidade são muito presentes na América 
Latina, servindo de base para pesquisas de grandes indústrias, agre-
dindo, porém, a natureza e os povos que não chegam a participar da 
distribuição dos avanços tecnológicos alcançados. Como dizia João 
Paulo II: a crise ecológica tem um cunho antropológico, ou seja, 
trata-se de uma crise do próprio ser humano e as relações que este 
estabelece consigo mesmo, com os outros, com Deus e também 
com o planeta. 

Por fi m, no que se refere ao texto da Encíclica do Papa Fran-
cisco (2015), são abordados: o tema da ecologia humana, as proble-
máticas e os desafi os de preservação, como também aspectos da 
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proteção à criação e questões como a fome no mundo, pobreza, 
globalização e escassez. Diante disso, apresenta-nos o cuidado da 
casa comum, elucida o que já, a olhos vistos, temos presenciado em 
nível de catástrofes, anuncia a todos o Evangelho da criação, fala-nos 
da raiz humana da crise ecológica e propõe-nos uma ecologia inte-
gral e a conversão ecológica. 

Mais, especifi camente, apresenta-nos o lugar do ser humano 
na criação como aquele que deve preservá-la nesta e nas próximas 
gerações por uma noção de bem comum que engloba também as 
gerações futuras. Não há uma relação de domínio, mas de gratidão, 
de serviço com humildade e somos todos chamados a uma conver-
são ecológica. Anteriormente, João Paulo II nos convidava a uma 
conversão ecológica global e Bento XVI solicitava a eliminação das 
causas estruturais das disfunções da economia mundial e a corre-
ção dos modelos de crescimento incapazes de garantir o respeito ao 
meio ambiente. Antes disso, porém, Paulo VI, em 1971, referia-se 
à problemática ecológica em função de atividade descontrolada do 
ser humano alertando inclusive a FAO (Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agricultura) sobre a possibilidade de 
uma catástrofe ecológica. O Patriarca Ecumênico Bartolomeu, em 
Discurso sobre sustentabilidade ecológica e responsabilidade global 
em Istambul, em 2012, convida o ser humano a uma mudança em 
nível de raízes éticas e espirituais, a ponto de aceitar o mundo como 
sacramento de comunhão; como forma de partilhar com Deus e com 
o próximo em uma escala global. (Cf. LS, n.3-9). 

No sentido de termos uma casa em comum, o Papa aborda 
sobre a terra afi rmando que ela não pertence a um ou outro 
indivíduo, mas a Deus, que por sua bondade criou tudo o que 
existe. Como demonstra, cada ser vivo, pelo simples fato de existir 
glorifi ca o Senhor: 

Ao mesmo tempo em que podemos fazer um uso responsável das 
coisas, somos chamados a reconhecer que os outros seres vivos têm 
um valor próprio diante de Deus e, “pelo simples fato de existirem, 
eles O bendizem e Lhe dão glória”, porque “o Senhor Se alegra em 
suas obras” (Sl 104/103, 31). (LS, n.69)

A Encíclica apresenta a ecologia humana, que trata da digni-
dade do ser humano que não seja esquecida e que ninguém tem o 
direito de tirar-nos apelando para termos uma abertura ao bem, à 
verdade e à beleza: 
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A ecologia humana implica também algo de muito profundo que é 
indispensável para se poder criar um ambiente mais dignifi cante: a 
relação necessária da vida do ser humano com a lei moral inscrita 
na sua própria natureza. Bento XVI dizia que existe uma “ecologia 
do homem”, por que “também o homem possui uma natureza, que 
deve respeitar e não pode manipular como lhe apetece”. Nesta linha, 
é preciso reconhecer que o nosso corpo nos põe em relação direta 
com o meio ambiente e com os outros seres vivos. [...] Aprender 
a aceitar o próprio corpo, a cuidar dele e a respeitar os seus signi-
fi cados é essencial para uma verdadeira ecologia humana. (PAPA 
FRANCISCO, 2015, n.155)

A conversão ecológica a que se refere o Papa implica em deixar 
emergir, nas relações com o mundo que nos rodeia, todas as conse-
quências do encontro com Jesus. Somos chamados a viver a sublime 
fraternidade com a criação inteira a exemplo máximo de Francisco 
de Assis. Temos a vocação de guardiões da obra de Deus, não é algo 
de opcional nem um aspecto secundário da experiência cristã, mas 
parte essencial de uma existência virtuosa. (Cf. LS, n.217 e n.221)

Enfi m, o sumo pontífi ce deixa-nos um convite urgente: um 
debate que nos una a todos, porque o desafi o ambiental que vivemos 
e suas raízes humanas dizem respeito e têm impacto sobre todos nós. 

Aos problemas sociais responde-se, não com a mera soma de bens 
individuais, mas com redes comunitárias: Aqui o Papa cita Romano 
Guardini: “As exigências desta obra serão tão grandes, que as possi-
bilidades das iniciativas individuais e a cooperação dos particula-
res, formados de maneira individualista, não serão capazes de lhes 
dar resposta. Será necessária uma união de forças e uma unidade 
de contribuições”. A conversão ecológica, que se requer para criar 
um dinamismo de mudança duradoura, é também uma conversão 
comunitária. (LS, n.219)

Trata-se de um debate sem respostas fáceis ou simples e que 
não pode cair em um consumismo sem ética nem sentido social e 
ambiental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É necessário apontarrmos a existência de férteis e potenciais 

encontros entre o que diz a presente encíclica e os estudos e direções 
que têm tomado a rica área da Educação Ambiental brasileira, seja 
pela Ecoformação, a Educação Ambiental Crítica entre outros.

O que afi rma Layrargues (2004) também tem estreita rela-
ção com a conversão ecológica na encíclica: “a Educação Ambiental 
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no Brasil almeja ampliar e aprofundar debates e refl exões destina-
dos a esclarecer quem somos, onde estamos e para onde queremos 
caminhar com nossas ações, projetos e políticas públicas na área” 
(LAYRARGUES, 2004:2).

Outra sintonia com a encíclica existe no fato da Educação 
Ambiental almejar a mudança de valores e comportamentos, atitu-
des e conhecimentos que transformem a nossa cultura e modo de 
consumo e produção na direção de uma sustentabilidade com melho-
ria de qualidade de vida para todos os humanos e demais seres vivos e 
sistemas naturais com os quais compartilhamos o planeta.

No que se refere à educação, a encíclica aponta a necessi-
dade de que não se consolide o modelo consumista. Para tanto, será 
imprescindível difundir um novo modelo relativo ao ser humano, à 
vida, à sociedade e à relação com a natureza (LS, n.215). 

A partir da crise ecológica, deve resultar uma grave respon-
sabilidade derivada da fé. É possível refl etir sobre a crise ecológica 
e moral quando há um apelo a nossa humanidade: afi nal não somos 
todos humanos? Isso é possível acontecer quando nos colocamos no 
lugar do outro, quando buscamos uma transformação do sentir, do 
pensar e do agir. Essa transformação encontra exemplo em Paulo; 
passa pela fé, esperança e amor. 

A defesa da vida na Terra é urgente e precisa de uma atitude de 
serviço com base nas consequências do encontro com Jesus, porém 
não prepotente. Também não se pode descartar o grande empenho 
nas mais diversas áreas do conhecimento humano e demais docu-
mentos que na História da Igreja registraram direta ou indireta-
mente a preocupação e discussão relacionadas à questão ambiental.

Por fi m, é urgente o diálogo com todos sobre a defesa da vida 
na Terra que é urgente, mesmo sendo o cuidado em relação a nossa 
casa ainda não tão comum.
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mesmo, também não há espaço para a globalização da indiferença.” (LS, n.52)

   ENTREVISTA

Foto Mística e Ação, por Perezes Junior, Manaus, julho/2016.



“OUVIR TANTO O 
CLAMOR DA TERRA 

COMO O CLAMOR DOS 
POBRES”1

ENTREVISTA: 
Juvenal Rocha, atual Gestor Social na Fundação Vida Para 
Todos – Associação Brasileira de Amparo à Infância2  (ABAI), 
militante da Teologia da Libertação e da Comissão Pastoral 
da Terra3  (CPT), desde 1990.

Entrevista realizada pela equipe editorial da Revista de Pastoral da 
ANEC, no dia 14 de julho de 2016, nas dependências da Fundação 
Vida Para Todos – ABAI, Mandirituba, Paraná. 

Revista de Pastoral da ANEC: Poderia nos relatar breve-
mente a sua trajetória na CPT. 
Juvenal: Iniciei minha militância, na década de 1980, motivado e 
orientado pela Teologia da Libertação, que tinha como metodologia 
o Ver, Julgar e Agir. 
A partir da orientação da Palavra Sagrada, entrei para a luta sindical 
com os camponeses. Depois, fui para a CPT já na década de 1990. 
Aí permaneci como agente, liberado até 2014. Atuei nos estados de 
MG, ES, RJ, PR. Contribui, por 06 anos na Coordenação Nacional, 
a partir de Goiânia (GO). Fui agente de Base, na caminhada com os 
camponeses e camponesas e servi a instituição nos setores de Forma-
ção e Administração.

1 Laudado Si` (LS), n.49.
2 Site da ABAI: http://www.abai.eco.br
3 Site da Comissão Pastoral da Terra: http://www.cptnacional.org.br/.
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Revista de Pastoral da ANEC: Qual a relação da CPT com 
a Igreja Católica?
Juvenal: A princípio, é uma relação direta, porque ela é uma pastoral 
da Igreja. Agora, o diferencial é que ela é uma pastoral que teve a 
liberdade de se constituir na sua base ecumenicamente. Você pode 
desenvolver um trabalho com pessoas de várias Igrejas, principal-
mente, as Igrejas históricas. E, então, creio que para ser esse mais 
direto, é uma relação direta com essa especifi cidade, de ter esse traba-
lho com pessoas de várias Igrejas atuando numa ação concreta no 
campo, atuando com os pequenos agricultores e camponeses.
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Revista de Pastoral da ANEC: Qual o desafi o da relação da 
CPT e a Igreja no sentido da luta da CPT e da sua missão 
pastoral?
Juvenal: De início, não tem. Mas a difi culdade é com a questão estru-
tural, porque, como dentro da estrutura da Igreja, você tem grupos de 
pensamentos diferentes, em determinado local, região, nos quais você 
encontra dentro da estrutura um número de padres, o próprio bispo, 
que não defendem estas causas com prioridade. Aí, claro, é um desafi o 
para ser um agente transformador numa região dessa. Agora, ao contrá-
rio, quando você tem um bispo que no mínimo respeita essas práticas, 
um grupo de religiosos que acolhe esse trabalho, que está junto, então 
não tem muita difi culdade, ao contrário, o trabalho da Pastoral da Terra 
é fortalecido, e, claro, a luta dos camponeses, que é o público com o qual 
trabalhamos, claro que ele fi ca com mais consistência, com maiores 
possibilidades de conquistar a terra, e almejar seus diretos.  

Revista de Pastoral da ANEC: A Laudato Si` se insere no 
conjunto social da Igreja, com o aspecto original na pers-
pectiva da ecologia ambiental e humana. Qual contribuição 
ela traz para a CPT e para os camponeses?
Juvenal: Para CPT, dá um novo ardor, reconhece a importância da 
Pastoral, que, na verdade, com uma expressão menor, mas, o conte-
údo da carta papal já era parte da sua Missão, que vem desde sua 
criação em 1975.
Melhor ainda para os camponeses e camponesas. Pois, eles e elas se 
sentiram honrados e valorizados, ao serem reconhecidos por uma 
personagem tão importante, como os guardiões da vida no planeta, 
com destaque para as sementes nativas e da alimentação segura: sem 
agrotóxico e sem transgenia.

Revista de Pastoral da ANEC: Diante do cenário sociopo-
lítico brasileiro, em sua opinião, quais seriam os grandes 
desafi os para os sem-terra e pequenos agricultores?
Juvenal: Manter os direitos já conquistados: quanto ao crédito subsi-
diado, a previdência diferenciada e a manutenção de uma área livre 
dos monocultivos, em especial da madeira que está com o pinus e o 
eucalipto ameaçando as áreas produtivas e a reserva de água doce.
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Revista de Pastoral da ANEC: Na sua opinião, como a CPT 
vê este novo Papa?
Juvenal: Uma grande novidade, porque, dentro do contexto reli-
gioso, vamos dizer na segunda parte do pontifi cado de João Paulo II, 
e depois com a chegada de Bento XVI, a Igreja, de fato, nas questões 
sociais, trouxe várias difi culdades para aqueles que estão inseridos 
como Igreja fazer o trabalho. Então, o Papa Francisco foi uma grande 
novidade, numa linguagem popular “uma benção”, que respondeu os 
anseios dos agentes de pastoral na linha social. Não só para CPT, a 
maior novidade foi responder aos anseios de lideranças de movimen-
tos sociais, e, ainda mais, não quero aqui dizer que é o melhor, mais 
está sendo o diferencial, também para este grande sonho da huma-
nidade de ter uma liderança que consiga construir uma unidade na 
luta pelo cuidado da Casa Comum, da terra, dos animais, de todos os 
seres, onde a vida, de fato, tenha prioridade.

Revista de Pastoral da ANEC: O fato do Papa acolher os movi-
mentos sociais, qual a mensagem que ele quer dar, de alguma 
forma, para as Igrejas locais, de aproximação dos movimen-
tos sociais? As Igrejas locais, as instituições do Terceiro Setor, 
as próprias escolas, podem aprender com este testemunho?
Juvenal: Para mim, ele quer dizer, de uma forma simples e clara, de 
ser coerente com os princípios do Evangelho, com a pedagogia e com 
o compromisso de Jesus. Não vejo nada demais, o Evangelho é uma 
coisa muito simples. Essa prioridade pelos mais sofredores, pelos 
que gritam por justiça, direitos e trabalho. Então, esse é o recado 
dele, como nós somos, no Brasil, de maioria cristã, não só católicos, 
mais cristã, quando temos uma liderança como ele que é reconhecida 
por lideranças de outras Igrejas, que defende essa aproximação, uma 
defesa, um cuidado, um zelo pelos movimentos, ele está dizendo, de 
fato, que as estruturas religiosas e outras estruturas, eu talvez, deem 
muito mais valor aos “elefantes brancos”, os prédios, as estruturas 
construídas. E essa liderança passe a dar valor as pessoas, princi-
palmente, àquelas que mais sofrem, e valoriza as pessoas, que tem 
condições de se organizarem em movimentos para defender a vida. 
Esse é o recado que ele da para a sua base, para aqueles que têm a 
responsabilidade mais direta dentro da Igreja Católica, que a turma 
saia das casas paroquiais, saia dos seminários, saia dos mosteiros, sai 
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não sei de onde, que saia para encontrar essas pessoas como Jesus fez.

Revista de Pastoral da ANEC: A encíclica afi rma: é neces-
sário “ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos 
pobres” (n. 49). Quais são hoje esses clamores?
Juvenal: Uma Nova terra, sem agrotóxico e sem transgenia, não pode 
fi car sem a convivência das pessoas e dos animais. Portanto, vejo que: 
o clamor da terra é que ela não se torne escrava do consumismo, 
tendo que produzir além da sua capacidade fértil e dos povos: que as 
grandes empresas não os roubem a sabedoria e sua cultura. Deixan-
do-os com suas lendas, suas superstições, suas crenças, suas sementes.

Revista de Pastoral da ANEC: Em sua opinião, quais são 
os principais aspectos da crise ecológica?
Juvenal: Eu não concordo muito que a ecologia está em Cris. Para 
mim, quem está em crise é a humanidade, que, na sua maioria, não 
quer respeitar o limite da natureza. E aí se estabelece desequilíbrios. 
Provocando a extinção de espécies, nascentes, rios, sementes, animais 
e, por fi m, a fertilidade da terra. 

Revista de Pastoral da ANEC: Papa Francisco alerta-nos 
para a crise ecológica. No Brasil, ouve-se muito em crise 
econômica. Levando em conta a luta dos movimentos 
sociais do campo e da CPT, quais horizontes possíveis 
para superar a crise econômica e dar a devida contribuição 
neste processo humanitário do cuidado da Casa Comum? 
Juvenal: Recuperar os valores éticos da relação pessoas e meio 
ambiente. Enquanto isso não passar a ser prioridade, não haverá 
superação. O ritmo da humanidade é de destruição. Precisa-se de 
construir ou despertar um senso comum de preservar, conviver, 
cuidar e não dominar, usar ao máximo.

Revista de Pastoral da ANEC: Será que CPT pode contri-
buir com as escolas, com as universidades? Como pode-
riam se aproximar?
Juvenal: Creio que a CPT já contribui. Talvez não tenha uma 
compreensão ou, talvez, muitas pessoas ainda não sabem. Mas a 
Pastoral da Terra, em seus 40 anos, sempre esteve aberta às institui-
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ções, sempre esteve presente junto aos camponeses e camponesas. 
Mas aberta às instituições que querem desenvolver uma prática pela 
defesa da Terra, da defesa da biodiversidade. Prova disso é que muitos 
agentes da CPT são educadores, estão nas escolas, nas universidades 
e, por exemplo, no Brasil, temos a articulação nacional das escolas 
do campo, escolas das famílias agrícolas, tem vários nomes. Nesse 
sentido, essas escolas que desenvolvem uma pedagogia diferenciada 
para o homem e a mulher do campo, em sistema de alternância, com 
conteúdos adaptados, valorizando a questão do campo, essas escolas, 
a maioria delas, foram criadas, e, por muito tempo, sustentadas pelas 
própria Igreja, por muito tempo e ainda uma parte delas continua, e 
que tiveram a orientação da Teologia da Libertação. 
Outro modo que a Pastoral da Terra sempre contribui com o meio 
acadêmico e com as escolas, um trabalho que faz há mais de 30 anos, 
é o de listar todos os confl itos que acontecem no campo. Todos os 
confl itos, no sentido de confl ito de água, confl ito pela terra, confl ito 
pelos direitos, práticas de trabalho escravo principalmente, nas 
lavouras, de monocultivo, do Brasil. A Pastoral da Terra tem um livro 
chamado “Caderno de Confl itos”. Sempre sai todo ano, no período 
de abril, na semana que é considerada de Reforma Agrária. Esse livro 
está à disposição de estudantes, educadores, universitários. Eu penso 
que este documento, em relação a questão da terra, é um dos docu-
mentos mais importantes para a sociedade brasileira como um todo, 
principalmente, para o setor de pesquisa, o setor que quer acompa-
nhar essa história que vem sendo construída pela humanidade no 
campo. O Caderno de Confl itos é um documento que eu recomendo.
E também tem a Carta da Terra, que a cada período, não tem um 
período certo, três ou cinco anos, depende muito da realidade. A CPT 
articula com todo o contexto da Igreja Católica e com outras Igrejas, e, 
assim, sai esse documento Carta da Terra. Que são orientações muito 
importantes e está disponível pelas editoras Vozes, Paulinas e outras. 
Mas o Caderno de Confl itos é elaborado e divulgado pela própria 
CPT, em Goiânia, nas pastorais da terra regionais. Quase todos os 
estados do Brasil têm uma sede, numa paróquia, numa diocese, no 
interior, na capital, que quem quiser ter acesso é possível. E se quiser 
conhecer mais, tem o próprio site da Pastoral da Terra. 
Então, nesse sentido, a Pastoral da Terra faz esse processo educativo.  
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Como exemplo, vamos falar de ações importantes educativas: a ques-
tão da Festa da Semente Crioula, que não é só da Pastoral da Terra, 
mas que ela é a motivadora disso, tem região que ela é a promotora, 
noutros lugares, ela promove em conjunto com outras instituições, 
não existe uma escola que trabalhe este conteúdo nesta atualidade.

Revista de Pastoral da ANEC: A partir desse comentá-
rio, Dom Tomas Balduíno, numa das Festas das Sementes 
Crioula, na instituição que você trabalha atualmente, ele 
falou: “A semente é obra de Deus, é a cara Dele”. O que 
suscita para você esta frase dele, essa voz da Igreja?
Juvenal: A Pastoral da Terra como tem esse caráter religioso, traba-
lhar a partir da mística, da espiritualidade, da animação pastoral, para 
nós a terra, e tudo que nela contem, é sagrada/o, seja água, sementes, 
a mata, os animais. E um dos momentos que a Pastoral da Terra, 
desde seu o início, trabalhou essa questão do sagrado, foi quando, 
sem desmerecer e sem querer dizer que não é isso, foram as Romarias 
da Terra, até então as romarias eram feitas só para os grandes santuá-
rios. A CPT criou um novo jeito. Romaria é um lugar que se diz que 
é sagrado. É sagrado que está no campo e na terra, sagrado porque 
esta lutando pela vida de uma pessoa, um lugar que tem uma fonte. 
É sagrado porque tem um rio que não precisaria ser barrado, uma 
mata a ser cortada, então quando Dom Tomás diz essa frase, ele diz 
isso, que nós trabalhamos com a natureza, com a biodiversidade com 
um todo, como um bem sagrado da humanidade, para nós para todo 
mundo, que deveria ser partilhado e nunca deveria ser apropriado 
por ninguém, que deveria ser cuidado por todos e para todos.

Revista de Pastoral da ANEC: Qual a mensagem você 
pode deixar aos leitores da Revista de Pastoral da ANEC?
Juvenal: A saída para uma situação de insegurança e de poucas pers-
pectivas, que se sente hoje na relação pessoa e meio ambiente, só acon-
tecerá com a mudança de ações, hoje, colocadas na relação humani-
dade e Biodiversidade. Há esperanças, porque já existe um mutirão 
signifi cativo que está agindo na defesa das origens que o Criador, tão 
sabiamente, deixou para os povos. Movimentos de adoção de rios e 
nascentes, Movimento de guardiões de sementes nativas; Mutirões dos 
protetores das fl orestas, defensores da vida dos animais e tantos outros.



“É preciso revigorar a consciência de que somos uma única família 
humana. Não há fronteiras nem barreiras políticas ou sociais que 
permitam isolar-nos e, por isso mesmo, também não há espaço 

para a globalização da indiferença.” (LS, n.52)

Crédito: Acervo do Centro Educacional Menino Jesus (CEMJ)

  RELATO DE 
EXPERIÊNCIA



PROJETO DE  
MISERICÓRDIA FREI 

DAMIÃO1

 
Joel Spcart – CEMJ2 

Rafael Rodrigo de Melo – CEMJ3 
Sandro Liesch - CEMJ4 

O Centro Educacional Menino Jesus, de Florianópolis (SC), 
em 2016, na perspectiva da encíclica do Papa Francisco, Laudato Si` 
(LS), inspirado na Campanha da Fraternidade 2016, cujo tema prin-
cipal é o saneamento básico, e no Ano Santo da Misericórdia, está 
desenvolvendo o “Projeto de Misericórdia Frei Damião”.

A preocupação do Papa, como sabemos, é com uma ecolo-
gia integral. Isso significa que não podemos estar preocupados tão 
somente com o meio ambiente, excluindo dele a pessoa humana. 
Assim, o Papa Francisco lança o desafio de um debate ecológico que 
inclua a dignidade da pessoa humana.

A nossa Escola está dinamizando o projeto junto à comuni-
dade do Bairro Frei Damião, em Palhoça (SC), uma das comunidades 
mais carentes de Santa Catarina, onde 61%, segundo o SEBRAE/
SC, das pessoas sobrevivem com menos de um salário mínimo; 
comunidade esta que detém um dos piores Índices de Desenvolvi-
mento Humano do Estado e em cuja comunidade algumas famílias 
sequer possuem banheiros em suas casas.

Os alunos do 9º ano realizaram visitas à comunidade, em 
parceria com líderes comunitários, para levantar as maiores necessi-
dades da comunidade. A partir deste levantamento, estamos traba-
lhando com projetos que possam diminuir ao menos um pouco as 
dificuldades das famílias e favorecer o crescimento cultural e educa-
1 Experiência pastoral vivenciada pelo Centro Educacional Menino Jesus que atua em Floria-
nópolis (SC).
2 Coordenador religioso no Centro Educacional Menino Jesus (CEMJ). E-mail: joel.spcart@
meninojesus.com.br.
3 Membro da Equipe do Setor Religioso do CEMJ. E-mail: rafaelmelo@meninojesus.com.br.
4 Membro da Equipe do Setor Religioso do CEMJ. E-mail: sandro.liesch@meninojesus.com.br.
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tivo de todos os habitantes.
Entre os objetivos de nosso trabalho está o de conscientizar 

os alunos, das mais diferentes realidades sociais, a elaborar, organizar 
e executar uma atividade social que contemple a melhoria de vida 
dessas pessoas socialmente menos favorecidas e desenvolver o senso 
crítico e a responsabilidade perante a sociedade em que vivem e o 
planeta em que habitam.

O projeto foi desenvolvido em três etapas. Na primeira, foram 
selecionados cinco alunos por turma. Esses alunos, acompanhados 
por uma equipe de professores e o líder comunitário da comuni-
dade Frei Damião, visitaram as famílias e a estrutura da comunidade 
(escola, creche, cooperativa de reciclagem, ruas). Eles estiveram aten-
tos à realidade social e às principais necessidades das famílias que ali 
residem. As imagens e percepções dessa realidade foram repassadas 
para os colegas em sala de aula.

Na segunda etapa, cada aluno que visitou in loco foi respon-
sável por liderar outros cinco colegas da turma, aos quais apresentou 
seu relatório e juntos defi niram uma ação social, projeto a ser desen-
volvido até outubro. Defi nido o projeto, cada grupo deverá traçar 
suas metas, captar recursos e viabilizar o mesmo. Vale salientar que, 
nessa etapa, especialmente, a participação das famílias, da escola e 
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dos professores será, sem dúvida, de fundamental importância.
Por fi m, na última etapa, todos os alunos visitarão a comu-

nidade, onde poderão ver os projetos realizados e conviver com a 
comunidade. 

Observando aquilo que nos pareceu, eminentemente, mais 
urgente, já realizamos a Campanha do Agasalho, com a qual se arre-
cadou mais de cinco mil peças de agasalhos e fraldas descartáveis 
que foram entregues à comunidade. Durante a Olimpíada Escolar, 
pretende-se arrecadar gêneros que integram a cesta básica, para serem 
doados às famílias mais carentes. O nosso desejo ainda é construir 
um parque para as crianças da comunidade e levantar o dinheiro e 
materiais necessários para que se possa construir alguns banheiros às 
famílias que não possuem. 

Sabemos que os desafi os da Comunidade Frei Damião são 
muitos, mas, aos poucos, avançamos com a inteligência de coração de 
nossos alunos, pais e colaboradores e dando passos de qualidade em 
direção às necessidades de nossos irmãos. 

Que o Papa Francisco que nos interpela a uma dedicação e 
“cuidado generoso e cheio de ternura” (LS, n.220) para com nossos 
irmãos e irmãs e toda a criação, possa nos inspirar e fazer nascer e 
construir um mundo melhor, mais justo e solidário, despertando, em 
todos, o interesse em ser protagonista na transformação da sociedade.



Por Irene Lopes.

Documentos

“Há lugares que requerem um cuidado particular pela sua enorme 
importância para o ecossistema mundial, ou que constituem 
signifi cativas reservas de água assegurando, assim, outras 

formas de vida.”  (LS, n.37)



MISSIONÁRIOS PARA A 
AMAZÔNIA

Relatório Missão Alto Solimões

Por Renato Lopes1

“É função da Igreja reunir em si tudo o que é humano 
na causa e na luta das pessoas 

acima de tudo na causa dos pobres” 
(Beato Oscar Romero)

A edição 2015 da Missão Alto Solimões é um projeto do 
Setor Universidades da Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura 
e Educação e a Comissão de Amazônia. Um projeto que está na sua 
segunda edição (também chamado “Entre-culturas”). O projeto visa 
envolver universitários, professores e as Instituições de Ensino Supe-
rior nestas áreas da região amazônica. Cada área que é atingida ou 
visitada se converte em área de missão, com o objetivo de realizar não 
simplesmente uma ação esporádica, mas dar continuidade e realizar 
a cada edição uma missão mais especifica e elaborada para contribuir 
de maneira mais eficaz na transformação da realidade conhecida e 
mapeada. Este ano a equipe missionária foi composta por 5 missio-
nários sendo o grupo formado pela assessora da Comissão para a 
Amazônia Irmã Maria Irene Lopes, a fonoaudióloga Priscila Motta 
(colaboradora do Setor Universidades), os universitários Leandro 
Bento e Camila Moreira (da PUC- MINAS) e o consultor do setor 
universidades e diretor do Instituto Humana Renato Lopes. 

O foco da missão da profissional de saúde e dos dois universitá-
rios foi atender a demandas levantadas na edição 2014 da missão.  O 
consultor do setor universidades/ Instituto Humana foi com a missão 
de realizar um mapeamento social inicial do Alto Solimões, mais 
especificamente da cidade de Benjamin Constant, com o objetivo de 
avaliar a missão promovida pela parceria das Comissões Episcopais da 
Amazônia e de Educação e Cultura e dar continuidade nos próximos 
anos. Foram colhidos alguns dados também das cidades de Tabatinga e 

1 Consultor do Setor Universidades/CNBB e diretor do Instituto Humana (www.institutohu-
mana.org).
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Atalaia do Norte por serem alvo também da missão. Cada missionário 
também preencheu um questionário ao fi nal da missão, que contribuiu 
para o relatório e os dados específi cos estão no anexo deste relatório. 

FUNDAMENTOS DA MISSÃO
Fundamentamos as ações da Missão Alto Solimões em docu-

mentos recentes da Igreja. Iniciando por documentos dirigidos à 
toda a Igreja até documentos específi cos para a Igreja da Amazônia:  

Evangelii Gaudium
- “A tarefa da evangelização implica e exige uma promoção 

integral de cada ser humano” (Francisco, 2013, 182).
- “É indispensável prestar atenção e debruçar-nos sobre as novas 

formas de pobreza e fragilidade nas quais somos chamados a reconhe-
cer o Cristo sofredor: os sem abrigo, os toxico dependentes, os refugia-
dos, os povos indígenas, os idosos cada vez mais sós e abandonados, etc. 

Documento de Aparecida
- “O Santo Padre nos recorda que a Igreja está convocada a 

ser advogada da justiça e defensora dos pobres, diante das intolerá-
veis desigualdades sociais e econômicas que clamam aos céus. Temos 
muito que oferecer, visto que não há duvida de que a Doutrina Social 
da Igreja é capaz de despertar esperança em meio às situações mais 

Foto AMAZONAS, por Irene Lopes.
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difíceis porque, se não há esperança para os pobres, não haverá para 
ninguém nem sequer para os ricos” (Documento de Aparecida, 34).

Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil
- “É no mundo da pobreza que está a novidade do cristia-

nismo, como força e poder de Deus em favor da salvação da huma-
nidade” (CNBB, 2015, n.162).

- “A religião precisa expressar-se com sinceridade no serviço 
aos outros, como na construção da vida social que gere vida a todos. 
Agrada a Deus uma sociedade fundada na justiça, que ampara os 
necessitados, e não cultos, oferendas, sacrifícios desvinculados de tais 
práticas”. (CNBB, 2015, n.125)

Compromissos do Encontro de Santarém 2012 no que 
tange ao tema social: É preciso “despertar a Igreja na America latina 
e no Caribe para um grande impulso missionário” (CNBB, 2012, 
p.7) que promova “uma conversão pessoal e de nossas estruturas” 
(CNBB, 2012, p.10). Esta “transformação libertadora e salvadora 
da realidade começa com a nossa vida cristã e com a renovação das 
nossas comunidades” (CNBB, 2012, p.10).

A Igreja da Amazônia assumiu então “compromissos que revelam 
o rosto solidário, profético e missionário da Igreja” (CNBB, 2012, p.15). 

Vejamos alguns que possuem relação com a questão social do 
Alto Solimões:

- “3.1 – Compreender e enfrentar pastoralmente os desafi os da 
cultura urbana nas situações de migrações, drogas, violência, explora-
ção sexual de crianças e adolescentes, trafi co de pessoas e corrupção”. 
(CNBB, 2012, p.17)

- “3.3 – Fortalecer e apoiar as iniciativas de ajuda às pessoas 
dependentes do álcool e das drogas”. (CNBB, 2012, p.17)

- “4.2 – Incentivar a participação nos conselhos paritários de 
políticas públicas e formar pessoas para esta atuação, com consciên-
cia crítica, coragem e exercendo o profetismo”. (CNBB, 2012, p.17)

- “4.4 – Reforçar a formação cristã sócio transformadora dos 
agentes de pastoral, para o exercício da cidadania fundamentada na 
Doutrina Social da Igreja”. (CNBB, 2012, p.17)

- “4.6 –Fortalecer a Pastoral da Criança”. (CNBB, 2012, p.18)
- “3.11 – Realizar experiência missionárias com os seminaris-

tas, religiosos e leigos”. (CNBB, 2012, p.23)
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QUESTÕES DETERMINANTES NA MISSÃO
Apresento aqui questões que são essenciais para compreender 

os desafi os apontados na região do Alto Solimões. 
O choque cultural indígena-  A pobreza é uma construção 

histórica, multifatorial inter-relacionada. Sua confi guração recebe 
infl uencia de costumes e tradições no grupo estudado.  Sua análise 
deve levar em conta os fatores de risco, que complicam sua realidade, 
e os fatores de proteção, que minimizam os quadros. 

É preciso aumentar a compreensão da pobreza na população 
indígena. Pois nossa cultura nos leva a ver pobreza onde não neces-
sariamente ela existe. Mesmo sem perceber, nosso olhar parte de uma 
cultura capitalista que valoriza como básicos e essenciais alguns itens 
e costumes. Aqueles que não os possuem são automaticamente vistos 
como carentes. Assim tentamos, por exemplo, compreender a pobreza 
a partir de renda e consumo, pelo tipo de moradia ou presença de itens 
tidos como básicos. Outras vezes, tentamos gerar padrões de alimenta-
ção não compreendendo o valor nutricional de um costume alimentar 
completamente diverso como o de grupos indígenas.

Superando o olhar etnocêntrico capitalista, a pobreza do índio 
que vive nas comunidades indígenas e exerce plenamente sua cultura, 
hábitos e valores, é pequena. Neste contexto, eles não vivem os desa-
fi os por terra, moradia ou fome. Quando vive isolado das lógicas de 
consumo e felicidade do capital e da pós-modernidade, apresenta 
vulnerabilidades pequenas, mais ligadas a saúde de média e alta 
complexidade, educação e pressão do narcotráfi co. 

A pobreza dos índios é induzida e até produzida pelos não índios. 
Na verdade, os índios são educados para a pobreza. Os não índios, ditos 
“civilizados”, na sua relação com eles, por não compreenderem a realidade 
indígena, exercem uma pressão sobre o índio apresentando e impondo 
lógicas individualista, padrões de consumo e necessidade por bens.

É uma imposição algumas vezes sutil e outras vezes nem tanto, 
que parte do etnocentrismo e da pressão do capital. Desta forma as 
pessoas induzem padrões de ensino, consumo, alimentação, saúde, 
religião, etc. Isso é feito por todos que tem contato com os índios, 
desde de narcotrafi cantes, pescadores até profi ssionais da saúde, 
educação, assistência, lideres religiosos, etc. Pessoas que no contato 
com o índio impõem suas lógicas para ele. 
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A pobreza não pode ser medida simplesmente pela ausência 
de bens ou valor da renda. Ela se mostra especialmente pelo nível de 
conversão aos padrões de consumo imposto pelo sistema capitalista.

Ao assimilar estas lógicas, o índio aprende que seu modo de 
vida é precário e limitado. Em suma, aprende que é pobre. Ele é 
educado para desejar novos hábitos de vida, consumo e a morar na 
cidade. Neste processo ele, na medida em que absorve nossos padrões, 
naturalmente relativiza os seus. A perda da história, tradições, ritos, 
formas de trabalho geram inúmeros fatores de risco para a pobreza, 
desagregação dos grupos, etc. A pobreza do índio se mostra princi-
palmente na perda da identidade. A cidade é vista como o local do 
progresso e da superação dos desafi os. Mas signifi ca justamente a 
limitação da vida, a perda da terra, o abandono da cultura, o mergu-
lho na pobreza, na violência e na morte.  (DADO 1)

A pressão de movimentos religiosos que proíbem ritos e 
costumes agrava o problema. Temos ainda o desafi o da relação dos 
índios com as políticas públicas de transferência de renda. No caso 
do Município de Benjamin Constant, entrevistas com a equipe do 
Bolsa Família apontaram que a população indígena, em geral, não 
tem conseguido utilizar o benefício como estimulador do desen-
volvimento social, mas, ao contrário como desestimulo ao cultivo a 
ações de geração de renda tradicionais de cada grupo como artesa-
nato, cultivo da terra, pesca, etc. (DADO 2) Temos ainda o relato 
na cidade de Atalaia do Norte de que o benefício do Bolsa família 
aumenta o fl uxo da família indígena para a cidade para retirar o valor 
e fazer compras. Para tal a família se desloca dias de barco e, como 
os custos de deslocamento são muito altos, eles acabam decidindo 
não morar mais nas comunidades e mudar para a cidade.  (DADO 3)

É fato que a pobreza se agrava drasticamente quando o indígena 
decide vir morar nas cidades. Ao se mudar para as periferias, assume 
radicalmente a pobreza. Abandona de vez ritos e costumes que tinham 
impacto de proteção social, se torna morador de favelas sobre os rios, 
perde a terra e passa a viver de subempregos. As condições precárias 
de acesso a água e saneamento geram ambiente favorável a prolifera-
ção de doenças como Hanseníase e Tuberculose. As novas gerações se 
tornam vulneráveis ao uso de drogas e exploração sexual. (DADO 4)

Parece ser o choque de mundos que está na base de inúmeras 
vulnerabilidades sociais do índio que vive nas cidades. 
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A tríplice fronteira
A região do Alto Solimões esta situada nas fronteiras Brasil – 

Peru – Colômbia.  A tríplice fronteira gera um quadro que amplia os 
desafi os sociais da região, pois os acordos nacionais, se existem, não 
são cumpridos pelos municípios brasileiros. Isso gera um quadro de 
grandes vulnerabilidades por parte de imigrantes do Peru e Colôm-
bia nos três municípios da fronteira. 

- Falta total de assistência a imigrantes em vulnerabilidade 
social na cidade de Tabatinga. Alguns sobrevivem reciclando itens 
sobre um deposito irregular de lixo, com descarte hospitalar.

- A exploração de imigrantes ilegais feita por estrangeiros nas 
comunidades brasileiras.

- A exploração sexual de crianças e adolescentes das comuni-
dades indígenas e ribeirinhas que é facilitada pelas fronteiras. Tive 
contato com relatos de meninas de 12 a 16 anos levadas para cidades 
Peruanas por aliciadores de prostituição. 

- A infi ltração de estrangeiros nas comunidades buscando 
o reconhecimento de brasileiro/indígena com foco nos benefícios 
sociais do Brasil.

Movimentos Messiânicos da Amazônia
A Amazônia tem também como marca o surgimento de Movi-

mentos Messiânicos. Eles ocorrem quando um líder se proclama ilumi-
nado por Deus e aponta uma terra prometida. São fortes os Cruzistas 
também conhecidos como Igreja da Cruz, os Israelitas, a Igreja Indí-
gena, etc.  A pobreza, a perseguição e as pressões dos desafi os sociais 
sobre as comunidades podem estar na base destes movimentos messi-
ânicos da Amazônia. A comunidade religiosa proporciona sentido, 
apoio e pertença a um grupo coeso diante destas realidades desagre-
gadoras. Mas, ao mesmo tempo, limita ritos e costumes que atuavam 
como fatores de proteção para o enfrentamento de desafi os de saúde, 
educação, renda e segurança em comunidades indígenas. Desta forma 
a realidade exige um estudo mais apurado para compreensão dos 
impactos sociais dos movimentos messiânicos da Amazônia. 

AÇÕES DESENVOLVIDAS
Foram organizadas duas equipes. A equipe 1, formada pela 

Irmã Irene, Leandro e Camila, atuou em três regiões: Belém do Soli-
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mões, Benjamin Constant e Tabatinga. Já a equipe 2, formada por 
Priscila e Renato fi cou em Benjamin Constant e Tabatinga. 

EQUIPE 1

- Ofi cinas de vídeo e redes sociais nas comunidades de Belém do Solimões e Benjamin Constant.
- Palestras em escolas de ensino fundamental sobre forças e perigos das redes sociais.
- Ofi cinas de informática em comunidades indígenas de Benjamin Constant.
- Ofi cinas de informática na cidade de Tabatinga.

EQUIPE 2

- Formações bíblica e social para pastorais e movimentos.
- Formação de lideranças para as comunidades.
- Acompanhamento e formação para lideres da pastoral da criança.
- Formações em projetos e gestão social para a Caritas, projeto jacarezinho e resgatando Jovens.
- Palestras nas escolas e orientação com os professores da EE Cosme Jean para crianças e 
adolescentes sobre prevenção as drogas e desenvolvimento social. 
- Avaliação de casos pós-cirúrgicos de pacientes com fi ssura lábio-palatina solicitados pela 
secretária de saúde e direcionamento dos casos; 
- Orientações sobre manejo de equipamento para triagem auditiva neonatal e discussão de 
propostas de políticas públicas de saúde auditiva em crianças;

INFORMAÇÕES LEVANTADAS
Forças e fraquezas
Este quadro apresenta de forma qualitativa alguns dados gerais 

colhidos nas ações desenvolvidas citadas acima. Partem das informa-
ções reveladas nas reuniões ou colhidas nas visitas às comunidades, 
projetos ou residências das três cidades visitadas. Lembrando sempre 
que o foco central do mapeamento do Instituto Humana foi a cidade 
de Benjamin Constant.

FORÇAS

- A presença de padres com alta capacidade de dedicação, compromisso e sensibilidade social.
- A presença de religiosas com um belíssimo testemunho de caminhada junto do povo 
(Capuchinhas, Mercedárias, etc). Moram nas comunidades, organizam projetos de assis-
tência e defesa de direitos. Conscientizam o povo com reuniões e animações comunitárias.
- O exemplo de Dom Alcimar Caldas Magalhães que desde a década de 80 se dedica a esta 
região. Com grande sensibilidade social é um sinal de Deus para todos. 
- A presença de leigos missionários do Brasil e países de CELAM. Pessoas que largam tudo 
e passam anos na Amazônia lutando pelo povo. Possuem experiência e formação técnica 
muito boa.
- O grande envolvimento de jovens em projetos religiosos e sociais na cidade de Benjamin 
Constant.
- A presença de lideres nas comunidades com signifi cativa maturidade e compromisso com 
a Igreja e as pastorais (DADO 5).
- A luta heroica de profi ssionais de saúde nas Unidades Básicas e gestão tentando salvar 
vidas mesmo diante da ausência de suporte. (DADO 6).
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FRAQUEZAS

- É impactante ver a total sujeira do entorno das casas. Mesmo com coleta de lixo, eles 
jogam abertamente o lixo pela janela e tem suas casas rodeadas de embalagens plásticas e 
água fétida. As inundações do rio deixam lama junto com este lixo. Isso se contrasta com o 
costume de asseio pessoal (DADO 7). 
- O gigante desperdício de luz numa região onde a energia é produzida por geradores a óleo 
diesel (extremamente poluentes). Grande parte da iluminação pública permanece ligada todo 
o tempo e é comum ver isso nas residências (DADO 8).
- A difi culdade de acesso a água potável numa região com os maiores rios do mundo. A ausên-
cia de saneamento básico contamina a terra e as fontes de água.
- O olhar desvalorizado sobre a Mata Amazônica. Numa pesquisa com cerca de 700 alunos do 
ensino fundamental menos de 3% apontaram a Mata como uma força da região (DADO 9). 
- Há na região um costume por ter animais domésticos, cães e gatos, mas não existe atendi-
mento veterinário e os mesmos se encontram com diversas doenças. Algumas transmissíveis 
para o ser humano. (DADO 10).
- A pressão do narcotráfi co sobre jovens e a presença de uma mini Cracolandia, com desa-
fi os semelhantes à realidade de grandes cidades, num local pacato com 30 mil habitantes 
(DADO 11).
- A perda de voluntários de pastorais e movimentos pelo enfraquecimento do conceito de 
voluntariado na região. Isso foi apontado por diversos lideres religiosos. O exemplo mais citado 
foi o da Pastoral da Criança. (DADO 12).
- Um claro desgaste da liderança social e religiosa da cidade de Benjamin Constant a partir da 
caminhada longa e de desafi os persistentes (DADO 13).
- No contato com os adolescentes e adultos foi notória a não compreensão de direitos funda-
mentais que são violados pelo poder público na região.
- Interrupção de projetos importantes para o povo por desafi os internos e externos à proposta. 
Falhas na execução inutiliza grandes investimentos. Por exemplo temos os potabilizadores de 
água que vieram da Itália há anos e esperam somente ser instalados.

Dados gerais dos municípios
Os quadros abaixo apresentam informações quantitativas das 

três cidades da região do Alto Solimões. Eles foram colhidos no 
sistema do Ministério de desenvolvimento social e combate a fome:

Benjamin Constant Tabatinga Atalaia do Norte

População 33.391 52.279 15.149

Pessoas com renda até 
1/4 salário – extrema 
pobreza

23.872 71,4 %  da 
pop.

33.017 63,1 %  
da pop

9.492 62,6 %  
da pop.

Pessoas com renda 
entre ¼ e ½ salário - 
Pobreza

1.971 5,9 %     da 
pop.

4.712 9 %   da 
pop.

18 0,1% da 
pop.

IDH 0,574 27° cidade 
em 62 do 
Amazonas
4780° cidade 
de 5565 do 
Brasil

0,616 10° 
cidade 
em 
62 do 
Amazo-
nas

0,450 Pior 
IDH do 
amazonas 
e 3 pior 
do Brasil
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 Creio que estes dados reforçam minha hipótese de um olhar 
limitado sobre a pobreza da região do Alto Solimões. Principalmente 
na cidade de Benjamin Constant, onde visitei famílias e entrevistei o 
coordenador do Bolsa Família. Os dados apontam 71,4% da popula-
ção na extrema pobreza, mas não creio refl etir com precisão a pobreza 
da região. Primeiro porque a equipe do município não consegue visitar 
as famílias para identifi car rendas indiretas, como comercio informal 
de peixe, artesanato e agricultura. Logo, muitos acabam auferindo uma 
renda maior do que a ofi cial. Mas é importante apontar que a renda, 
nas comunidades tem um peso menor que nas cidades. É essencial 
compreender que o modelo unifi cado de cadastro e analise governa-
mental produz números de pobreza piores na medida em que impõem 
padrões e logicas de uma região em outra.  

Dados da política de transferencia de renda

Benjamin 
Constant

Tabatinga Atalaia do 
Norte

Pessoas cadastradas pelo CAD- 
Único dentro do perfi l do Bolsa 
Família

25.843               
77,3% da pop          

37.729                   
72,1% da pop.

9.510                     
62,7% da 

pop.                               

Total de Famílias que receberam o 
benefi cio

4.613 6.976 2.212

Famílias indígenas que receberam o 
benefício

1.448 31,3 % 2.704 38,7 % 656 29,6 %

Famílias de pescadores 291 6,3 % 57 0,8 % 0 0 %

Famílias ribeirinhas 54 1,1 % 138 1,9 % 47 2,1 %

Famílias agricultores familiares 709 15,3 % 786 11 % 0 0%

Questões a partir dos dados:
+ A cidade de Atalaia do Norte, que tem o pior IDH do estado 

do Amazonas, possui, no entanto:
- o percentual mais baixo de pessoas na pobreza e extrema 

pobreza. 
- o menor percentual de pessoas cadastradas pelo CAD único. 
Uma variável é que na composição do IDH a variável que 

derruba o índice de Atalaia realmente não é a renda, mas a educação. 



96  REVISTA DE PASTORAL DA ANEC, Ano I, Nº 1/2016   

MISSIONÁRIOS PARA A AMAZÔNIA

Cidade IDF-Total IDH - 
Educação

IDH-
Longevidade

IDH-Renda

Tabatinga 0,616 0,505 0,769 0,602

Benjamin Constant 0,574 0,417 0,763 0,526

Atalaia do Norte 0,450 0,259 0,733 0,481

O IDH educação de Atalaia do Norte é somente 51% do valor 
da cidade de Tabatinga (DADO 14).  Enquanto a longevidade varia 
muito pouco a renda de Atalaia está a 79% de Tabatinga.  

+ A Cidade de Benjamin possui um percentual alto de pessoas 
na extrema pobreza (71,4% da população), possui o maior índice de 
pessoas cadastradas e atendidas pelo Bolsa Família. Mas não possui 
nenhuma ação complementar do programa (DADO 15). 

+ Chama atenção o fato de Atalaia do Norte não apresentar 
nenhuma família de pescador ou agricultor cadastrada.

CONDICIONALIDADES DO BOLSA FAMÍLIA

Benjamin 
Constant

Tabatinga Atalaia do 
Norte

(DADO 16)

Estado do 
Amazonas

Frequência acima do exigido (6 a 
15 anos

99,7 % 58 % 89,5 % 84,7 %

Frequência acima do exigido (16 a 
17 anos)

99,2 % 60,3 % 96,5 % 80,7 %

Famílias acompanhadas pela saúde 97,33 % 91,8 % 88,1 % 80,4 %

Gestantes 100 % 99,7 % 100 % 98,8 %

Crianças Vacinação 99,7 % 99,9 % 99,9 % 99,6 %

+ Outro dado que chama muito atenção é o alto índice de 
cumprimento das condicionalidades apresentadas nas cidades de 
Benjamin Constant e Atalaia do norte apresentadas pelo relatório 
do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome. Pois 
numa região com enormes desafi os de deslocamento que passou por 
momentos de grande desafi o com as cheias, como consegue manter 
médias tão acima do estado do Amazonas?

Ações complementares
As ações complementares são as iniciativas de estímulo à 

mobilidade social das famílias benefi ciadas. Elas devem vir acompa-
nhadas à transferência de renda. Cabe a cada prefeitura articular as 
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mesmas tendo em vista a verba do programa e parcerias locais. Na 
cidade de Benjamin Constant, onde mapeei com maior profundi-
dade NÃO EXISTE NENHUMA AÇÃO COMPLEMENTAR. 
Isso signifi ca uma fraqueza signifi cativa no processo de enfrenta-
mento sustentável da pobreza.

Pobreza e oportunidade
O olhar superfi cial sobre os desafi os sociais leva a uma reação 

padrão.  Ao perceber a pobreza somente como resultado da ausência de 
oportunidades, os projetos buscam oferecê-la às pessoas pobres como 
forma de superação da mesma. Mas o resultado é que esta estratégia 
funciona somente com uma parcela do grupo que possui perfi l bem espe-
cífi co. Somente aqueles que não psicoadaptaram à realidade desafi adora, 
mas conseguiram cultivar um conjunto de ideias e posturas, conseguem 
identifi car e aproveitar as oportunidades. Por isso, um número signifi -
cativo de pessoas, apesar das propostas, permanece na mesma realidade.

O erro está em pensar que a pessoa com desafi os sociais tenha 
“as mesmas capacidades e disposições de comportamento do indivíduo 
da classe média” (Souza, 2009, p.17). É preciso compreender que existe 
um conjunto de fatores não materiais que são determinantes para que 
uma pessoa aproveite as oportunidades a que é exposta e alcance o 
desenvolvimento social. Jessé de Souza fala de “precondições sociais, 
emocionais, morais e econômicas” (Souza, 2009, p.20) que permitem 
que um indivíduo tenha sucesso. Na medida em que a história de vida 
da pessoa castrou a construção ou assimilação destas precondições, ela 
não conseguirá aproveitar as oportunidades que tiver acesso.

É essencial compreender que a pobreza é um evento histó-
rico. Os fi lhos de famílias pobres sofrem esta realidade mesmo antes 
de nascer. Nascem, crescem, sobrevivem nesta realidade. A pobreza 
é construída num contínuo de ausência de oportunidades. Acesso 
limitado á saúde, educação precária, ambiente inseguro e alimenta-
ção insufi ciente levam, muitas vezes, a uma síndrome multidimen-
sional onde uma carência tende a reforçar a outra. 

A ausência simultânea e duradoura de múltiplos fatores 
produz um quadro onde há uma inter-relação e retroalimentação dos 
desafi os. De forma que a simples presença novamente das variáveis 
não desconstrói por si a realidade. 

Ao conviver e para sobreviver nesta realidade, a pessoa vai cons-
truindo formas de lidar com os desafi os e ausências. São inúmeras as 
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possíveis construções. Podemos ter um comprometimento da espe-
rança e limitação do horizonte de expectativas. É comum o desenvol-
vimento de uma maior tolerância a situações tidas como absurdas para 
quem não foi exposto por longos períodos a forte ausência de condições 
tidas como básicas para o desenvolvimento. Neste contexto a simples 
presença de oportunidades não produz uma desconstrução. Pois faltam 
condições psicossociais para vivenciar a proposta como uma oportuni-
dade.  Paulo Freire fala em “Dependência emocional” onde os “oprimi-
dos se sentem como se fossem uma quase “coisa” (Freire, 2005, p.58) 

Ao mapear Benjamin Constant, na linha da educação básica e 
educação técnica percebemos que não faltam oportunidades. As escolas 
de Ensino fundamental e médio funcionam bem e existe um programa 
público de educação tecnológica, o CETAM. O desafi o está em fazer 
com que isso atinja aqueles que estão abaixo da linha da pobreza que são 
acompanhados pelo Bolsa Família. A ausência das “Ações Complemen-
tares” mostra este claro desafi o. Existem oportunidades, mas quem mais 
precisa delas nem sempre são os que mais acessam.

Aponto que o desafi o central é mobilizar quem está abaixo 
da linha da pobreza para o desenvolvimento social. É quebrar seu 
equilíbrio emocional diante da sua realidade buscando que a ener-
gia gerada do incomodo lhe permita investir nas oportunidades de 
desenvolvimento. Para Paulo Freire, a superação da situação de opri-
mido exige que eles consigam desvelar o mundo da opressão para, 
a partir desta percepção se comprometerem “na práxis, com a sua 
transformação” (Freire, 2005, p.46). É preciso quebrar a “autodesva-
lia”  e isso ocorre pelo diálogo que estimule a refl exão, o olhar sobre 
os desafi os sociais vividos, a opressão sofrida. Este diálogo, que não 
é simples análise, mas provocador de quebra de equilíbrio e ação é 
denominado “Diálogo crítico e libertador” (Freire, 2005, p.59) 

É preciso treinar lideranças sociais para estimularem este diálogo. 
A vivencia do que o Beato Oscar Romero chama de práxis libertadora: 
“Estou me referindo a uma autentica opção pelos pobres, de encarnar no 
mundo deles, de proclamar para eles as boas novas, de lhes dar esperan-
ças, de encorajá-los a se envolver em uma práxis libertadora, de defender 
a sua causa e compartilhar a sua fé” (Wright, 2011, p.178). Isso signi-
fi ca estimular e treinar membros de pastorais e movimentos, agentes de 
saúde, líderes comunitários que provoquem as pessoas a refl etirem sobre 
sua dignidade e seus direitos. Um diálogo que estimule a pessoa que 
vive na pobreza a reconhecer sua “vocação ontológica e histórica de ser 
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mais” (Freire, 2005, p.59). O treinamento destas pessoas deve ser uma 
das prioridades da missão no Alto Solimões. (DADO 17).

Aponto agora algumas ações mapeadas na cidade de Benja-
min Constant que cumprem, ou podem cumprir, signifi cativo papel 
no enfrentamento a pobreza:

CETAM - Centro de Educação Tecnológica do Amazonas 
Ação do governo do estado do Amazonas que promove cursos 

profi ssionalizantes em três linhas:
Básico – 60h   Técnico – 18 a 24 meses  Pós-Tecnico – 6 meses
Os cursos ocorrem em três turnos e abrem em média 50 vagas. 

Quem faz os cursos tem a possibilidade de receber fi nanciamento 
para iniciar um negócio. Os cursos podem ocorrer nas comunidades.

Projeto resgatando jovens
Projeto voltado para adolescentes e jovens que utiliza a arte e 

a religião como forma de investir em fatores de proteção à violência 
e drogas. Iniciado em 2011 atende cerca de 100 jovens com ofi cinas 
de musica, desenho, teatro e dança. O Grupo de Oração da RCC 
– paróquia Imaculada Conceição que coordena o projeto.  Possui 
demandas na área de captação de recursos. (DADO 18).

Projeto jacarezinho
O Projeto jacarezinho atua numa região de alta vulnerabilidade 

da cidade de Benjamin Constant desde 1999 com ofi cinas de educação 
e esporte com crianças. Com uma parceria com o Movimento dos Esco-
teiros o projeto atua no fortalecimento de fatores de proteção à drogas 
e violência além de estimular o estudo dos participantes. Tem apoio da 
paróquia Imaculada Conceição e apresenta diversos desafi os no que 
tange a profi ssionalização da gestão e captação de recursos. (DADO 19).

AVALIAÇÃO DA MISSÃO 2015
A Missão 2015 deu continuidade a edição 2014 buscando 

responder à demandas identifi cadas pelas assessoras da CNBB e 
mapear com mais profundidade os desafi os sociais da região do Alto 
Solimões que produziram o presente relatório. 
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PONTOS POSITIVOS

- Acolhida do Bispo diocesano e Bispo Emérito da diocese do Alto Solimões
- Acolhida e suporte dos leigos missionários de tabatinga Isalene e Verônica
- Acolhida e suporte da comunidade dos Capuchinhos especialmente do Frei Paulo Xavier.
- Processo de ambientação feito em Tabatinga pela Irmã Irene e Isalene que permitiu a equipe 
compreender melhor a Amazônia, suas belezas e desafi os.
- Articulação e suporte do Frei Paulo durante toda a missão.
- Processo de avaliação e conclusão com os Bispos da diocese do Alto Solimões

PONTOS NEGATIVOS

- Fraqueza da pré-missão que articulasse mais o contato prévio com a realidade, treinamento 
para a missão e articulação fi na da programação
- Integração entre as atividades dos missionários na mesma região de forma que atuassem 
em rede. Algumas ações poderiam ser trabalhadas em conjunto como as palestras nas escolas.
- Ausência de um espaço diário fi xo para espiritualidade e estímulo a “leituras do dia”. Isso 
aumenta o aproveitamento dos missionários
- Ausência de entrosamento e participação ofi cial de universitários da região. O contato com 
o IFAM foi superfi cial e com a UFAM nem existiu. Admito que poderia ter articulado mais 
com a UFAM, mas a falta de um contato, as férias e a greve na instituição atrapalharam muito.

A maioria dos pontos negativos dependem mais da equipe 
do que da região. De forma que acredito ser fácil desconstruir os 
mesmos em outras edições. 

DEMANDAS LEVANTADAS E PLANO GERAL PARA OUTRAS 
MISSÕES

A Missão da CNBB no Alto Solimões é uma proposta nova. 
Carece por isso ainda de uma compreensão mais profunda dos desa-
fi os da região, do perfi l necessário dos missionários e de um plano 
de longo prazo que integre diferentes edições. É preciso conseguir 
planejar objetivos que envolvam metas de longa prazo que envolvam 
várias edições. O foco da ação do Instituto Humana foi justamente 
levantar estas informações:

Objetivo geral e metodologia
A partir de todas as informações apontadas até este ponto, já 

é possível afi rmar:
a) Uma missão de curto prazo como esta não pode esperar 

objetivos muito amplos. O segredo de bons resultados para todos os 
envolvidos está justamente em saber equilibrar objetivos possíveis 
de serem alcançados com o perfi l da missão. Outra questão é buscar 
objetivos duradouros, fugindo de ações pontuais. Pois é preciso atin-
gir “uma promoção integral dos pobres que supere o mero assistencialismo” 
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(Francisco, 2013, 204)
b) É preciso pensar uma missão específi ca para a região Amazô-

nica na tríplice fronteira. Focada nos desafi os específi cos desta reali-
dade. Para tal é necessário empreender um mapeamento mais preciso 
para especifi car a missão. - “Buscaremos aprofundar de modo sistemá-
tico a compreensão das causas e consequências dos mecanismos que geram 
miséria e exclusão social, e estimular, além dos assessores locais, a articulação 
de uma rede de formadores de opinião, apoiados pela Comissão Episcopal 
para a Amazônia, para análise da realidade em nível regional e diocesano”. 
(CNBB, 2012, p.15)

c) Existe um contraste gritante na Amazônia, pois o índio 
morador da comunidade tem um olhar de respeito e cuidado com 
a natureza, mas ao migrar para a cidade passa a viver um contexto 
de desperdício e desrespeito à natureza: - desperdício gritante de 
luz  (luzes acesas todo o dia) - desperdício de água (caixas de boia 
vazando permanentemente) - descarte irregular de lixo (as casas estão 
infestadas de lixo apesar de existir coleta semanal). Esta mudança de 
olhar é apontada pelo Papa Francisco:

“Se nos aproximarmos da natureza e do meio ambiente sem esta 
abertura para a admiração e o encanto, se deixarmos de falar a língua da 
fraternidade e da beleza na nossa relação com o mundo, então as nossas 
atitudes serão as do dominador, do consumidor ou de um mero explorador 
dos recursos naturais” (Francisco, 2015, p.15)

d) Por mais que o profi ssional ou universitário participante da 
missão seja também parte do público do projeto, ou seja, está também 
em busca de benefícios com a missão, é preciso compreender que 
o foco central da missão são os pobres da Amazônia.  Eles são o 
foco da Igreja da Amazônia e devem ser o alvo de qualquer missão 
que atua nesta realidade.  Isso se fundamenta num dos compromis-
sos do Encontro de Santarém que foi ”ser uma Igreja pobre junto aos 
pobres, solidária com os excluídos e abandonados, também em momentos 
de enfrentamentos” (CNBB, 2012, p.6)

EIXOS: A partir de todas as informações apresentadas até 
agora e das quatro questões acima, aponto que a Missão no Alto 
Solimões deveria ocorrer a partir dos seguintes eixos:

I – É preciso quebrar a acomodação diante de realidades 
injustas e desumanas e estimular a cobrança dos direitos e o aprovei-
tamento das oportunidades já existentes. Isso ocorre criando espaços 
de diálogo crítico libertador.
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II - Outra ação deve ser fortalecer todas as ações que aumen-
tem a chance das pessoas permanecerem nas suas comunidades.

III – É preciso cultivar a postura de admiração e respeito com 
a natureza. Perceber a fragilidade do equilíbrio ecológico e a neces-
sidade de cuidado com os animais.

IV – É preciso continuar o mapeamento para compreender 
os fatores de proteção nos costumes e história da região para serem 
aproveitados nos processo de estímulo ao desenvolvimento

V – A sustentabilidade das metas da missão depende de multipli-
cadores locais. Eles virão do envolvimento de profi ssionais, professores, 
lideres e alunos para cultivarem as propostas construídas.

Nesta linha, a Missão na diocese do Alto Solimões deve focar 
na formação e qualifi cação de líderes das regiões visitadas para esti-
mularem o diálogo libertador e conscientizarem sobre os direitos 
e oportunidades. Os líderes estão num contexto que aproveitam 
melhor as ações intensas da missão, possuem uma chance maior de 
perseverar e de multiplicar os conhecimentos construídos. 

Objetivo Geral: “Promover o desenvolvimento social do Alto 
Solimões através da mobilização comunitária e fortalecimento das 
políticas públicas”.

Objetivos Específi cos
- Animar, treinar e desenvolver a liderança social e religiosa da 

região do Alto Solimões com foco na conscientização de direitos e 
mobilização comunitária.

- Mapear com precisão a realidade social da região e orientar 
a construção de projetos sociais

- Proporcionar o intercâmbio de experiências, conhecimen-
tos e vivência da fé entre as diferentes regiões e culturas dentro do 
próprio Brasil. 

- Conscientizar para a diversidade cultural, o conhecimento e 
vivência da fé em outras partes e culturas do Brasil.

- Fortalecer projetos atuantes na região na linha de defesa de 
direitos e do meio ambiente.

Metas para tres rodadas (2016 – 2018)
A superação da pontualidade nas intervenções sociais exige a 

capacidade de planejar ciclos mais longos. Pensando num ciclo de 5 
anos a missão ocorreria de 2014 a 2018. Desta forma, a partir das roda-
das de 2014-2015 aponto algumas sugestões para o triênio 2016-2018
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Metas a partir dos eixos:

EIXO TEMA EQUIPE 2016 2017 2018

I
Diálogo 
crítico e 

libertador

Formação 
de líderes 

sociais

Prof. 
Gestão 
Social
Prof. 

Direito

Treinar lideres 
religiosos e sociais 

para a promo-
ção de rodas de 

conversa que 
estimulem o olhar 
crítico e libertador 

com foco nos 
direitos sociais

Aprofundar o 
treinamento 
dos líderes e 
estimular o 
surgimento 
de rodas de 
conversa nas 
comunidades

Estimular a 
concretização 
de políticas 
publicas e 

surgimento 
de estruturas 
de controle 
social das 
mesmas

Fortaleci-
mento dos 
projetos 
locais

Prof. 
Gestão 
Social
Prof. 

Direito

Treinar lideres 
sociais para gestão 

de projetos e 
captação e recursos

Estimular o 
surgimento 
de projetos 
sociais que 

complemen-
tem as políti-
cas públicas

Assessorar 
a captação 
de recursos 
e prestação 

de contas de 
projetos

II
Ações 
para a 

perma-
nência do 
índio nas 
comuni-

dades 

Prevenção 
em Saúde

Prof. 
Saúde

Treinar membros 
da Pastoral da 

criança para ação 
com as comunida-

des indígenas

Fortalecer o 
membro da  

Past. Criança 
e Identifi car 
pessoas para 

ser um agente 
voluntário de 

saúde nas com. 
indígenas

Treinar 
agentes 

voluntários 
de saúde nas 
comunidades 

indígenas

Geração de 
renda

Estud. 
Psicologia

Fortalecer a econo-
mia solidárias nas 

comunidades

Treinar e 
desenvolver 

lideranças para 
articularem o 
escoamento 
dos produtos 
artesanais das 
comunidades

Estimular a 
rede entre 

comunidade 
produtoras de 

artesanato

III
Relação 
com a 

Natureza

Conscien-
tização 

sobre o lixo 
e animais

Estud. 
Veteri-
nária

Estud. 
Cinema

Organização 
de palestras e 

ofi cinas de vídeos 
sobre a natureza 
e os animais da 

Amazônia. Muti-
rões de atendi-

mento a animais e 
amostras de vídeos

Organização 
de grupos 
mirins de 

prevenção ao 
lixo e maus 
tratos com 

animais

Amplia-
ção destes 

grupos para 
comunidades 
ao entorno 

de Benjamin 
Constant

Promoção 
de agentes 
ambientais

Estud. 
Veteri-
nária

Identifi car pessoas 
com vocação para 
a ação de agente 

ambiental

Treinar agen-
tes voluntários 

de meio 
ambiente nas 
comunidades

Consolidar 
os agentes 

perseverantes 
e treinar 
novos
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IV 
Mapear

Compre-
ensão da 
pobreza 

local

Prof. 
Gestão 
Social

Entrevistar 
famílias indígenas 

que mudaram 
para as cidades de 
Benjamin, Atalaia 
e Tabatinga para 

compreender suas 
vulnerabilidades

Entrevistar 
famílias 

indígenas nas 
suas comu-
nidades para 
compreender 
sua cultura 
e fatores de 

proteção

Emitir um 
relatório que 

oriente as 
ações sociais 

no Alto 
Solimões a 
partir das 

informações 
coletadas

V
Multipli-
cadores 
Locais

Palestras 
sobres 
direitos

Prof. 
Direito
Estud 

Cinema

Conscientizar 
lideranças, jovens 
e adultos para o 

conjuntos de direi-
tos saúde, educação 

e segurança.

Estimular 
o fortale-
cimento e 

participação 
do povo nas 
estruturas de 

controle social 
da região

Estímulo 
ao envolvi-
mento das 
instituições 

locais de 
ensino

Prof. 
Gestão 
Social
Prof. 

Direito
Prof. 

Saúde

Organizar cursos 
de extensão com a 
UFAM e envolver 

professores e 
alunos na formação 
dos agentes locais 

de desenv.

Estimular a 
construção de 

projetos de 
extensão da 
UFAM em 

parceria com 
a Diocese

Metas extras – Importantes pois surgem a partir da solicita-
ção da região

TEMA EQUI[E 2016 2017 2018

Novos volun-
tários para 
pastorais

Prof. Gestão 
Social

Mobilizar novos 
membros para as 
pastorais e movi-
mentos da diocese 
do Alto Solimões

Treinar lideres de 
pastorais para técni-
cas planejamento e 
gestão de pessoas 

para o voluntariado

Realizar nova 
mobiliza-
ção para 

voluntários nas 
paróquias

Fortaleci-
mento das 
lideranças 

comunitárias

Prof. Gestão 
Social

Prof. Direito
Estud. Vete-

rinária

Treinamento de 
lideres para pasto-
rais movimentos e 

comunidades

Semana de Renova-
ção do entusiasmo 

pela missão
--

Fortaleci-
mento de 

projetos de 
prevenção

Estud. 
Psicologia

Estud. 
Cinema

Treinar a liderança 
dos projetos com 

jovens

Ampliar o impacto 
dos projetos junto a 
jovens em vulnerabi-
lidade para as drogas

Treinar as 
lideranças 
jovens para 
ação junto a 
usuários de 

drogas

Fortaleci-
mento dos 

profi ssionais 
de saúde

Prof. de 
saúde

Tríduo de troca de 
experiências entre 
os profi ssionais de 

saúde católicos

Criação de um grupo 
de encontros perió-

dicos de profi ssionais 
de saúde da região.                             

--
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PROPOSTAS GERAIS PARA 2016
A missão deve ser pensada em três grandes momentos igual-

mente importantes. A pré-missão exige grande investimento e para 
tal é importante que existam equipes locais de articulação. Na edição 
de 2015 propus a Cáritas de Benjamin que assumisse esta missão e a 
mesma aceitou. A articulação com os padres e religiosas da região é 
também determinante.

ETAPA Pré Missão Missão Pós Missão

MESES MAIO JUNHO 1 de 
JULHO

10 a 30 de 
JULHO AGOSTO AGOSTO a 

DEZEMBRO

EQUIPE

Encon-
tro em 

BH para 
formação e 
preparação 
da missão

Reuniões 
por Skype 
para apre-

sentação do 
projeto e 

fechamento 
do crono-

grama Missão

Constru-
ção do 

sistema de 
acomp

Controle de 
feedbacks e 
orientações

AÇÃO 
COM O 
ALTO 
SOLI-
MÕES

Contato 
com equipe 
da Cáritas 
para mape-
amento e 

articulação

Contato 
com o Bispo 
e Freis para 
programa-
ção geral e 
articulação

Chegada 
da coor-
denação 

para 
articula-
ção fi na

Suporte para 
a equipe da 
Cáritas e 

líderes locais 
dos projetos

A partir da realidade colhida em 2015, cruzando com o poten-
cial da equipe, propomos para 2016 uma missão de 3 semanas (aproxi-
madamente de 10 a 30 de julho)  com a participação de um grupo de 6 
missionários. Tendo em vista a maturidade e ganho de experiência dos 
missionários participantes da edição de 2015, sugiro que, se os mesmos 
desejarem, sejam mantidos na missão de 2016. A partir das demandas, 
teríamos dois novos membros que estão marcados em verde.

ÁREA NOME PROJETOS

Profi ssional de gestão do 
terceiro setor

Renato Lopes Projetos: 1,2,7,10,12 e 13

Profi ssional de saúde Priscila Motta Projetos: 3 e 11

Profi ssional do direito Projetos: 2,8 e 10

Estudante de psicologia Leandro Bento Projetos: 4,9 e 13

Estudante de Cinema Camila Moreira Projetos: 5 e 9

Estudante de Veterinária Inês Bastos Projetos: 5,6 e 10
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Para propor as prováveis ações para a edição 2016 da Missão 
Alto Solimões foi construído um quadro que aponta os dados levan-
tados nesta edição, o missionários que fi caria responsável, o tempo 
provável da ação e o público alvo. Em todos os projetos é possível 
incluir professores e alunos da UFAM e do IFAM. É preciso compre-
ender qual a linha de interesse deles.

PROJETO PÚBLICOS / TEMPO AÇÃO

EIXO I

Projeto 1
Rodas de Conversa

MISSIONÁRIOS – Renato 
Lopes

PÚBLICO LOCAL – 
Líderes comunitários, 

pastorais e movimentos

TEMPO – 4h

O dado 17 mostra que um passo 
central para minimizar a pobreza 

na região é treinar pessoas que 
estimulem rodas de conversa com 
foco na conscientização de direitos 

e libertação da opressão

EIXO I

Projeto 2
Treinamento de 
Líderes Sociais

MISSIONÁRIOS - Renato 
Lopes e Luciana Belúcio

PÚBLICO LOCAL – 
Coordenadores da Cáritas, 

projeto Jacarezinho e Resga-
tando Jovens

TEMPO – 8h

Os dados 18 e 19 apontam que 
apesar da motivação e boa vontade 
os líderes locais carecem de infor-
mações e treinamentos para a base 
da gestão de projetos e instituições. 
Este projeto propõe a organização 
de um curso de elaboração e gestão 

de projetos sociais e captação de 
recursos para líderes de Benjamin 

e região.

EIXO II

Projeto 3
Treinamento agentes 
de pastoral da criança

MISSIONÁRIOS - Priscila 
Motta

PÚBLICO LOCAL – 
Líderes da pastoral da 

criança da região de Benja-
min Constant

TEMPO – 8h

Os dados 1 e 3 sugerem a neces-
sidade de ações que mantenham 
as populações indígenas nas suas 
comunidades. Em reunião com o 
CIMI foi apresentado um grande 
desafi o de saúde nas comunidades 
indígenas com aumento da taxa 
de morte de crianças. Percebe-se 

que os dois principais motivos que 
levam a população indígena para 

as cidades são: tratamentos de 
saúde e busca de escolaridade para 
os fi lhos. A ação seria fortalecer a 

presença da pastoral da criança nas 
comunidades indígenas investindo 

num trabalho de prevenção em 
saúde e diminuindo a pressão pela 

mobilidade nas cidades.
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EIXO II

Projeto 4
Geração de renda

MISSIONÁRIOS - Lean-
dro Bento

PÚBLICO LOCAL – indí-
genas artesãs das comunida-
des de Benjamin e Belém do 

Solimões

TEMPO – 6h / turma

O dado 2 aponta que a perda de 
costumes e práticas indígenas estão 
na base da pobreza da população 
indígena. O projeto visa investir 

na valorização da cultura indígena 
buscando minimizar a vulnerabili-
dade para a pobreza. Isso ocorreria 

através do fortalecimento das 
associações de artesanato indígena 
presentes em comunidades. Em 
cada comunidade será realizada 

uma turma.

EIXO III

Projeto 5
 Amiga Natureza

MISSIONÁRIOS – Inês 
Bastos e Camila Moreira

PÚBLICO LOCAL – 
Crianças e adolescentes nas 

escolas Municipais da cidade 
de Benjamin Constant 

TEMPO – 6h / turma

Os dados 7,8 e 9 apontam para 
uma não consciência da importân-

cia da mata, rios e animais.
É preciso investir na educação 
ambiental com as crianças e 

adolescentes com foco numa rela-
ção mais harmoniosa e respeitosa 

com o meio ambiente. A ação 
seria um conjunto de ofi cinas 

ambientais nas escolas de ensino 
fundamental. Elas seriam feitas 
a partir da construção de vídeos 

sobre as belezas e desafi os do meio 
ambiente da região.

EIXO III

Projeto 6
 Agentes Ambientais

MISSIONÁRIOS – Inês 
Bastos

PÚBLICO LOCAL – 
Jovens e adultos da cidade de 
Benjamin Constant e Belém 

do Solimões

TEMPO – 16h

O enfrentamento dos desafi os 
ambientais da região exige mais 

que ofi cinas pontuais, desta forma 
é preciso um investimento perma-

nente e isso só é possível com a 
presença de agentes ambientais. 

Este projeto visa a identifi cação e 
treinamento de agentes ambientais 
para as comunidades de Benjamin 
Constant e Belém do Solimões. 
A partir do dado 10 e dentro do 

treinamento de agentes ambientais 
a missionária fará intervenções 

preventivas nos animais das 
comunidades

EIXO IV

Projeto 7
Mapeamento 

MISSIONÁRIOS – Renato 
Lopes

PÚBLICO LOCAL – Indí-
genas moradores da cidade e 
moradores de comunidades 

mais isoladas

TEMPO – 1h por entrevista

A qualidade de um projeto social 
depende diretamente da correta 
compreensão da formação do 
desafi o, sua história, variáveis, 

etc. Para compreender a pobreza 
dos indígenas do alto Solimões é 
preciso entrevistar tanto aqueles 
que se mudaram para as cidades 
quanto os que residem nas suas 

comunidades.
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EIXO V

Projeto 8
Conscientização sobre 

Direitos

MISSIONÁRIOS – 
Luciana Belúcio

PÚBLICO LOCAL – 
Adolescentes e jovens das 

escolas públicas

TEMPO – 1h / palestra

O contato com os Alunos e 
indígenas mostrou uma  não 

compreensão dos direitos sociais 
e o poder público negligência 
abertamente estes direitos É 

preciso promover ações de cons-
cientização dos líderes sociais e 

da população sobre seus direitos. 
Por isso este projeto prevê a 

organização de cartilhas e vídeos 
sobre os direitos sociais nos temas 

de saúde, educação, segurança 
alimentar e assistência social e a 
promoção de palestras  e ofi cinas 
nas escolas de ensino fundamen-
tal e médios sobre os direitos da 

população.

Propostas de projetos não ligados a eixos mas originados a 
partir de pedidos de líderes locais:

Projeto 9
Metodologias 
de prevenção 

às drogas

MISSIONÁRIOS – Leandro 
Bento e Camila Moreira

PÚBLICO LOCAL – Lideranças 
de projetos sociais para crianças, 

adolescentes e jovens

TEMPO – 12h 

Os dados 4 e 11 apontam que os 
jovens estão ao mesmo tempo sob 

grande vulnerabilidade das drogas e 
narcotráfi co, mas como protagonis-
tas de ações inteligentes de cultivo 

de fatores de proteção
É preciso investir no fortalecimento 
dos projetos culturais organizados 

por jovens da região.
A ação seria a formação de lide-

rança e assessoria para o aprofunda-
mento dos projetos com adolescen-
tes e jovens em Benjamin Constant 

e Belém de Solimões.

Projeto 10
Encontro 

de lideres de 
pastorais e 

movimento

MISSIONÁRIOS – Renato 
Lopes, Inês Bastos e Luciana 

Belúcio

PÚBLICO LOCAL – Lideranças 
de projetos sociais para crianças, 

adolescentes e jovens

TEMPO – 6h 

Os dados 5 e 13 apontam que 
existe uma história de investimento 

em liderança, mas que a cami-
nhada perseverante, que é um fator 
positivo, tem como efeito colateral 

o desgaste da longa jornada em 
situações difíceis. É preciso investir 

em metodologias de cultivo da 
motivação continuada para as 

lideranças da região.
A ação seria o treinamento da 

liderança com técnicas e métodos 
de cultivo do ideal e da motiva-
ção em propostas desafi adoras e 

perseverantes.
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Projeto 11
Encontro de 
profi ssionais 
católicos de 

saúde

MISSIONÁRIOS – 
Priscila Motta

PÚBLICO LOCAL – Profi ssionais 
de saúde católicos de Benjamin 

Constant

TEMPO – 5h 

O dado 6 aponta o signifi cativo 
trabalho feito por profi ssionais de 
saúde num contexto bem desa-

fi ador. Aproximar e motivar estes 
profi ssionais para suportarem as 

consequências e frustrações de sua 
luta. A ação seria a organização de 
um encontro com os profi ssionais 

de saúde para troca de experiências 
e estímulo à luta

Projeto 12
Despertar 

para o volun-
tariado

MISSIONÁRIOS – Renato Lopes

PÚBLICO LOCAL – População 
em geral

TEMPO – 1h cada palestra e 4h 
cada encontro 

O dado 12 aponta para o 
enfraquecimento da cultura da 

solidariedade e do voluntariado na 
região. É preciso investir no cultivo 

da solidariedade com foco na 
cultura moderna do voluntariado. 

O projeto propõe palestras nas 
escolas de ensino médio e paróquias 

com foco do despertar para o 
voluntariado comprometido. E um 
encontro em cada região para os 
interessados em ações voluntárias

Projeto 13
Mapeamento 
da educação 

indígena

MISSIONÁRIOS – Renato Lopes 
e Leandro Bento

PUBLICO LOCAL – Educadores 
e gestores de escolas de Atalaia do 

Norte

O dado 14 aponta que um dos 
municípios com maior demanda da 
população indígena (vale do Javary) 

é também o que possui menor 
IDH educação. Ao mesmo tempo 
as informações (dado 16) apontam 

para uma educação muito mais 
efi ciente que a média do estado. É 
preciso compreender melhor a real 
situação da educação em Atalaia 
do Norte em especial a oferecida 
nas comunidades indígenas. Seria 

importante se reunir com os 
gestores da escola, professores e 

alunos para realizar ofi cinas sobre 
educação a povos indígenas e 

compreender melhor a realidade da 
educação em Atalaia do Norte.
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SEMINÁRIO LAUDATO 
SI’ E REPAM – 

CUIABÁ (MT)
 

Carta Compromisso 

Dialogando com o apelo do Papa Francisco, na Laudato Si’, para 
o cuidado da Casa Comum, a Rede Eclesial Panamazônica (REPAM) 
idealizou uma série de Seminários na Amazônia Legal para dar eco 
ao chamado do papa à conversão ecológica, em vista da fraternidade 
universal. O primeiro destes seminários aconteceu em Cuiabá (MT), 
reunindo 97 representantes das Dioceses e Prelazia de todo o Regional 
Oeste 2 da CNBB, entre os dias 17 e 19 de junho de 2016. 

A abertura do Seminário contou com a presença do Arce-
bispo Emérito de São Paulo e Presidente da REPAM, Cardeal Dom 
Cláudio Hummes, refletindo sobre as ressonâncias da Laudato Si’ na 
COP21. Participaram também do evento: pastorais, organismos de 
comunhão, movimentos e serviços; indígenas, quilombolas e ribeiri-
nhos, membros da sociedade civil organizada, do poder legislativo do 
Estado do Mato Grosso, das universidades; assessores da CNBB e 
do Comitê Nacional da REPAM; seminaristas, religiosos (as), pres-
bíteros e bispos do Regional Oeste 2.

Considerando o processo de preparação para esses dias de 
encontro e sua realização encaminhada através de apresentações, 
debates, celebrações, convivência, trabalhos em grupo, os participan-
tes do Seminário Laudato Si’ e REPAM – Regional Oeste 2 assu-
mem as propostas a seguir, organizadas em três linhas de ação:

1) Iniciativas para replicar/multiplicar as reflexões e 
compromissos deste Seminário:

• Organizar seminários diocesanos sobre desafios e perspec-
tivas a partir da Laudato Si’, em diálogo com as experiên-
cias pastorais das comunidades;

• Facilitar acesso a subsídios para encontros nos grupos, na 
catequese e nas comunidades, como meios de multiplica-
ção deste seminário na Igreja Local; 

• Utilizar, na formação continuada, os materiais já existentes 
tais como: Entrevista com o Papa Francisco, Campanha da 
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Fraternidade e novela da REPAM sobre a Laudato Si’.  
• Trabalhar o tema da conversão ecológica em todas as 

pastorais, movimentos e serviços, com divulgação na mídia 
local em parceria com as escolas e órgãos públicos;

• Intensifi car o processo de formação relacionado à ques-
tão agroecológica e agrofl orestal para o fortalecimento das 
práticas de agroecologia e da preservação das nascentes;

• Realizar seminário sobre agrotóxicos;
• Incentivar atividades de sensibilização da comunidade local 

envolvendo universidades, escolas, conselhos e movimentos 
sociais.

2) Como dar continuidade à “semente” da REPAM aqui 
plantada:

• Criar equipe regional da REPAM como elo de ligação 
entre dioceses, regional, nacional, para trabalhar as temá-
ticas da REPAM nas assembleias diocesanas;

• Rearticular as pastorais sociais e fazer a formação de lide-
ranças para intervir na realidade social;

• Realizar acompanhamento contínuo da REPAM Nacional 
ao núcleo regional da REPAM, no processo de implemen-
tação das diretrizes básicas da Rede Eclesial Panamazônica;

• Incentivar refl exão e prática comuns entre as dioceses no 
processo de assimilação e implantação das propostas da 

Por Irene Lopes, 2016.
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Laudato Si’, incluindo a REPAM dentro do plano de pasto-
ral do regional;

• Criar núcleo da REPAM em cada diocese com represen-
tantes de todas as paróquias.

3) Compromissos ousados para nossa Igreja:
• Fortalecer conselhos municipais e órgãos de fi scalização 

para pressionar a criação e efetivação de leis de proteção e 
preservação da vida;  

• Instituir a REMSOL (Rede Matogrossense de Educação e 
Socio-economia Solidária); 

• Assumir o Fórum Estadual de Economia Solidária;
• Criar comitê regional estendendo às dioceses; cobrar dos 

poderes públicos: estadual e municipal, as alterações (e 
adequações) do Código Florestal – Ambiental;

• Formar um Comitê Ecumênico permanente para assuntos 
da Casa Comum; 

• Conscientizar a comunidade local para observar e comu-
nicar às autoridades competentes, as questões relacionadas 
ao saneamento básico: desperdício de água, lixo reciclável, 
roubo de água, esgoto a céu aberto e agrotóxicos;

• Educar para a percepção da problemática dos sem terras, 
assentados e indígenas, com destaque para o papel profé-
tico de denúncia da violência envolvendo estes atores; 

• Fomentar a criação do fórum regional contra os impac-
tos dos agrotóxicos, em parceria com a MPT, UFMT, 
UNEMAT e demais entidades da sociedade civil; 

• Incentivar a implantação de fontes de energia alternativas 
nas igrejas e espaços eclesiais (energia solar); 

• Apoiar a Lei de iniciativa popular “Desmatamento Zero 
Já” e uma reforma agrária ampla e efetiva.

Tendo presente que a conversão ecológica nos renova na cons-
ciência de guardiães da obra de Deus, como parte essencial da expe-
riência cristã (cf. LS, 194) nos comprometemos com as propostas 
supracitadas. Assumimos nossa responsabilidade na construção da 
fraternidade universal (cf. LS, 228), confi ando-nos à especial prote-
ção de “Maria que cuidou de Jesus e agora cuida com carinho e preo-
cupação materna deste mundo ferido” (LS, 241).

Cuiabá (MT), 19 de junho de 2016.



SEMINARIO LAUDATO 
SI’ E REPAM – PORTO 
VELHO (RO)

Carta Compromisso 

Dialogando com o apelo do Papa Francisco, na Laudato Si’, para 
o cuidado da Casa Comum, a Rede Eclesial Panamazônica – REPAM, 
idealizou uma série de Seminários na Amazônia Legal para dar eco 
ao chamado do Papa à conversão ecológica, em vista da fraternidade 
universal. O segundo destes seminários aconteceu na cidade de Porto 
Velho/RO, nos dias 24, 25 e 26 de junho, no auditório da Paróquia do 
Sagrado Coração de Jesus (Catedral), reunindo 104 representantes das 
Dioceses e Prelazia do Regional Noroeste da CNBB.

Nós, bispos, presbíteros, religiosos/as, leigos/as, seminaristas, 
representantes das dioceses que compõem o Regional Noroeste da 
CNBB, reunidos, assessorados pela Rede Eclesial Panamazônica 
(REPAM), partilhamos o conhecimento da realidade da nossa região 
através de 5 oficinas: 

1.  Povos e comunidades tradicionais;
2.  Questão migratória, tráfico humano e área de fronteira;
3.  Questão agrária e violência no campo;
4.  Cidades – desafios e perspectivas;
5.  Grandes projetos: questão ambiental – mudanças climáticas. 

Estudamos a Carta Encíclica Laudato Si’, grande referência da 
missão da REPAM e instrumento que contribui na leitura da realidade, 
segundo o princípio do Evangelho da Criação. Tendo presente o conhe-
cimento da REPAM, seus desafios e perspectivas, em como a ilumina-
ção da Encíclica, socializamos, a seguir, três critérios para um novo agir:

1.Somos Amazônia, interligados na “Casa Comum”, na 
terra sem males!

Compreendemos que o aumento da violência, da injustiça 
socioambiental, da criminalização dos movimentos sociais e dos 
pobres não são fenômenos isolados, mas frutos de um sistema de 
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exploração de nossos territórios, de nossas vidas e dos bens comuns. 
Também nós estamos interligados na denúncia das violações 

e na resistência. Na Igreja, vivemos em redes de comunidades, onde 
se renova, a cada dia, a pertença, a solidariedade e o compromisso em 
favor das vítimas dessas agressões.

2. Alternativas para o desenvolvimento: não ao domínio do 
capital!

Consideramos que esse modelo de desenvolvimento não gera 
a vida plena que Deus sonha para a Criação, pois está fundado na 
acumulação, na exclusão, na indiferença para com a vida dos outros e 
do planeta. A Igreja tem a missão profética de denunciar a cultura do 
individualismo, do consumismo, do progresso ilimitado, do mercado 
sem regras. Busca e anuncia um novo modelo, a partir de nossos estilos 
de vida comunitária e dos compromissos que assumimos nessa carta.

3. Há esperança em nossas ações e compromissos cotidianos!
Contemplamos a vida cotidiana e os tantos projetos da Igreja 

e da Sociedade civil de nosso Regional, a dignidade dos povos da 
fl oresta e das águas, camponeses, quilombolas, extrativistas, ribeiri-
nhos, pequenos agricultores, indígenas e das comunidades urbanas 
que nos ensinam uma relação de respeito, equilíbrio e harmonia com 

Por Irene Lopes, 2016.
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o meio ambiente. Há muitos sinais de esperança e empenho que já 
estão traduzindo o ensinamento de Papa Francisco em nossos terri-
tórios. É importante apoiá-los e reforçá-los, pois Deus nos chama 
a anunciar o Evangelho e a aprofundar nossa espiritualidade numa 
radical conversão ecológica.

Como consequência de todas as discussões, à luz da Laudato 
Si’, dos documentos da Igreja na Amazônia, dos gritos do XII Inte-
reclesial das CEBS, assumimos os seguintes compromissos:

- Realização de seminários, organizados pelas dioceses, sobre 
desafi os e perspectivas a partir da Laudato Si’, em diálogo com as 
experiências pastorais das comunidades;

- Facilitação do acesso a subsídios para encontros nos grupos, 
na catequese e nas comunidades, como meios de multiplicação deste 
seminário na Igreja Local; 

- Estudo com profundidade da legislação ambiental para 
assessorar a REPAM e o Regional Noroeste neste tema;

- Investimento na união das pastorais, movimentos e serviços 
a partir da conversão ecológica e da lógica da casa comum, usando a 
metodologia do trabalho em rede;

- Avaliação de como a política, no seu compromisso com a 
construção do bem viver, pode contribuir para um desenvolvimento 
que respeite a terra sem males;

- Aprofundamento e a ampliação do diálogo com os pobres 
do campo, da fl oresta e centros urbanos, considerando a divulgação 
de experiências positivas já em curso em nosso regional, para empo-
eirá-los nas suas lutas;

- Maior visibilidade a essa realidade de fronteiras internas e 
internacionais nessa região que representa um grande desafi o à Igreja e 
à Sociedade, marcada pelas migrações internas, ultra regionais e trans-
fronteiriças, pelos deslocamentos forçados, pelo trânsito de refugiados, 
no contexto vulnerável ao tráfi co humano e ao trabalho escravo;

- Criação e fortalecimento das ações que visam acesso à sobe-
rania, à segurança alimentar e à agua limpa, com respeito à biodiver-
sidade amazônica, contrapondo-se aos projetos de desenvolvimento 
hídrico e energético;

- Denúncias proféticas das injustiças cobrando dos poderes 
constituídos ações que inibam a violência no campo, na cidade e na 
fl oresta, repudiando os massacres, genocídios e a criminalização de 
lideranças;
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-Intensifi cação do diálogo com os povos e comunidades tradi-
cionais, em vista de exigir que seus direitos sejam assegurados e efeti-
vados;

-Visibilidade e fortalecimento das experiências de bem viver 
em harmonia com a casa comum;

- Apoio e formação de leigos missionários na Amazônia;
- Fortalecimento das CEBs no campo e nas cidades em suas 

realidades, nos aspectos: social, político, ambiental, econômico, cultu-
ral e religioso, para aprofundar a evangelização libertadora;

- Criação da equipe regional da REPAM como elo de liga-
ção entre dioceses, regional, nacional, para trabalhar as temáticas da 
Amazônia e que a REPAM, como rede das redes, se torne uma refe-
rência de informação e integração.

Tendo presente que a conversão ecológica nos renova na 
consciência de guardiões e guardiães da obra de Deus, como parte 
essencial da experiência cristã (cf. LS, 194) nos comprometemos 
com as propostas supracitadas. Assumimos nossa responsabilidade 
na construção da fraternidade universal (cf. LS, 228), confi ando-nos 
à especial proteção de “Maria que cuidou de Jesus e agora cuida com 
carinho e preocupação materna deste mundo ferido” (LS, 241).

Porto Velho (RO), 26 de junho de 2016.



O CUIDADO COM A 
CASA COMUM1

Leonardo Boff

Boa noite, companheiros e companheiras!
Para mim, é uma imensa alegria estar aqui junto de vocês, 

porque vocês são os portadores da esperança e da possibilidade de 
um mundo diferente. Um mundo mais amigo da vida e cuidador da 
natureza e da Mãe Terra.

[...]
Não quero esquecer o grande iniciador, Roberto Baggio, que é 

um velho companheiro, de muitos encontros do MST, pelo Brasil a 
fora. Está sempre defendendo os direitos da terra e dos trabalhado-
res que querem de lá morar, produzir e ajudar o povo brasileiro a se 
alimentar de forma correta.

Eu acho que é bom terminarmos as várias palestras com 
uma reflexão sobre a Encíclica do Papa, sobre como cuidar da 
Casa Comum. Esse papa vem do nosso meio e é do nosso lado, da 
América Latina, vem do mundo dos pobres, e levou para dentro do 
Vaticano os anseios, os gritos dos oprimidos, dos pobres do mundo 
inteiro. Na sua encíclica, diz, muitas vezes, “temos que ouvir simul-
taneamente o grito da terra e o grito dos pobres”. Não considerar a 
terra, simplesmente, como os capitalistas entendem a terra: como um 
meio de produção. Mas entender a terra como a nossa Casa Comum. 
Quando falamos de casa, é uma experiência existencial. É onde nós 
moramos, temos nossas famílias, sentimo-nos protegidos. Estamos 
em casa, como a gente diz. 

Francisco diz: “importa cuidar dessa Casa Comum”. Diz, com 
muita razão, porque esta casa está profundamente ameaçada. Pode 
se transformar numa ruína, numa tapera, onde ninguém pode morar. 
Então, a encíclica do Papa não é, simplesmente, como dizem, uma 
encíclica verde. É muito mais do que isso. Ela representa a Ecologia 
Integral. A Ecologia Ambiental da natureza, e a sua dimensão de 
verde, mas, principalmente, a Ecologia Social: Como é que se orga-
1 Conferência proferida durante a 15ª Jornada de Agroecologia, realizada no dia 29/07/2016, 
na cidade da Lapa, região sul do Paraná. Site: <http://www.jornadaagroecologia.com.br/>
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nizam as sociedades? Como é que elas distribuem os bons frutos 
da terra? Como é que produzem todos os instrumentos, utensílios, 
aquilo que faz a cultura moderna? E elas, as sociedades, fazem, geral-
mente, devastando, depredando a natureza. Então é Ecologia Social.

Aborda, depois, a Ecologia Mental, ou seja, aquilo que se passa 
nas nossas cabeças: Que preconceitos temos? Que ideias temos? 
Que sonhos alimentamos para o futuro da terra e da humanidade? É 
muito importante pensar naquilo que se passa dentro de nós. Porque 
tudo começa na cabeça, nos bons e nos maus pensamentos. 

Depois, ele avança para a questão da Ecologia Política: Como 
é que distribuímos o poder entre nós? E, geralmente, o poder é exer-
cido com o punho cerrado, dominando as pessoas e os povos, e não 
com a mão estendida fazendo alianças, um ajudando o outro a cres-
cer e atender as necessidades básicas de todos.

Entra, por fi m, na Ecologia Espiritual, na Ecologia profunda: 
Como é que o ser humano se relaciona com aqueles valores que não 
estão no mercado? Que não se compram nos bancos? Que são os 
valores da solidariedade, do amor incondicional, da compaixão, do 
cuidado pela terra, da capacidade de abrirmo-nos àquela realidade 
que é uma energia poderosa, amorosa, que está por detrás de todas 
as coisas, que sustenta a nós e ao inteiro universo, e que nós chama-
mos Deus. Então, ele percorre todos os campos da Ecologia. Não 

Foto: Leandro Taques

O escritor Leonardo Boff  no encerramento da !5° Jornada de Agroecologia / http://www.jornadaagroecologia.com.br/?p=3814 
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se restringe apenas, como faz a grande mídia e a refl exão mundial, 
ao meio ambiente. Primeiro, porque meio ambiente não existe, o que 
existe é o ambiente inteiro. O Papa Francisco vê que não basta isso. 
Nós temos que abrir o leque todo, que é o conjunto das relações que 
o ser humano estabelece: com a natureza, com a sociedade, com a 
política, com a sua própria mente e com seu coração e, fi nalmente, 
como é que se relaciona com essa última realidade, que está perto de 
nós, dentro do nosso coração, que é a realidade de Deus. Por isso que 
os grandes nomes da Ecologia mundial, como Edgar Morin (quem 
está estudando um pouco na universidade já ouviu muito esse nome), 
James Hansen, que é o maior especialista em aquecimento global, e 
outros, disseram o Papa, com essa encíclica, está na ponta com a refl e-
xão ecológica mundial. Está na ponta, está abrindo caminhos para toda 
a humanidade. E escreve esta encíclica, pela primeira vez na história, 
não para os cristãos, para nós cristãos. Escreve para a humanidade, 
para todas as pessoas. E por que faz isso? Porque ele se deu conta, 
lendo, estudando, que nós estamos em um momento dramático da 
história do nosso planeta, que nós estamos destruindo as bases físicas, 
químicas e ecológicas que sustentam a nossa vida e a vida dos outros 
seres que formam a grande biodiversidade, que o tempo do relógio 
corre contra nós, e se nós nada fi zermos é a pior coisa que nos pode 
acontecer, porque pode nos levar a um abismo, a um caminho sem 
retorno. Por isso, é um tema urgente. Não podemos tratá-lo an passant. 

Assim, ele insiste, na sua encíclica, muitas vezes, que tudo está 
ligado a tudo. Todos os seres estão interligados, que a Economia está 
ligada à Política; a Política está ligada à vida de cada pessoa; que 
a vida de cada pessoa está ligada com as energias da Terra; que a 
Terra está relacionada com as energias do universo. Tudo forma uma 
imensa rede de relações e ninguém está fora dessas relações. Ocorre 
que essas relações estão distorcidas. Grande parte delas são relações 
destrutivas e não construtivas e salvadoras da vida. 

Ele se deu conta da gravidade do momento. Escreveu um texto 
de grande profundidade. Recolheu os dados melhores, mais seguros, 
da Ciência, da Biologia, da Cosmologia, da Economia, dos vários 
campos das Ciências da Vida e das Ciências da Terra. Colheu aquilo 
que era mais certo, onde havia mais convergência entre a comunidade 
científi ca e nós, e organizou seu discurso. Ele seguiu o rito metodoló-
gico que nós temos na América Latina: Ver, Julgar, Atuar e Celebrar. 
E, no momento do Ver, claramente, ele diz: “como nunca antes na 
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história, nós temos ofendido e maltratado a Mãe Terra”. E diz mais: 
“as dores da Terra devem ser sentidas como nossas dores e devemos 
ouvir, sempre juntos,  o grito do oprimido com o grito da Terra; e 
nunca esquecer os gritos da própria natureza que sofre e que nós 
devemos socorrê-la e salvá-la, porque a Terra não criou apenas a nós, 
seres humanos, criou também as árvores, os animais, as aves, todos 
os seres vivos que precisam da Terra, precisam do oxigênio, precisam 
dos nutrientes, precisam de água, precisam daquilo que nós também 
precisamos para viver. Então não podemos concentrar tudo em cima 
dos seres humanos, porque nós não estamos sozinhos em cima deste 
planeta, desta Casa Comum. Ele diz: “a grande causa, que produz a 
crise ecológica de hoje, vem do tipo de produção, de consumo e do 
tipo de Ciência que nós temos desenvolvido nos últimos séculos”. 
Não uma Ciência para a vida, mas uma Ciência para o mercado, uma 
ciência para o crescimento, supondo dois infi nitos que são ilusórios: 
a) O primeiro infi nito, imaginando que a Terra é um baú cheia de 
recursos que você vai tirando, tirando, e sempre tem infi nitamente; b) 
E que nós podemos crescer infi nitamente na direção do futuro. Esses 
dois infi nitos são ilusórios. A Terra é um planeta pequeno, é um 
planeta velho, é um planeta com bens e serviços limitados. Hoje, nós 
encostamos nos limites da Terra. Exploramos tanto a Terra que ela 
precisa de um ano e meio para repor aquilo que nós tiramos dela. Ou 
seja, a Terra já não tem sustentabilidade, ela está doente, e a doença, 
como para nós, se revela pela febre. A febre não é uma doença. A 
febre é um sintoma que mostra que alguém está doente...

Um exemplo dessa febre. Há quatro dias, eu saí de Curitiba com 
4 graus Celsius. Disseram-me que em Concórdia, em Santa Catarina, 
minha terra, cada manhã cai geada. Fui com toda minha roupa de 
inverno. Cheguei lá, 27 graus de calor. Não tinha nem como eu me 
apresentar para as festas. Tive que me apresentar com as vestes de frio. 

Essas mudanças extremas ocorrem no mundo inteiro, como na 
Europa, agora, em Madri está 41 graus. As pessoas não sabem onde se 
esconder por causa do calor. Do nosso lado, frios como nunca. Há 30 
anos que não caia geada em Petrópolis. E, de repente, a cidade inteira 
está coberta de geada. Não só os telhados, mas os carros, as ruas. Tudo! 
Há 30 anos, não ocorria isso. Essas mudanças climáticas mostram 
que a terra perdeu o equilíbrio. A perda de equilíbrio é a doença que 
as pessoas têm. A Terra tem que ser levada para o hospital. Tem que 
ser tratada, porque se nós não a tratamos, ela entra em um processo 
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de degeneração e acaba fi cando mais doente e, por fi m, ela pode até 
conhecer efeitos dramáticos que atingem a todos os seres vivos e a nós. 

A Terra não vai desaparecer. O que pode desaparecer é a vida 
da Terra. A Terra pode continuar avante pelos séculos, pode conti-
nuar, mas sem nós. Nós não queremos isso. Criamos as condições, 
aquilo que os cientistas chamam de princípio de autodestruição. 
Conseguimos construir uma máquina de morte com armas quími-
cas, físicas e biológicas, capazes de destruir por 25 formas diferentes 
toda a vida na Terra, sem sobrar ninguém para contar a história. Isso 
nós criamos. E, simultaneamente, criamos algo extraordinário que 
é o antibiótico que salvou tantas vidas, que impede que as crianças 
morram e faz com que os idosos vivam muito mais. 

Uma ciência que nos levou a lua e nos trouxe de volta, que nos 
trouxe todos esses benefícios, desde esta luz elétrica e este micro-
fone, todas essas coisas que nós não podemos negar que são boas e 
muito boas. Mas, simultaneamente, criamos essa contradição. Por isso 
a perplexidade. O que está dominando hoje? Não são os elementos 
positivos, são os elementos altamente negativos. Diante disso, o Papa 
diz, com razão, já pela quarta vez: “nós estamos dentro de uma terceira 
guerra mundial”. Não vai ser por bombas atômicas, porque assim não 
sobraria ninguém. Mas vai ser por guerras locais. Hoje, há 40 locais 
no mundo com guerras, com grande matança de pessoas inocentes. 
Vejam a vergonha da França. Lógico, nós lastimamos o atentado de 
Nice que matou tantas pessoas. Mas, dois dias depois o que fez a 
França? Mandou bombardear uma pequena cidade na Síria. Matou 
todo mundo. Crianças, velhos, toda a população, com vingança. Isso é 
fonte de ódio, fonte de novos atentados. Nós não podemos responder 
violência com violência. Temos que fazer como fez São Francisco, no 
seu cântico, “onde há ódio, que eu leve o amor... onde há desunião, que 
eu leve a união... onde há tristeza que eu leve a alegria”.

Bastava a França retirar as tropas, que estão lutando no norte 
da África, e os aviões que, há dois anos, estão bombardeando a Síria e 
o Iraque. Bastava tirar essas pessoas para terminar com os atentados. 
A Espanha fez isso quando teve um grande atentado nos trens, onde 
morreram centenas de pessoas. No dia seguinte, o rei mandou tirar 
todas as tropas espanholas do Iraque e do Afeganistão. Acabaram 
os atentados. E não é um país inimigo. Então, nós temos que parar 
com a violência. Isso é um tema da Ecologia, da ecologia Social, 
que está ameaçando a humanidade. O Papa vai adiante com esta 
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Ecologia. Eu acredito ser fundamental a Ecologia como uma rela-
ção nova para com a terra. Aqui é o ponto em que se reforça aquilo 
que vocês vêm fazendo que é a Agroecologia. A Agroecologia não 
é apenas uma nova técnica para produzir alimentos sãos, não conta-
minados, sem agrotóxicos. É muito mais do que isso. É uma relação 
de amizade com a terra. É uma relação, eu diria, carinhosa. Da mão 
que se estende para a carícia essencial e não para a agressão dos ecos-
sistemas do chão, das fl orestas, das águas, que nós castigamos com 
agrotóxico. Assim, a Agroecologia é uma forma de relação com a 
terra, não mais de dominação, não mais o punho que submete, mas 
com a mão que acaricia. Não como quem está em cima dominando, 
mas como quem está ao pé de cada ser, entendendo que cada ser tem 
valor em si mesmo, que existiam, e existem, há milhões de anos antes 
de nós. Por isso, ele toma como lema, como fonte de inspiração, São 
Francisco, que se coloca ao pé, junto a cada ser, chamando cada um 
com o doce nome de irmão e irmã. 

Papa Francisco, na encíclica, tem uma frase belíssima que 
diz: “caminhamos juntos, homens e mulheres, como irmãos e irmãs, 
juntos com o irmão Sol, com a irmã Lua, com o irmão Rio, com a 
irmã Montanha e com a irmã Terra”. Eu mesmo mandei um bilhete 
para ele, até meio que fazendo piada, porque ele me pediu uns mate-
riais como subsídios. Eu mandei um bilhete dizendo: “São Francisco 
pediu aos frades que, nos seus hortos, deixassem um cantinho para 
as ervas-daninhas, porque elas também têm direito de viver”. E não é 
que o Papa coloca isso na encíclica?! Por quê? Porque todos os seres, 
pode ser a erva-daninha, tem a sua função, tem o seu lugar. Talvez, 
nós não conheçamos ainda a sua função, mas é uma criatura de Deus. 
Tem o seu lugar no conjunto dos seres. 

Essa nova relação com a natureza é fundamental. Não mais a 
natureza como meio de produção. Não mais a Terra como uma coisa 
fora de nós. Neste sentido, os astronautas nos deram uma bela lição 
e sugestão. Porque eles, lá da lua, lá de suas naves espaciais (e há um 
livro belíssimo, no qual eles contam o sentimento que tiveram de ver 
a Terra de fora da Terra), disseram: “Aqui de cima, da lua, a Terra é 
tão pequenina que cabe na palma de nossa mão... Nós a escondemos 
atrás de nosso polegar. Mas tudo aquilo que é sagrado, que nós apre-
ciamos e amamos, está naquele pequeno planeta. E, daqui de cima, 
não há diferença entre Terra e humanidade. Não é que a humanidade 
está aqui e a Terra está ali... É uma unidade só!”
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Dessa experiência, tiveram a conclusão que nós, seres huma-
nos, somos aquela porção da Terra, que, no momento avançado 
da ebulição, começou a sentir, começo a pensar, começou a amar, 
começou a venerar, começou a cuidar. Assim emergiu o ser humano. 
Nós somos terra. O Papa, no número 2 da encíclica, diz isso: “nós 
somos terra”. Ele, seguramente, pensava no grande poeta, cantador 
argentino, Atahualpa Yupanqui. Talvez, muitos o conheçam, que era 
um indígena, um grande músico, o qual dizia: “el hombre es el ser 
que camina, es la tierra que camina, la tierra que siente, la tierra que 
piensa, la tierra que cuida… Nosotros somos tierra”2 . De fato, somos! 
Nós somos terra! Então, não há diferença entre terra e humanidade. 

Os astronautas disseram mais: “daqui da nossa perspectiva, 
nasce uma nova consciência, uma consciência planetária”. Não só a 
consciência de sermos Brasil, de ser norte-americano. A consciência 
de que nós pertencemos a essa Casa Comum única, este planeta. A 
consciência planetária é sentirmos que somos parte desta realidade, 
deste terceiro planeta do sistema solar, e desenvolver a consciência 
que temos os pés aqui, em Lapa, mas a nossa cabeça está aberta ao 
mundo. É tão bonito ver essas imagens da Terra, que estão distribuí-
das por todos os lados, como uma bola de natal pendurada no fundo 
negro do universo. E nós olhamos e dizemos: “esta é a nossa Casa 
Comum, essa é a nossa Terra, nossa Mãe Terra, que nos dá tudo que 
nós precisamos”.

No dia 22 de agosto de 2009, a ONU fez uma decisão muito 
importante dizendo que o dia 22 de agosto, que é o Dia da Terra, 
não vai ser mais o Dia da Terra, mas vai ser o Dia da Mãe Terra. 
Porque a Terra, como solo, podemos cavar, podemos comprar, pode-
mos vender, podemos fazer muita coisa. Mas a Terra como mãe não 
compramos, não vendemos, mas amamos, protegemos, veneramos. 
Assim, com esses sentimentos, devemos tratar a nossa Mãe Terra.

Isso signifi ca dizer que a Terra tem direitos. De fato, a ONU 
já decidiu os direitos da natureza, os direitos da Mãe Terra. Quem 
mais aprofundou isso foi o presidente da Bolívia, Evo Morales, que é 
um indígena. O discurso que ele fez na ONU, eu estava presente, foi 
uma das coisas mais importantes que escutei na minha vida, que se 
tratava de discutir se a Terra é mãe ou não é mãe. Ele se apresentou 
dizendo: “eu, representante dos povos unidos da Terra, dos desconhe-
2  Tradução: “o homem é o ser que caminha, é a terra que caminha, é a terra que sente, a terra 
que pensa, a terra que cuida... Nós somos terra”.
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cidos e invisíveis, venho aqui de joelhos pedir a todos vocês que não 
maltratem mais a nossa Pachamama, a nossa Mãe comum, porque ela 
está sofrendo, está gritando, está sagrando. Vamos defender a nossa 
Casa Comum”. E disse ainda: “O século XX foi o século dos direitos 
humanos, pessoais e sociais. Mas o século XXI, este de agora, será o 
século dos direitos da natureza e dos direitos da Mãe Terra”. Depois, 
ele elenca uma série de direitos. Então, isso está na base. É a concepção 
que está subjacente a todo esse processo que é mundial, hoje, da Agro-
ecologia, da produção orgânica de nossos produtos, porque dizem que 
a Terra é viva e nós precisamos cuidá-la. Se nós a cuidamos, ela vai nos 
dar tudo. A Terra não conhece lixo, ela retrabalha tudo e transforma 
em húmus, transforma em formas de alimentação, de fi bras, de tudo 
aquilo que nós precisamos. A Terra é viva.

O maior biólogo vivo, Edward Wilson, da Universidade de 
Harvard, no livro que está em português, O Futuro da vida, diz: 
“se eu pegar um punhado de chão, 100 gramas de terra, e colocar 
debaixo de microscópios quânticos, grandes microscópios, eu descu-
bro 10 bilhões de micro-organismos, de bactérias, fungos e vírus de 
10 mil espécies diferentes”. Se em um punhadinho de terra tem esses 
bilhões de micro-organismos, os quais são aqueles trabalhadores 
anônimos que garantem a fertilidade da terra, ela, a Terra, dá tudo, 
dá um mamão, dá uma melancia, dá uma fl or, dá tudo! Assim, nós 
nos damos conta que a Terra, realmente, é viva. Não só tem vida em 
cima dela, ela mesma é viva. Um superorganismo vivo. 

Francisco, na sua encíclica, fala que, com os agrotóxicos, nós 
estamos matando esses bilhões e bilhões de trabalhadores anônimos 
que não enxergamos, mas que mantêm a terra fértil, a terra apta para 
produzir vida e reproduzir vida. Vale dizer que o Brasil é o campeão 
do mundo. Essa região aqui, eu estava lendo ainda a pouco, utiliza 71 
milhões de litros (ou quilo) de agrotóxicos e o Brasil inteiro, mais de 
700 milhões de litros de agrotóxicos. Somos campeões nisso! 

Para ter um agronegócio melhor, seja de soja, seja de cana, seja 
de girassol, nós estamos matando esses nossos irmãozinhos pequeni-
nos, esses trabalhadores anônimos que sustentam a vida do planeta. 
Então, quando o papa fala de Ecologia, fala dessa relação nova com a 
terra, não uma relação de inimizade, mas uma relação de convivência, 
de cuidado, de proteção. Assim, cuidar da terra signifi ca, em primeiro 
lugar, reconhecer a terra como ser vivo, não como um baú morto, 
cheio de recursos. Em segundo lugar, dar-se conta das condições 
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para ela continuar viva, que é manter as águas limpas, as fl orestas em 
pé, o ar puro, que é a respiração deles. 

Gostaria aqui de citar um exemplo de um livro, que saiu em 
janeiro deste ano, de um dos grandes cientistas brasileiros, Antônio 
Donato Nobre, com o subtítulo “Indo ao encontro do matadouro”, 
como o foco em grande parte do que se discutia sobre a seca do Rio 
de Janeiro, de Belo Horizonte, e, em especial, de São Paulo, com a 
pergunta “De onde veio essa seca?” Essa seca veio, fundamentalmente, 
dos grandes desmatamentos que se fazem na Amazônia. Cada árvore, 
que tem uma copa de 30 metros, emite, por dia, mil litros de umidade, 
são os chamados rios volantes, que vão lá para a região do semiárido, 
que vão para a região do cerrado. Caem lá e alimentam os rios, porque 
grande parte dos rios brasileiros nascem no cerrado. 

Como a Legislação foi em cima, impedindo o desfl orestamento 
da Amazônia, seguiu-se para o cerrado. O cerrado é uma Amazônia 
invertida, ao invés de crescer para cima, ele cresce para baixo. Cada 
árvore tem raízes de cinco, sete, dez, trinta metros. Então, aquela 
umidade que vem da Amazônia, aquelas chuvas, alimentam os rios 
do cerrado, onde nascem quase todos os grandes rios brasileiros: o 
São Francisco, o Paraná e outros tantos. Como se corta tudo isso? 
Plantando soja que tem uma raiz de 5 a 7 centímetros, a água não 
chega lá embaixo e os rios começam a diminuir. Assim, vem as secas. 
Então, essa falta de cuidado do ser humano, que signifi ca preservar as 
condições para que a Terra mantenha a sua umidade, a sua biocapa-
cidade, a sua capacidade de produzir vida. Por isso, ele escreveu como 
subtítulo “indo ao encontro do matadouro”. Ele diz: “se as pessoas do 
Agronegócio soubessem o que nós cientistas sabemos, estariam na 
rua com cartazes, pedindo o desmatamento zero. Não. Eles preferem 
o dólar e o desmatamento. Preferem o dólar e continuam desma-
tando”. Segue ainda: “o cerrado é a parte mais antiga da história da 
Terra”. Ou seja, a Terra, antes, estava coberta de água. Quando surgi-
ram os solos, o primeiro lugar que surgiu foi, exatamente, o cerrado. 
Por isso que o cerrado chegou no seu clímax, não dá para recuperar 
mais nada. Ou mantemos o que está lá ou ele vai virar um deserto, 
como lá no semiárido, até às portas de Brasília. 

Em primeiro lugar, eu quero dizer com isso que cuidar da terra 
é cuidar das condições para que ela mantenha as suas capacidades de 
vida. Em segundo lugar, manter a biodiversidade. Que todos os seres 
vivos ajudam-se mutuamente.
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O mesmo cientista que falei antes, Edward Wilson, que criou 
a palavra biodiversidade, o último dado que ele dá é o seguinte: “por 
ano, dada a agressividade do ser humano sobre a natureza, nós esta-
mos fazendo desaparecer entre 70 a 100 mil espécies de seres vivos”. 
Cada ser vivo é um livro que, lá dentro, pode ter a solução para o 
Alzheimer, para o Parkinson. Nós sequer abrimos o livro e o lança-
mos fora e o queimamos. Então, a destruição da biodiversidade vai 
afetar todo o conjunto das relações. Por isso faz-se necessário manter 
cada ser, não desfl orestar, não queimar nada. O melhor presente que 
se pode dar a alguém é uma plantinha. Porque a planta, além de 
nos dar a sombra, dá-nos as fl ores, dá-nos os frutos; ela sequestra 
o dióxido de carbono, essa sujeira dos carros que transforma isso 
em material vivo para os seres humanos. O nível da agressão e da 
emissão de gases de efeito estufa, isto é, que produz o aquecimento, 
é de 21 bilhões de toneladas por ano. Se nós condensássemos isso, 
esse gás que sai dos ônibus, dos carros, das fábricas, teríamos uma 
montanha de um quilômetro e meio de altura e dezenove quilô-
metros de base. E nos perguntamos: “será que o estômago da Terra 
consegue digerir isso?” Não consegue. Por isso a Terra está doente. 
Nós temos que cuidar. Não queimar coisa nenhuma. Cuidar do lixo. 
Viver aqueles erres que a Carta da Terra traz: a) Reduzir o consumo, 
nós podemos ser mais com menos; b) Re-usar as coisas para outros 
fi ns; c) Reciclar tudo que existe; d) Re-urbanizar as partes devas-
tadas; e) Rejeitar as propagandas que nos induzem a consumir; f ) 
Respeitar a cada um dos seres. E, assim, nós podíamos multiplicar 
os erres até o fi m do alfabeto. Tudo isso para mostrar que a atitude 
do ser humano tem que mudar. Não pode ser uma atitude de quem 
destrói e se concebe, se imagina, dono. Em grande parte da encíclica 
do Papa, o núcleo central é a crítica ao Antropocentrismo. O Antro-
pocentrismo diz isso: “o único ser que tem valor, que é o centro de 
tudo, é o ser humano, o homem e a mulher; todos os demais seres 
não têm valor nenhum, só têm valor na medida que servem o ser 
humano”. Ele diz que esta é a grande ilusão do ser humano. Pois 
quando a Terra estava pronta, com 99,98%, só lá no “fi nzinho” apare-
ceu o ser humano... Nos últimos dois minutos da história da Terra.  
Ou seja, a Terra não precisou de nós para fazer as grandes fl orestas, 
ter os animais e a imensa biodiversidade. Não precisou de nós. E se 
nós estamos aqui é porque temos uma missão especifi ca que a Bíblia 
diz bem claro: nós fomos colocados no Jardim do Éden para cuidar 
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de todas as coisas e guardar. Guardar signifi ca garantir a sustentabili-
dade. Que eles possam crescer e se reproduzir e passar essas benesses 
para nós e para as futuras gerações. Se o ser humano está aqui não é 
para ser o centro de tudo. Ele é um elo dessa cadeia enorme da vida, 
mas um elo específi co, um elo que é responsável, que tem consciência 
que pode ser o satã da Terra, destruindo inteiros ecossistemas, como 
pode ser o anjo bom, aquele que protege, que salva.

Eu creio que Agroecologia é este anjo bom da Terra, que 
cuida dela, que “veia” a sua fertilidade, que respeita os ciclos, que dá 
descanso à terra para ela refazer os seus nutrientes e voltar a ser viva. 
Respeitar e cuidar da terra é aproveitar aquilo que a natureza nos dá 
e que, hoje, na Ecologia, chama-se trabalhar o território, o biorre-
gionalismo. Trabalhar o território não é, simplesmente, trabalhar o 
município, porque nós fi zemos divisões arbitrárias. A natureza fez as 
divisões por meio dos rios, da cadeia de montanhas, criando ecossis-
temas. E, hoje, a ponta da refl exão ecológica mundial é trabalhar o 
território, trabalhar aquilo que chamam de biorregionalismo. Ou seja: 
estudar qual é a condição da nossa região de aqui de Lapa? Como 
são os rios? Como são as fl orestas? Que tipo de animais temos? Que 
riquezas existem na natureza? Como nós podemos aproveitar isso de 
forma que todos possam estar incluídos? Diante dessas perguntas, 
descobrimos que somos quase todos ignorantes. Nós não sabemos 
como foram feitas essas montanhas, como surgiram essas planícies, 
como nasceram essas fl orestas, quem são esses animais. Não sabemos 
nada disso. Somo ignorantes.

Neste sentido, o desafi o para as escolas, hoje, é derrubar as 
paredes e levar as pessoas em contato com os irmãos e as irmãs da 
natureza; conhecer os rios; conhecer as plantas; conhecer as paisa-
gens; conhecer a história deste lugar. Perguntar-se: Quais foram os 
heróis? Quais foram os sábios? Quais foram os poetas? Quais foram 
os cantadores e os músicos? Quais as pessoas notáveis e santas que 
passaram por aqui? Quase não conhecemos essa história. E como é a 
nossa culinária? Qual é a nossa tradição? Eu, amanhã, quero comer a 
minha coxinha de farofa porque é típica de Lapa. Eu não quero sair 
daqui sem comer a minha coxinha.

Portanto, trabalhar a região signifi ca cultivar a culinária, as 
tradições, as artes; integrar as pessoas; criar pequenas empresas de 
Agroecologia, que não precisam fazer grandes transportes e, desse 
jeito, contaminar o ar, gastar mais petróleo; fazer que todos possam ser 
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incluídos; e diminuir, de forma aceitável, a pobreza, para que não seja 
escandalosa. A partir disso, dar para criar um mundo mais homogê-
neo, onde nos sentimos, realmente, em casa, aproveitando aquilo que 
essa região nos está dando. Até hoje, a pesquisa, as técnicas, pensa-
vam o planeta como um todo, a Ecologia como uma fórmula única. 
Nada disso. Nós temos que pensar em cada ecossistema: Como é o 
semiárido? Como acostumar o povo a viver com aquela seca? Como 
é a fl oresta atlântica? Como são os pampas? Como é o pantanal?

Cada região tem as suas singularidades, as suas especifi cidades. 
Com isso, elaborar as formas de convivência, de produção adequadas 
àquela região. Nós podemos equilibrar a terra e responder àquilo que 
a terra está nos oferecendo. Então, cuidar da terra implica todas essas 
dimensões. E, mais que tudo, cuidar da Terra é cuidar dos fi lhos e das 
fi lhas da Terra, especialmente, aqueles mais vulneráveis, aqueles que 
estão mais nas periferias, aqueles que são mais pobres por mil razões. 
É cuidar da vida humana, da saúde das pessoas, da sua alimentação, 
do tipo de água que consome, e, mais que tudo, do tipo de escola que 
têm. Em que conteúdos entram o tema do cuidado?  Desde peque-
nino, cuidar de todas as coisas. Aqui, entra o sentido da convivência 
e não só da exclusão dos outros e do preconceito. Crescer já com 
essas ideias de convivência, de aceitar a diversidade. Mostrar que essa 
diversidade entre os seres humanos revela a riqueza do que signifi ca 
ser humano. Podemos ser humanos de forma Yanomami, de forma 
chinesa, de forma japonesa, de forma nordestina. Formamos a famí-
lia humana, una e diversa. Aprender a conviver, ver valores a se trocar 
e enriquecer. Tudo isso deve entrar nesse processo de formação. Isso 
é cuidar da terra.

E, por fi m, para não alongar muito o discurso, cuidar do sagrado 
que está dentro de cada um de nós. Cuidar do sagrado, isto é, cuidar 
daquilo que o Papa fala no fi m da encíclica, da espiritualidade. A espi-
ritualidade não é monopólio das religiões. A espiritualidade é uma 
dimensão de cada ser humano. Mesmo a pessoa ateia pode ter uma 
profunda espiritualidade, porque espiritualidade é feita de valores, de 
amor incondicional, de solidariedade, de senso de justiça, de convivên-
cia, de encantamento com a natureza. Valores que você não compra 
no mercado, que não estão nos bancos à venda, mas estão no cora-
ção. Temos que desenvolver, além da inteligência intelectual que tanto 
desenvolvemos, desenvolver a inteligência cordial, a inteligência do 
coração, que sente, porque no coração está a ética, está a espiritualidade. 
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Nós não vamos cuidar da Terra se nós não sentirmos as dores da Terra, 
se nós não sentirmos amor pela Terra e por todas as coisas que nela 
existem. Então, espiritualidade é feita com esse conjunto de valores. 

Não teríamos tanta violência no Brasil, uma violência que 
supera a guerra no Iraque e Afeganistão, que dizima muitos jovens, em 
sua maioria negros, se cultivássemos a vida do Espírito. Não teríamos 
a farsa de uma Democracia de baixíssima intensidade, a corrupção que 
existe no Brasil, os ataques que estão fazendo à nossa Democracia.

[...]  
Então, nós temos que cultivar também a vida de Espírito que 

é parte da Terra. É a dimensão do sagrado. É aquela chama sagrada 
que está dentro de nós, que é a presença de Deus. E ela tem uma base 
biológica. Hoje, a ponta da Ciência Moderna é a Ciência do Cérebro. 
Os cientistas se deram conta de que sempre que o ser humano falar 
de Deus, mas não falar objetivamente de qualquer forma, falar em 
forma de oração, de respeito, há uma aceleração, no nosso cérebro, 
dos neurônios, porque a aceleração - que em média é 7,9 - sobe a 11, 
a 13, a 15, a 30 vibrações. E eles chamaram isso de o ponto Deus no 
cérebro. Não foram os teólogos, foram os cientistas que chamaram 
isso de o ponto Deus no cérebro. Eles afi rmam: “assim como temos 
órgãos exteriores, os olhos para ver, os ouvidos para ouvir, a pele para 
sentir, temos dentro de nós, uma vantagem evolutiva, um olho, um 
órgão interior, que se dá conta da presença de Deus misturado em 
todas as coisas”. Aquela força poderosa, amorosa que tudo sustenta, 
que nos dá entusiasmo, que nos dá vida, que nos faz sonhar, que nos 
faz lutar pela justiça e pelo bem, isso é apresentando Deus no cérebro. 

A desgraça de nosso tempo é essa cultura materialista que 
cobriu de cinzas essa chama sagrada. Temos que tirar essas cinzas. O 
efeito é fazer os seres humanos mais solidários, mais sensíveis, mais 
amorosos, mais cuidadosos, com mais capacidade de perdão e acei-
tação. Portanto, dentro de nós esta a espiritualidade. Pouco importa 
a religião que temos ou não temos. Assim como temos inteligência, 
temos vontade, temos libido, temos essa dimensão espiritual dentro 
de nós, que pertence à existência humana. Então, temos que desen-
volvê-la porque é parte da Terra. A Terra é um grande sacramento, 
é o templo de Deus. Eu diria que a Terra é o corpo de Deus no 
universo, e nós parte desta realidade. Tudo isso está espalhado um 
pouco pela encíclica do Papa, que nos enche de esperança.

Nós temos grandes riscos. Nós temos inteligência, temos ciên-
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cia e, mais que tudo, temos o espírito criador que é o Espírito Santo 
que nos ajuda e, assim, podemos sair desta crise. Por isso, Papa Fran-
cisco é grave ao denunciar as ameaças e, simultaneamente, cheio de 
esperança para dizer que há salvação para os seres humanos. E, por 
três vezes, cita um texto da Bíblia que é o capítulo 11 do livro da 
Sabedoria, onde diz: “oh, Deus, tu criaste todas as coisas com amor; 
não odeias nada daquilo que criaste; tu amas a todos porque tu és o 
soberano, amante da vida”. Assim, um Deus que é soberano, amante 
da vida, não vai deixar que a nossa vida desapareça. Nós vamos desco-
brir formas de sair disso e vocês estão no caminho certo. O futuro 
da Economia será baseado na Ecologia, será baseado na Agroecolo-
gia, naquilo que a Terra produz, respeitando e purifi cando esta Terra, 
fazendo com que ela continue sendo Mãe generosa.

Para terminar, eu quero dizer, como disse o Papa, com uma 
frase bonita que diz o seguinte: “irmãos, caminhemos juntos, que os 
problemas e as difi culdades do planeta Terra não nos tirem a alegria 
da esperança”. Portanto, nós temos esperança. Estamos no caminho 
que é certo, o qual não tem ainda a hegemonia. Este caminho que 
vocês escolheram da Agroecologia, da produção pura a partir da 
terra. É isso que vai ter futuro. Isso que vai alimentar a humanidade, 
vai criar as condições para que a Terra possa continuar a nossa Mãe 
e nós possamos viver felizes em cima dela, sentados à mesa, como 
dizem todos os mitos antigos e o próprio Jesus diz. Sentados à mesa, 
comendo, como irmãos e irmãs, da riqueza, da benevolência e da 
superabundância dos frutos da Terra.

Muito obrigado!



“Que tipo de mundo queremos deixar a quem vai suceder-nos, 
às crianças que estão a crescer?” Papa Francisco

Traduções
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A verdade, segundo a qual o grau de equilíbrio de que são 
capazes as pessoas, pode ser alcançado por igual, em todas suas 
circunstâncias e situações, relacionando-se com a ideia de que só 
pode pretender-se por meio de um amor e uma fé seguros. Mas nisto, 
não podemos esquecer que a verdadeira fé e o verdadeiro amor, sem 
um amor mais amplo à verdade, ou seja, sem amar todas e cada uma 
das verdades, é impensável; nem que os meios de educar o verda-
deiro amor e a verdadeira fé estão profundamente conectados com 
os meios de educar o conhecimento de todas as verdades e o amor 
a todas as verdades. Do mesmo modo, que sem a bendita força do 
amor e da fé, são impensáveis uma harmonia de nossas capacidades 
e a paz interior consigo mesmo e com os demais. Tampouco, sem 
um seguro cuidado em educar às pessoas para o conhecimento da 
verdade, ou seja, sem um sério cuidado em desenvolver firmemente 
suas capacidades intelectuais, tanto no aspecto moral e religioso 
como no familiar e cívico, cabe imaginar um verdadeiro equilíbrio e 
nem sequer uma verdadeira aproximação a um equilíbrio das capa-
cidades humanas, nem, portanto, uma verdadeira capacidade comum 
da natureza humana portadora de bens e de satisfação. A mesma não 
provém de uma educação unilateral, ou de uma capacidade humana 
particular, senão  - visto humanamente o assunto – de um desenvol-
vimento cuidadoso e recíproco de todas as capacidades. Assim, como 
é inegável que não procede de uma falta de amor e de fé, tampouco 
surge da irreflexão, da estupidez, da debilidade mental nem da neces-
sidade do espírito. 

A FÉ, O AMOR E 
A VERDADE:

TRÊS VALORES QUE 
FUNDAM O EQUILÍBRIO DA 

PESSOA
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Reconheço, inteiramente, que a falta de amor e a falta de fé, 
esses desgraçados fi lhos de um egoísmo sensitivo vivido de um modo 
“inatural” em nossos dias, tem engendrado a espantosa infelicidade 
que sofre nossa época. Mas, também, essa falta de amor e de fé 
debilitou, em alto grau, e quase destruiu os primeiros fundamentos 
de uma verdadeira e feliz capacidade intelectual e profi ssional e os 
fundamentos da vida familiar e do puro sentido paterno, materno e 
fi lial. A fé verdadeira, aquela fé que – igual que o temor de Deus – 
possui a promessa divina de bênçãos, tanto para a vida presente como 
a futura, exige para todas as propriedades humanas aquela educação 
da capacidade intelectual e da capacidade prática que são necessárias 
para assegurar os gozos de nossas relações familiares e cívicas, ou 
seja, para servir de um modo autêntico a nossa vida pública e privada. 

Não podemos perder de vista a conexão que a necessidades de 
cuidar humanamente a educação de nossas capacidades intelectuais e 
práticas têm com a sagrada preocupação por educar a fé e o amor; e não 
podemos silenciar até que ponto, entre nós, tem-se sepultado e destruído 
o sentido paternal, maternal e fraternal na vida do lar, coisa que produz 

Pintura de Karl Grob, 1819.
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a destruição dos fundamentos da verdadeira fé e do verdadeiro amor, 
igual que a dos fundamentos das capacidades intelectual e profi ssional e 
dos infl uxos benéfi cos que exerce a vida familiar e cívica das pessoas. A 
ajuda para aliviar os males, que afl igem o bom coração de todas as classes 
sociais, pode esperar-se, unicamente, de umas medidas que, contraba-
lançando a falta de amor, de confi ança e de fé em suas causas e fontes, 
são adequadas para ativar a capacidade paternal, a fi delidade materna 
e o sentido fi lial, na educação e tanto na vida pública como na privada, 
fazendo-os ressuscitar dentre os mortos – por assim dizê-lo – em quanto 
que, hoje em dia, parecemos vê-los como sepultados na tumba e, por 
outra parte, necessitamos, urgentemente, deles. E as pessoas de nossa 
época se equivocariam, certamente, sim, pensando nisto, entregando-se 
à vã suposição de que aquilo do qual necessitamos com urgência se fará 
já por si só sem que ponhamos nada de nossa parte.

Nem a disposição ao amor e à fé e nem as disposições para a 
capacidade intelectual e a capacidade prática se formam nas pessoas, 
nem, muito menos, em nossas propriedades e classes, sem nossa coope-
ração. A formação sensitiva e espiritual de tudo aquilo que o amor, a 
sabedoria e a fé exigem de cada um de nós, nas situações e circunstân-
cias em que nos encontramos, requer um cuidado humano para educar 
todas aquelas habilidades e capacidades, cuja posse nos obriga, nossa 
vida familiar e doméstica e que o verdadeiro cristianismo reconhece e 
exige de nós como meios de formação de tudo aquilo. Por dizer isso, 
de um modo humano, o anterior resulta excelente também por produ-
zir uma habituação e aprendizagem de capacidades requeridas pelo 
cumprimento desses deveres, com o qual, para a fraca humanidade, o 
jugo de Jesus Cristo se lhe fará mais suave e sua carga mais leve. 

Pela capacidade comum, ao ideal de uma harmonia das 
capacidades humanas. O amor com meio

Considerarei, todavia, de novo, a ideia de educação elementar 
no aspecto de como se desenvolvem seus meios de educação da capa-
cidade comum da natureza humana e de conseguir aquela harmonia 
das capacidades humanas que surge dela.

O meio interior de desenvolver essa capacidade comum da 
natureza humana é o amor; os meios externos de seu desenvolvimento 
estão na capacidade humana de ação, segundo nos permite conside-
rar, apoiado, exteriormente, pela capacidade intelectual e a capacidade 
prática, aquilo para o qual o amor põe em jogo, educativamente, a 
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capacidade geral da natureza humana e move todas nossas capacida-
des. Também aqui a capacidade linguística constitui, o andar inter-
médio que une nossa capacidade intuitiva e nossa capacidade inte-
lectual, ao pôr à criança em estado de compor, descompor e comprar 
as impressões que produzem as coisas intuídas quando se encontram 
ante ela em verdade, em limitação e em extensão em todas direções, 
e pelo que respeita à mente, ao coração e à atitude prática; isto é, a 
capacidade de poder conduzir, mentalmente, essas impressões e de 
pensar e julgar sobre elas. Evidentemente, também nisso, a capacidade 
linguística vem a ser o órgão que exteriormente faz de intermediá-
rio das capacidades, unindo entre si os fundamentos particulares e os 
elementos essenciais da capacidade comum e da atividade comum de 
nossa natureza, e expressando pelos resultados dessa união tudo o que 
é o modo de ser humano. Sem ela, sem este grande resultado de toda a 
formação, a que chegou a humanidade, e sem esta capacidade comum 
da natureza humana, o fi m de toda educação, que é o desenvolvimento 
da humanidade mesma, fi ca inalcançável. Sem ela, nenhuma ciência 
humana, nenhum produto humano, nem nenhum tipo de atividade se 
eleva ao que é a humanidade mesma.

O meio interior de despertar a capacidade comum que o 
vivifi ca todo em nós, a qual tem por objeto a atividade de todas 
as capacidades particulares, unindo-as entre si, e se expressa nesse 
fundamento divino da humanidade que é o amor, para animar essa 
capacidade comum não necessita nenhuma ajuda da arte. Tem-se, já, 
uma ajuda divina no interior de cada pessoa que a busca. O chamado 
até ela, o chamado a buscá-la, está em cada pessoa, na graça divina 
e na capacidade divina da consciência. Sua formação externa, pelo 
contrário, requer a ajuda da arte humana, na medida em que o desen-
volvimento natural interior das capacidades do ser humano encontra, 
em si mesmo, uma ajuda divina; e, em geral, é na formação externa e 
natural dessa capacidade comum onde a ideia de educação elementar 
em todos seus empenhos psicológicos há de buscar os meios essen-
ciais de desenvolvimento, de um modo natural, os fundamentos da 
educação de nossas capacidades e disposições. 

É, também, esse caminho o único pelo qual resulta possível 
contrabalancear as difi culdades com que tropeçam esses esforços. As 
mesmas acostumam surgir da preponderância das pretensões egoís-
tas e sensitivas de nossa natureza animal sobre as dos fundamentos 
morais e espirituais de nossa humanidade.






