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Estamos cansadas! Estamos cansados! Para todo lado que olhamos há 
violência, morte, ódio, pobreza, tristeza, opressão.  Qual o grito de dor e 
lamento que brota desse momento? Gritos em prol da vida são abafados 
com gritos de morte. São várias formas de abafar.

Nesta edição do Por Trás da Palavra, algumas dessas formas de abafar 
os gritos pela vida são apresentadas. “Retrocesso e a perda de direitos 
no Brasil” contém textos de novos escritores que percebem as violações 
de direitos em diversos espaços e denunciam. 

É estarrecedor perceber que em tão pouco tempo quantos direitos 
foram retirados e outros tantos que estão ameaçados. 

O primeiro texto é um extrato do Informe 2017/2018 – O estado 
dos DH no mundo -  elaborado pela Anistia Internacional, e já na sua 
abertura relata que “Quase 200 propostas diferentes de emendas consti-
tucionais, novas leis e modificações da legislação existente ameaçavam 
uma série de direitos humanos, no Brasil”.  

Os textos seguintes são reflexões sobre os retrocessos no ensino con-
fessional, nos direitos juvenis, nos direitos trabalhistas e a situação de 
crise emblemática no Rio de Janeiro, que é uma amostra da situação de 
estado mínimo que já ocorre também em outros estados brasileiros.

Por tudo que foi exposto, o povo brasileiro encontra-se num momento 
em que necessita ser consolado. É tempo de consolar, acalentar, ani-
nhar... Escutar os gritos e acalmar.

Consolem, consolem o meu povo, diz o texto de Isaías 40.1...

Que o CEBI, através da Leitura Popular da Bíblia, possa ser palavra 
que consola, mas também palavra que liberta. Uma vez consolados 
e consolados, poderemos seguir na luta e na esperança de um outro 
mundo possível.

Sigamos juntas e juntos!

Boa leitura! 

Consolai, consolai
o meu povo!
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O estado dos Direitos Humanos no mundo
De acordo com o relatório da Anistia Internacional, 

no Brasil diversas propostas que ameaçavam direi-
tos humanos e retrocediam adversamente as leis e 
políticas existentes avançaram em sua tramitação 
no processo legislativo. A violência e os homicídios 
aumentaram, afetando principalmente os jovens 
negros. Conflitos por terras e recursos naturais 
resultaram em dezenas de mortes. Os defensores 
dos direitos humanos não foram protegidos efetiva-
mente. A polícia respondeu à maioria dos protestos 
com força excessiva e desnecessária.

Mudanças legais, constitucionais e 
institucionais

Quase 200 propostas diferentes de emen-
das constitucionais, novas leis e modificações da 

legislação existente ameaçavam uma 
série de direitos humanos. Entre essas 
medidas retrógradas, estavam propos-
tas que reduziam para menos de 18 
anos a idade em que crianças podem 
ser julgadas como adultos; alteravam ou 
revogavam o Estatuto do Desarmamento, 
facilitando o licenciamento e a compra 
de armas de fogo; restringiam o direito 
de manifestação pacífica e criminaliza-
vam os protestos sociais; impunham a 
proibição absoluta do aborto, violando os 
direitos sexuais e reprodutivos de mulhe-
res e meninas; mudavam o processo de 
demarcação de terras e a exigência do 
consentimento livre, prévio e informado 
dos povos indígenas e das comunidades 
quilombolas; e diminuíam a proteção 
aos direitos trabalhistas e o acesso à pre-
vidência social. A Lei Nº 13.491/2017, 
assinada pelo Presidente Temer em 13 
de outubro, estabelecia que violações de 
direitos humanos, inclusive homicídio 
ou tentativa de homicídio, cometidas por 
militares contra civis seriam julgadas por 
tribunais militares.

Esta lei viola o direito a um julgamento 
justo, uma vez que os tribunais milita-
res no Brasil não oferecem garantia de 
independência judicial. Apesar desses 
retrocessos, uma nova lei de migração 
(Lei Nº 13.445/2017) passou a vigorar em 
maio, com melhoras para os direitos dos 
migrantes.

Defensores de Direitos  
Humanos

Defensores de direitos humanos, 
principalmente nas áreas rurais, continuaram a 
ser ameaçados, atacados e assassinados. O Pará e 
o Maranhão estavam entre os estados nos quais 
os defensores corriam maior perigo. Segundo o 
Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de 
Direitos Humanos, uma coalizão da sociedade civil, 
62 defensores foram mortos entre janeiro e setem-
bro de 2017, mais do que no ano anterior. A maioria 
foi morta em conflitos por terras e recursos natu-
rais. Cortes no orçamento e falta de vontade política 
para priorizar a proteção aos defensores de direi-
tos humanos resultaram no desmonte do Programa 
Nacional de Proteção, deixando centenas de pes-
soas expostas a um alto risco de ataques.

Fonte: Anistia Internacional - Informe 2017/2018

Retrocessos e perda 
  de direitos no Brasil
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Se existe um exemplo emblemático de toda a 
crise política, econômica e social no Brasil, este é 
o Rio de Janeiro (tanto a cidade quanto o Estado). 
O Rio de Janeiro viveu a euforia da Copa do 
Mundo (2014) e das Olimpíadas (2016), grandes 
eventos internacionais que pouco ou nenhum 
benefício deixaram para o seu povo. Deixaram, 
entretanto, muitas mazelas como legado contra 
o povo mais humilde: “Os justos levam em conta 
os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se 
importam com isso.” (Pr 29.7).

No preparativo para tais eventos já era nítido 
a quem os governos estavam servindo: não era 
ao povo mais humilde, mas ao capital especula-
tivo. Não é possível servir a Deus e ao dinheiro 
(Lc 16.13) e nossos governantes, bem como as 
elites que os sustentam, não tardaram a escolher 
o seu lado. A política de remoções de vilarejos 
para abrir espaço à especulação imobiliária, que 
parecia sepultada na tenebrosa era Lacerda, foi a 
tônica dos preparativos com várias comunidades 
sofrendo com os despejos: Vila Autódromo, Asa 
Branca…

A especulação imobiliária, o problema da 

concentração das terras e casas nas mãos de 
poucas pessoas, o que  empurra os mais pobres 
para localidades mais distantes visando aten-
der os interesses das classes privilegiadas, já era 
denunciada pelos profetas bíblicos: “Ai dos que 
ajuntam casas e mais casas, dos que acrescentam 
um campo a outro, até que não haja mais onde 
alguém possa erguer sua casa, e eles se tornem os 
senhores absolutos da terra!” (Is 5.8).

Tanto a remoção não privilegiava o povo, 
quanto não era necessária que, com muita luta, 
alguns moradores da Vila Autódromo conse-
guiram continuar morando no mesmo local. 
Igualmente, nota-se que não era apenas por conta 
dos grandes eventos, já que após a realização dos 
mesmos, o fantasma das remoções retornou,  com 
a prefeitura ameaçando remover os moradores 
da comunidade do Rio das Pedras (comunidade 
humilde que fica ao lado áreas nobres da capital 
fluminense como o Itanhangá, Alto da Boa Vista 
e Barra da Tijuca).

Falando em lutas, desde as jornadas de protesto 
em 2013, passando pela luta dos moradores contra 
as remoções, a luta dos servidores públicos para 
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r e c e b e -
rem os 

seus salários, as 
lutas contra os leilões 
do pré-sal e tantas 

outras, a resposta das 
autoridades é sempre a 

mesma: repressão. A violência contra 
o povo se viu em um nível alarmante: 
protestos pacíficos foram reprimidos 
com um sadismo assustador, a vio-
lência foi a arma para tentar calar o 
povo (sempre foi, não é à toa que 
seguimos o Cristo crucificado com 
seus discípulos martirizados pelo 
grande Império), não é à toa que 
diz a Bíblia: “Como um leão que 
ruge ou um urso feroz é o ímpio 
que governa um povo necessi-
tado.” (Pr 28.15).

Como resultado do pós-
-olimpíadas, além de obras 
faraônicas como a Vila dos 

Atletas, na Ilha Pura (que continua sem uso), o 
Centro Olímpico subaproveitado, sistemas de 
transportes mal planejados (ou melhor, planeja-
dos de acordo com os interesses das empresas e 
não com os interesses do povo), vieram as notícias 
que todos já sabíamos: os esquemas de corrup-
ção (alguns ligados à realização dos eventos) e 
os gastos exorbitantes com estruturas desneces-
sárias levou à falência econômica do Estado do 
Rio de Janeiro e a uma forte crise na capital .

Com a crise, os governos novamente optaram 
por cortar gastos, porém não fizeram o corte no 
uso indevido do dinheiro público. Resolveram 
cortar os repasses para a saúde, educação e 
outras áreas de direitos básicos, inclusive o salá-
rio dos servidores estaduais que estão há meses 
sem receber o que lhes é devido. Meses sem salá-
rio, sem o sustento, o que tem levado muitos 
servidores a passarem fome, serem despejados 
e sofrerem demais situações terríveis. Alguns 
inclusive morreram nesse período por problemas 
de saúde que, possivelmente, foram agravados 
por todo o estresse e necessidades geradas pela 

falta do recurso mais elementar para si e para os 
seus, como no provérbio bíblico: “Quando os jus-
tos governam, alegra-se o povo; mas quando o 
ímpio domina, o povo geme” (Pr 29.2). 

Enquanto os servidores estão há meses sem 
receber o seu sustento e o povo amarga a falta 
de serviços públicos dos mais básicos, o Estado 
do Rio de Janeiro tem seus 3 últimos governa-
dores presos por envolvimento em escândalos 
de corrupção, vivendo vidas de luxo às custas 
do sangue e do suor do povo de Deus. Além 
deles, secretários e deputados encontram-se na 
mesma situação (e olha que vários colegas depu-
tados continuaram tentando manter os corruptos 
livres, enquanto mandavam a polícia reprimir o 
povo que protestava contra os absurdos). Parece-
nos que o apóstolo Tiago escreveu para o nosso 
Estado e seus líderes: “Ouçam agora vocês, ricos 
opressores! Chorem e lamentem-se, tendo em 
vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de 
vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas 
roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, 
e a ferrugem deles testemunhará contra vocês e 
como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumu-
laram bens nestes últimos dias. Vejam, o salário 
dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, 
e que por vocês foi retido com fraude, está cla-
mando contra vocês. O lamento dos ceifeiros 
chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. 
Vocês viveram luxuosamente na terra, desfru-
tando prazeres, e fartaram-se de comida em dia 
de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, 
sem que ele ofereça resistência.” (Ti 5.1-6)

Como nas diversas crises relatadas nas 
Escrituras, que tiveram o pecado e a maldade 
como origem, Deus levantou profetas no meio de 
seu povo. Deus está nos chamando para denun-
ciarmos tudo o que está ocorrendo em nossa 
terra e com o nosso povo. 

Morôni Azevedo de Vasconcellos
Professor de geografia, teólogo, especialista em 

geografia do Brasil, mestre em educação e postu-
lante ao ministério ordenado na Igreja Episcopal 
Anglicana do Brasil.
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 Primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho 
de Mateus compõe-se de uma riqueza imensa e apre-
senta questões significativas e fundamentais para a vida, 
tais como: Quem somos? Qual a nossa missão? Como viver a 
fé? Tais perguntas também estão muito presentes na vida 
da juventude disposta a elaborar o seu projeto de vida.

 A temática central de Mateus é a justiça, que 
deve estar diretamente ligada às necessidades do 
povo. No capítulo 5, versículo 6, dentro do bloco das 
bem-aventuranças, encontramos: “Felizes os que tem 
fome e sede de justiça, porque serão saciados”. Quem 
tem essa fome e sede quer condições de vida digna, que 
venha adocicar a amarga experiência de injustiça cau-
sada por um modelo de sociedade feito para ser desigual. 
A justiça apresenta-se como algo vital ao ser humano. 
Logo, a justiça de Deus é de inclusão, ela possibilita a 
plenitude.

Se buscássemos características que definem a juven-
tude, há grande possibilidade de aparecerem palavras 
como: sonhadora, aventureira, rebelde, dentre outras. 
Todas ligadas a uma fome e sede de transformação e 
mudança. Diante disso, a busca por justiça pode ser 
encontrada como pano de fundo de tais características. 

No Brasil, para fins de políticas, juventude é o seg-
mento de pessoas na faixa etária entre 15 e 29 anos. Tal 
categoria social vem ganhando destaque a partir de suas 
pautas específicas e sua organização dentro dos campos 
social, político, econômico, religioso e cultural. É nela 
que explodem as contradições e enfrentamentos de gera-
ções, a partir de valores e tradições que se modificam, 
bem como é onde se consolidam as novas dinâmicas e 
comportamentos sociais. 

É também na juventude que se sentem os mais duros 
golpes do capital. Onde as injustiças se manifestam de 
maneira mais acentuada, pois buscam a todo momento 

enquadrarem-na em um modelo social que a vê como 
uma engrenagem da produção e geração de riqueza que 
alimenta a desigualdade.

O ano de 2017 foi lastimável para o cenário de con-
solidação e avanço de direitos no Brasil. Ocorreram 
retrocessos em todas as áreas. O governo, alicerçado pelo 
Congresso Nacional e pelo poder judiciário, além de boa 
parte da grande mídia, organizou as conquistas históri-
cas dos trabalhadores e trabalhadoras como se fossem 
peças de dominó, bateu na primeira e gerou um efeito de 
queda de uma peça após a outra.

 A juventude brasileira é um dos focos das 
reformas apresentadas. Vale lembrar que a primeira 
grande reforma, posta para apreciação ainda em 2016, 
foi a reforma no Ensino Médio que, em suma, propõe 
o ensino totalmente voltado para suprir as demandas 
do mercado de trabalho e do capital, precarizando as 
relações de empoderamento que a educação pode pro-
porcionar na vida da juventude. Deste modo, seu projeto 
de vida, neste tempo de tomada de grandes decisões, fica 
refém das alternativas dadas para que seja apenas mais 
uma mão de obra qualificada e barata. Evidentemente, 
trata-se aqui da juventude empobrecida, que está nas 
escolas públicas, visto que as escolas particulares não 
aderiram a tal reforma.

Já no início de 2018, está para ser apresentada no 
Congresso Nacional uma nova proposta para o Plano 
Nacional de Juventude que, desta vez, será elaborado 
por uma empresa de Consultoria, vencedora de um 
Edital lançado pela Secretaria Nacional de Juventude. 
O Plano, como relata o atual secretário de juventude, 
Assis Filho, quer ser uma política de Estado para juven-
tude e não mais política de governo. No entanto, não 
há sinalização de como a empresa dará atenção a todas 
as demandas elaboradas a partir das três Conferências 

Tiago Arcego da Silva*

 as juventudes do Brasil
Justiça e injustiça:
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Nacionais de Juventude que já ocorreram e as devidas 
estratégias necessárias para sua superação.

 Ao mesmo tempo, o Conselho Nacional de 
Juventude (Conjuve) teve baixas significativas e históricas 
de entidades que contribuíram no avanço da conquista de 
direitos no Brasil e, diante deste contexto de retrocessos, 
resolveram continuar sua atuação e defesa dos direitos e 
da vida da juventude a partir de outros espaços de mili-
tância, como é o caso da Pastoral da Juventude que, na 
história, foi a primeira entidade da sociedade civil a assu-
mir a presidência do Conjuve. A denúncia do novo modelo 
que pouco ou nada consegue avançar, se deu em meio a 
uma retirada estratégica que manifesta a não comunhão 
com todo o modelo de Estado imposto à juventude.

 O corte nos programas até então estabelecidos e 
na própria agenda do Conjuve, não propiciando condi-
ções para a continuidade de reuniões, negam o Estatuto da 
Juventude que prevê a participação como direito. Desde a 
troca no governo federal até a nova eleição do Conjuve 
em julho de 2017, ocorreu um período de quase um ano 
e meio sem que houvesse o mínimo de consideração às 
entidades que o compunham e que tiveram participação 
decisiva na elaboração das políticas públicas de juventude 
no Brasil. O processo eleitoral, então, veio a partir de um 
decreto presidencial que já previa a função e a composi-
ção da comissão eleitoral do Conjuve, sem que houvesse 
escuta e debate com as entidades da sociedade civil.

  Contudo, o desmonte nas políticas públicas 
de juventude, a partir de sua estrutura de sustentação, 
somada às reformas do ensino médio, à PEC 241 ou PEC 
55 do congelamento no teto dos investimentos públicos 
básicos, à reforma trabalhista e a iminência do avanço para 
aprovação da reforma da previdência, colocam a juven-
tude em um situação de alerta, visto que seu presente e 

seu futuro está posto à prova. Neste cenário, se acirram as 
disputas entre as forças sociais, até mesmo de outras par-
celas da população, pelo conceito, manipulação, alienação 
ou autonomia, empoderamento, protagonismo e partici-
pação da juventude.

 As reformas apresentam-se como uma forma de 
controle do capital sobre suas mentes, corações e cor-
pos. Para os mais pobres resta ainda uma punição mais 
rigorosa, visto os altos índices de violência sofrida pela 
juventude negra, por exemplo, que alcançam números 
de guerra. A repressão é assustadora. Os indicadores de 
jovens mortos são inadmissíveis. A justiça está longe de 
acontecer. Logo, o sistema imposto à juventude contradiz 
a lógica evangélica da justiça, a partir da inclusão que gera 
vida plena.

 Se não há justiça, não há paz! A desesperança é 
uma tentação latente e, embora haja um sentimento forte 
por mudança entre a juventude, não ocorre um entendi-
mento coletivo mais amplo de a que mudança se refere. 
Diante disso, projetos injustos, antievangélicos, que 
disseminam o ódio e a divisão e que propõe saídas e res-
postas fáceis, se difundem e se fortalecem em período 
pré-eleitoral.

 É preciso atenção evangélica para fortalecer um 
projeto alternativo à proposta neoliberal que avança 
e mata os direitos e a vida dos trabalhadores e traba-
lhadoras, atingindo de maneira mais forte a juventude 
brasileira. Força e coragem às organizações e entidades, 
juventudes organizadas que ousam sonhar e lutar pela 
justiça do Reino. O hoje e o amanhã são disputas neces-
sárias de se fazer agora e mesmo que “se não houver o 
amanhã, brindaremos o ontem, e saberemos então onde 
está o horizonte!” (Arte em movimento).

 as juventudes do Brasil
Justiça e injustiça:

* Membro da Coordenação Regional e Nacional da Pastoral da Juventude
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O ano de 2017, com todos seus problemas que 
marcaram a história do Brasil, também será lem-
brado pela decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF) tomada no dia 27 de setembro, que autorizou 
o ensino confessional pautado em uma só deno-
minação religiosa, sufocando anos de militância e 
luta educacional por um pluralismo que respeite a 
diversidade e trate o Ensino Religioso como área do 
conhecimento, portanto com elementos científicos 
de investigação da religiosidade humana.

A polêmica sentença do STF derruba as normas 
estabelecidas na Lei 9.475, de 1997, que assegura a 
oferta de um Ensino Religioso livre de “proseli-
tismo”. Este retrocesso representa um sintoma do 
conjunto de reformas que o governo golpista, que 
usurpou a presidência em 2016, está promovendo.

Tudo isso faz lembrar das reformas promovidas 
pelo rei Josias, descritas em 2Rs 22,1-23,30. Sabe-se 
que a tradição deuteronomista viu com bons olhos 
as reformas políticas e religiosas requeridas pelo rei 
que começou seu governo aos 8 anos de idade. No 
entanto, sabe-se também que a tradição profética 
não lhe poupou duras críticas, pois ele beneficiou 
a nobreza e oprimiu o povo com sua administração 
centralizadora.

O que se quer lembrar ao citar o rei Josias é que a 
religião pode ter uma dimensão libertadora ou opres-
sora. Essas dimensões vão se tornar mais evidentes 
dependendo do projeto político-social que se pro-
move e alimenta. Temos que fazer questionamentos:

E hoje, como os governantes apresentam à opi-
nião pública seus pacotes econômicos e as propostas 
de alteração casuísticas na constituição do país? 
Reformas são suficientes? Não serão necessárias 
transformações mais profundas na sociedade? Que 
reformas e transformações são necessárias na reli-
gião, na política e na economia para que o mundo 
se pareça mais com os planos de Deus? (GASS, 2003, 
p.40)

Essas perguntas são colocadas por Gass (2003) 
após descrever os principais pontos da reforma 
josiânica no segundo livro dos Reis. A provocação 
é atualíssima. A decisão retrógrada do STF expressa 
uma mudança na compreensão do Ensino Religioso 
que atende um projeto de dominação maior. A 
lógica centralizadora continua imperando nas cabe-
ças políticas: atacar o pluralismo religioso e minar 
experiências que valorizam a diversidade está den-
tro do mesmo pacote.

Quero partilhar minha experiência como profes-
sor de Ensino Religioso, como pesquisador, como 
pessoa de fé que milita pela Leitura Popular da 
Bíblia (LPB). Convido você, leitora ou leitor, a refle-
tir sobre uma abordagem filosófica e sociológica do 
ensino religioso na perspectiva atual, dialogando 
com o método LPB.  

O Fenômeno Religioso como objeto de estudo 
precisa ser pesquisado com ferramentas próprias. 
Os conceitos com os quais nos deparamos no dia a 
dia de trabalho e pesquisa são ferramentas que aju-
dam a adentrar nessa temática. Quando se fala de 
conceito, tenta-se mostrar a importância que tem a 
compreensão dos significados das palavras religião, 
religiosidade, sagrado, profano, santo, transcendên-
cia, mito, rito, tradição, símbolo, etc...

Exposto isso, me detenho um pouco sobre o 
pensamento de Émile Durkheim apresentado por 
Rubem Alves (1981). Estamos num contexto cultural 
pluralista e cientificamente desenvolvido. O fenô-
meno religioso tem que ser visto mergulhado nessa 
realidade multifacetada. O sociólogo francês afirma:

“Diz-se que a ciência, em princípio, nega a reli-
gião. Mas a religião existe. Constitui-se num sistema 
de fatos dados. Em uma palavra: ela é uma reali-
dade. Como poderia a ciência negar tal realidade?” 1 

1  DURKHEIM, apud. ALVES, 1981. p. 39.

Adriano de Souza Viana
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Sendo assim, ele conclui que “não existe religião 
alguma que seja falsa”2. Alves (1981) comenta que 
a postura de Durkheim demonstra que a religião 
está fundamentada na própria natureza das coisas 
e não em mentiras ou erros3. Em outras palavras, 
podemos ver aqui a religião sendo encarada como 
um fenômeno humano. E como fenômeno, pode 
ser estudada sistematicamente e contribuir na com-
preensão da complexidade do que é o ser humano, 
e na edificação de uma humanidade mais integrada, 
superando as fragmentações que a modernidade 
impôs à pessoa humana. 

Assim, o estudar sobre Fenômeno Religioso 
permite uma nova compreensão da religião e da reli-
giosidade. A pluralidade de experiências religiosas 
diante  variadas dimensões humanas deve ser inves-
tigada para que o Ensino Religioso possa ser uma 
disciplina que contribua na educação integral do 
cidadão. Uma compreensão mais crítica do que é o 
fenômeno religioso pode ser uma abertura maior ao 
diálogo no atual contexto de pluralismo religioso e 
de relativismo da dimensão transcendental.

A base teórica de Durkheim permite-nos revalo-
rizar as experiências religiosas mais diversas como 
algo profundamente social, histórico e cultural. 
Nessa perspectiva, o estudo bíblico, em chave de 
leitura sociológica, tem muito a contribuir com a 
reflexão sobre o fenômeno religioso judaico-cristão 
promovendo libertação. A prática da Leitura 
Popular da Bíblia, realizada em variados espaços 
na América Latina, tem muito a contribuir com o 
processo de educação integral dos sujeitos. Desse 
modo, resta-nos promover a LPB também em espa-
ços de ensino regular, sem nunca ferir a pluralidade 
de experiências religiosas. Assim, também, devemos 
estudar outros textos sagrados de tradições religio-
sas distintas, como o Alcorão mulçumano, os Vedas 
hindus, entre outros.

2  ALVES, 1981. p. 39.
3  ALVES, 1981. p. 39.

Nota-se que a luta por um Ensino Religioso não 
confessional deve continuar. A LPB nos educou 
nos últimos anos para o convívio fraterno com os 
irmãos e irmãs de outras denominações religiosas. 
Na dinâmica inter-religiosa amadurecemos e cres-
cemos com os que creem de maneiras diferentes da 
nossa. Temos que interpretar profeticamente a deci-
são do STF e levantarmos nossas vozes para que as 
experiências religiosas de todos os credos possam 
ser respeitadas. Acolher e conviver amorosamente 
com quem crê de forma diversa da nossa é promover 
uma religião libertadora. E lutar por isso é acreditar 
numa contrarreforma dentro do projeto golpista que 
se estabeleceu no Brasil.
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“Vosso ouro e vossa prata, todos estão oxidados. 
E a ferrugem deles testemunhará contra vós e, assim 
como o fogo, vos devorará a carne. Tendes acumulado 
bens demais nestes últimos tempos. Eis que o salá-
rio dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos 
e que vós, desonestamente, deixastes de pagar está 
clamando por justiça; e tais clamores chegaram aos 
ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido rega-
ladamente sobre a terra, satisfazendo todos os vossos 
desejos, e tendes comido até vos fartardes, como em 
dias de festa.” (Ti 5,3-5). 

A Bíblia é um livro para o povo. Não deve ser lida 
com a intenção de descobrir enigmas, nem para receber 
respostas de Deus para nossos problemas financeiros, 
nem para conhecer o tamanho da “nossa bênção”, 
tampouco para ser um manual doutrinário-legalista 
pautado em dogmas, códigos e ritos. A Bíblia deve 
ser lida a partir da vida, da realidade das pessoas, de 
seu contexto histórico e das histórias de nossos dias. 
A Bíblia é a revelação de Deus para humanidade, que 
revela o Deus Javé, o Deus libertador de amor e justiça. 
Nossa leitura deve ser comunitária e popular.     

Em sua carta direcionada às comunidades cristãs, 
Tiago, chamado de “O Santo” por ter uma liderança 
com traços sociais na comunidade de Jerusalém, denun-
cia a exploração do trabalho escravo. Com pagamento 
de salário injusto aos trabalhadores, na busca de mão 
de obra barata, os senhores do campo e comerciantes 
acumularam riquezas. Associado a esta exploração 
de trabalho escravo, o estado, em conluio com o siné-
drio, também cobrava dos trabalhadores impostos que 

chegavam a 50% sobre os ganhos e bens das famílias 
pobres. O contexto no qual Tiago escreve sua carta é 
de uma profunda desigualdade social onde os mais 
pobres sofriam sob opressão dos poderes dominantes 
instalados nos sistemas religioso, político e econômico 
centrados no templo de Jerusalém.   

A denúncia profética de Tiago não se dava por 
um acaso. Havia um sério motivo. Os celeiros dos 
patrões opressores estavam cheios e seus campos ver-
des e fartos, seus rebanhos eram de perder de vista, 
os comerciantes aumentavam seus bens embutindo 
grandes lucros nas mercadorias. Enquanto isso faltava 
comida na mesa da família pobre, terra para plantar, 
casa para morar. Um dia sem salário para um traba-
lhador era extremamente grave, pois não havia outro 
meio de prover sustento. Os trabalhadores eram, 
em sua maioria, camponeses. Havia um contexto de 
desigualdade. A profecia apontava para uma lógica 
de exploração de mercado e do trabalho escravo. 
Uma riqueza que gerava pobreza favorecendo mais e 
mais os senhores do agronegócio daquela época. Um 
modelo econômico-opressor não muito diferente de 
nossos dias quando, na América Latina, por exemplo, 
a concentração de renda está nas mãos de uma mino-
ria de empresários ricos, em detrimento de milhões de 
explorados, empobrecidos e miseráveis.    

Tiago não usa o termo capitalismo-neoliberal em 
sua carta pois nem se usava tal termo naquela época. 
Mas em seu tempo, como podemos perceber de forma 
clara em sua carta, isso já acontecia na prática. A ação 

BÍBLIA, 
PROFECIA
E A LUTA
DOS TRABALHADORES 
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exploratória e opressora dos patrões junto aos traba-
lhadores como a concentração de renda nas mãos de 
uma minoria de ricos, caracterizava o desejo de acú-
mulo de bens. Esse acúmulo de riquezas não se dava 
pelo esforço e inteligência dos patrões ou por herança 
como alguns pensam, nem por bênção divina con-
cedida por meio de sacrifícios, nem por sorte, mas 
pela exploração contínua da mão de obra escrava dos 
pequenos camponeses oprimidos.

As palavras de ânimo de Tiago aos trabalhadores 
são de libertação. Os trabalhadores, em sua condição 
de explorados, clamam ao Senhor dos Exércitos. O 
Deus dos oprimidos, Deus de amor e justiça. Esse cla-
mor em meio ao sofrimento chega aos ouvidos de Javé. 
Ele ouve! A profecia foi direcionada aos ricos opresso-
res. Parafraseando: “Parem de exploração! Deus ouviu 
o clamor dos seus trabalhadores”! A palavra profé-
tica da carta de Tiago tem como objetivo animar os 
trabalhadores em suas lutas por condições dignas de 
trabalho e salário justo. Não deveriam esmorecer, mas 
levantar-se e lutar. Deus exige justiça e um ato de dig-
nidade aos trabalhadores. “Pois o trabalhador é digno 
do seu salário” (Lc 10,7).  

Já está em vigor a retirada dos direitos dos traba-
lhadores conquistados por muita luta ao longo dos 
últimos 80 anos. Um retrocesso! A CLT foi apunhalada 
com um duro golpe. Os senhores do agronegócio, das 
indústrias, das multinacionais vibram por saber que 
poderão acumular mais e mais com as novas regras da 

reforma trabalhista. Dentre elas está o fim dos acordos 
coletivos, do salário mínimo, da jornada de 8 horas de 
trabalho (que se estenderá até 12 horas), a escraviza-
ção do trabalhador rural, da proteção das mulheres 
grávidas em lugares insalubres e da proteção do tra-
balhador em caso de processos judiciais pelos quais 
eles terão que pagar. Os trabalhadores e trabalhado-
ras pobres serão os mais afetados. Sofrerão a pena 
de ter que viver com um salário abaixo do mínimo. 
Com a reforma, caminha-se de maneira drástica para 
um profundo aumento da exploração de mão de obra 
barata, retorno do trabalho escravo, aumento da fome 
e pobreza e perda de direitos trabalhistas conquistados 
nos últimos anos. 

Vivemos em um contexto e época diferentes do 
tempo de Tiago. Contudo podemos perceber que a 
desigualdade gerada por meio da exploração e opres-
são aos trabalhadores são bastante semelhantes. É a 
mesma lógica capitalista, que exalta o dinheiro obtido 
da exploração e do sofrimento das pessoas. Que nesses 
dias de aflição e dor, o Deus da Justiça possa ouvir o 
clamor dos nossos trabalhadores! Que eles possam se 
levantar contra os desmontes dos seus direitos e lutar. 
Que não desanimem! Ao contrário, que continuem 
confiando no Deus libertador que cuida de todos nós.

Marcos Aurélio dos Santos, evangélico, bacharel em 
Teologia, Coordenador do Espaço Comunitário Pé no 
Chão e da Frente pelo Estado de Direito no RN.

MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS
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Motivadas e motivadas pela proposta “O Projeto 
do Reino e as Comunidades: construindo uma socie-
dade do Bem Viver”, o CEBI-ES se reuniu nos dias 28 
e 29 de outubro de 2017. Com a mediação do assessor 
Rafael Rodrigues da Silva, o encontro se deu na sala do 
CEBI-ES/Paulus.

Celebração
Em torno de uma mandala, formada por várias 

sementes e alguns frutos, nos movimentamos, emba-
ladas/os por uma canção Guarani que nos convidava 
para a “Terra sem males”. E iniciamos fazendo a leitura 
da vida e da Bíblia.

No resgate da memória lembramos do projeto 
imperial romano e suas consequências na vida das 
comunidades daquele tempo, como a expropriação de 
suas terras e a implementação do modelo tributário. 
Também identificamos, no contexto da Galileia, os gru-
pos populares e suas lutas por libertação. Tomamos 
como base a leitura de Richard Horsley sobre a obra 
de Flavio Josefo: Bandidos, Profetas e Messias – o 
Movimento Popular no tempo de Jesus.

Com alguns textos das comunidades de Mateus, 
Marcos e Lucas, fomos identificando o Projeto do Reino 
na atuação de Jesus e das comunidades que apontam 
para a sociedade do Bem Viver: “Busquem em primeiro 
lugar o Reino de Deus e sua justiça…”.

As mulheres na Bíblia
O destaque para a presença ativa das mulheres, 

rememorada pela comunidade de Lucas, nos desafiou 
a repensar interpretações já cristalizadas de alguns 
textos. As mulheres Safira, Tabita, Rode e Lídia des-
pontaram como mediadoras de uma prática alternativa 

junto com a comunidade. A construção do Reino levou 
muitas comunidades a ousar na busca de estratégias 
de rompimento com os esquemas do Império, a sonhar 
com o Novo Céu e com a Nova Terra, Deus para sempre 
vivendo conosco e nós vivendo com Deus (Ap 21-22).

Foi bonito de ver e experimentar a celebração que 
concretizou o ensaio da sociedade do Bem Viver: a par-
tilha, a produção coletiva, o processo de elaboração, 
a comensalidade… Os diferentes grupos, com ingre-
dientes partilhados por todos, conseguiram preparar a 
“receita” para a vivência do Reino. O pano de fundo foi 
o resgate da memória sobre as comunidades e o Projeto 
de Jesus:

“o Reino dos Céus é como o fermento que uma 
mulher pegou e misturou em três medidas de farinha, 
até tudo ficar fermentado” (Mt 13,33).

Confira os relatos de participantes do grupo:

“Muito importante desmistificar certos textos e 
enxergar os empobrecidos e as diversas formas de se 
organizar, de validar a participação dos excluídos, cla-
rear o projeto do Reino, buscando a sociedade do Bem 
viver.”

“Que a sociedade do Bem Viver só acontecerá com 
a nossa participação, partilha e acolhida do outro, da 
outra… Motivou a continuar a caminhada com um 
olhar na Bíblia e na realidade… Não ter medo.”

Nós, do CEBI-ES e da Paulus, agradecemos a Rafael 
Rodrigues da Silva pela assessoria nesse encontro e 
ao grupo que respondeu ao convite e aceitou viven-
ciar conosco esse desafio: O Projeto do Reino e as 
Comunidades – construindo uma sociedade do Bem 
Viver.

CEBI-ES: Construindo uma sociedade do Bem Viver
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Entre os dias 12 e 14 de outubro de 2017 ocorreram o 
Encontro de Formação Bíblica e a Assembleia Regional 
Eletiva do CEBI–Região Amazônica. A formação teve 
como tema motivador a reflexão sobre a realidade da 
juventude brasileira. O encontro aconteceu em Boa 
Vista-RR.

Lançou-se a primeira pergunta: O que é juventude?
Foi aprofundado o conceito e se apresentaram 

algumas definições, aquelas que mais se aproximam 
do tema. As/os participantes apresentaram opiniões 
baseadas em suas experiências no trabalho com as 
juventudes, ressaltando ora os aspectos físicos, ora os 
aspectos de comportamento e maturidade.

O facilitador abordou dados atuais sobre a juven-
tude, apresentando estatísticas sobre o encarceramento 
da população juvenil, índice de homicídios e uma visão 
geral sobre a vulnerabilidade dos jovens frente às inves-
tidas que o sistema capitalista impõe. Verificou-se que 
as juventudes são muito mais vítimas do que propria-
mente agentes da violência.

Falou-se ainda sobre o que é ser jovem no mundo 
atual. A discussão levou em consideração as problemá-
ticas que envolvem o público jovem:

• acesso a grande quantidade de informações 
(internet) e pouca capacidade de processamento e aná-
lise crítica das mesmas;

• desemprego;
• desvalorização profissional;
• falta de protagonismo, entre outros.

Destacou-se a preocupação em aproximar os jovens 

da Leitura Popular da Bíblia e proporcionar uma leitura 
não fundamentalista, dando espaço para uma interpre-
tação mais contextualizada e próxima da realidade.

Ivone apresentou algumas considerações sobre a 
realidade juvenil em Roraima, enquanto Diego apre-
sentou alguns dados sobre as juventudes no Amazonas 
(dados sobre homicídios, mortes por arma de fogo, sui-
cídios, tráfico humano e exploração sexual).

O CEBI e o diálogo com a juventude
Foi valorizada e discutida a aproximação dos jovens 

nos espaços do CEBI e o seu protagonismo nas ações. 
Encerrou-se a programação do dia com a oração final e, 
em seguida, com o jantar.

O segundo dia de atividades iniciou com a exibição do 
documentário “A História das Coisas”. Em seguida, o 
grupo dividiu-se em grupos menores para a leitura e 
reflexão do texto de Gn 11, 1-9. Algumas perguntas nor-
tearam a discussão. Todos os grupos reuniram-se para 
discutir o texto.
Após o almoço, houve o encaminhamento para o 
segundo momento de estudo em grupo, com o texto 
de Ef 2,13-18, e discussão com todas/os as/os colegas. 
Ressaltou-se na discussão os muros e os contornos apre-
sentados às juventudes na realidade atual, bem como 
os desafios em superar as diferenças e buscar denomi-
nadores comuns para que juntos possamos diminuir os 
conflitos e encontrar novas perspectivas.

Após as discussões, as equipes do CEBI Amazonas 
e CEBI Roraima dividiram-se para discutir quais ativi-
dades devem orientar as juventudes de seus respectivos 
estados através da Leitura Popular da Bíblia.

CEBI-Região Amazônica: formação bíblica reflete a realidade da juventude no Brasil
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Durante o mês de outubro de 2017, Mercedes de 
Budalles e Célio Amaro, ambos do CEBI-GO, esti-
veram em Moçambique, na África, representando o 
CEBI. Eles embarcaram para um trabalho de troca de 
experiências, formação bíblica com lideranças locais e 
também para diálogos com professores/as e estudan-
tes de uma escola popular.

O objetivo da integração foi partilhar “um pouco 
da nossa experiência com a Leitura Popular da Bíblia 
e também aprender com nossos irmãos e nossas irmãs 
de Moçambique”, afirma Célio.

Em meio a uma programação intensa, que contou 
com  diferentes encontros nas regiões de Nampula 
(centro-norte) e Cabo Delgado(norte), Célio e Mercedes 
foram enviando notícias:

“Chegamos bem a Mecuburi, no dia 04 de outubro. 
Fomos conhecer o projeto da Escola Familiar Rural, 
Muito apaixonante e desafiador. A realidade das esco-
las aqui é de doer o coração…”

“Hoje já é dia 17 de outubro. Trabalhamos com lide-
ranças da Paróquia Católica de Cristo Rei, em Metoro. 
Um dia de muitas partilhas de saberes, estudos de tex-
tos bíblicos e descobertas. Somos 24 participantes. O 
jeito do povo cantar e celebrar é contagiante. A gente 
sente Deus falando em tantas línguas e sons.”

No dia 21 de outubro, Mercedes e Célio estiveram em 
Namuno, província de Cabo Delgado, no norte de 
Moçambique. No encontro, organizado em parceria 
com a diocese Católica de Pemba, participaram 45 pes-
soas. As comunidades católicas de Namuno contam 
com a colaboração de dois padres brasileiros: Eriberto 
e Pedrinho Secreti, que por muitos anos foi articulador 
do CEBI em Rondônia.

Integração

A relação entre o CEBI e as comunidades de 
Moçambique já dura mais de 20 anos. Ainda no ano 
de 2006, em um seminário de avaliação sobre a rela-
ção entre o CEBI, o ISER-Assessoria e outras entidades 
com presença em Moçambique, depois de partilharem 
a história de seu povo, os representantes moçam-
bicanos foram indagados sobre o que as Igrejas de 
Moçambique esperam do Brasil. Romão Joaquim 
Capossa, um dos participantes, de maneira profética, 
afirmou: “que vocês simplesmente nos ajudem a ser-
mos mais moçambicanos e mais africanos”. A fala de 
Romão (integrante da Igreja Católica), confirmada por 
Carlos Matsinhe e Elias Muholove, ambos da Igreja 
Anglicana, reforçou a escolha que o CEBI já havia 
feito: evitar toda e qualquer forma de neocolonialismo, 
mesmo em nome da Leitura Transformadora da Bíblia. 
Assim tem sido a presença do CEBI.

O CEBI continua apostando na ampliação de uma 
teia de grupos de leitura bíblica com rosto moçambi-
cano, que possa servir cada vez mais para a busca pela 
superação das dificuldades daquele povo a partir de 
suas próprias iniciativas.

Moçambique é um país em que as Igrejas possuem 
importante papel, seja no enfrentamento da pobreza 
ou no permanente esforço de recuperação de suas tra-
dições. Uma cultura rica e diversa, com tantos idiomas 
(são 28!), que acabou sendo sufocada em função de 
tantos anos do colonialismo português. O CEBI busca, 
neste contexto, ajudar a problematizar temas como 
violência contra a mulher e o machismo, por exemplo. 
E aprende,  cotidianamente, a ler a Bíblia a partir da 
experiência da negritude.

CEBI em Moçambique: tecendo laços para uma leitura libertadora



Por Trás da Palavra Por Trás da Palavra

novembro - dezembro de 201715

O CEBI Paraíba participou, no dia 29 de outubro de 
2017, de um rico diálogo junto a outros/as assessores/
as no Centro de Ação Cultural em Campina Grande 
(CENTRAC). Na companhia de lideranças juvenis liga-
das à Pastoral da Juventude Rural, o tema do encontro 
foi “A origem do mundo nas cosmovisões das religiões 
afro-ameríndias, indígenas e cristã”.

O professor e militante do movimento negro de 
Campina Grande, Ariosvalber Oliveira, e a professora 
da UEPB e pesquisadora das religiões afro-ameríndias, 
Cibele Jovem Leal, exploraram com riquezas de detalhes 
a gênesis do mundo e o significado dessas cosmovisões 
para o fortalecimento das lutas dos movimentos negros e 
indígenas. As memórias resgataram a resistência contra 
o preconceito racial e também contra a demonização da 
cultura desses povos e de suas religiosidades.

O pastor Wilkens Lenon Silva de Andrade, da 
Igreja Batista, membro do CEBI/PB e também um dos 

componentes da organização estadual, trouxe a explana-
ção da cosmovisão cristã, a partir do capítulo 1 do livro 
de Gênesis. O texto foi escrito pelo povo de Israel, escra-
vizado na Babilônia do deus Marduque.

Em sua abordagem, Lenon mostrou como os impérios 
usam a religião para estabelecer a opressão. Mostrou, 
também, a maneira como povo exilado se nutriu de 
esperança ao estabelecer a sua narrativa da criação. 
Evidenciou, assim, que a eternidade/permanência de 
um Deus libertador se coloca ao lado dos oprimidos 
na luta contra a opressão, com o resgate da dignidade 
humana.

A roda de conversa foi organizada pela articuladora 
do CEBI Campina Grande, Maria Carmem de Araújo. 
“Esse é um passo a mais na nossa caminhada ecumê-
nica em que o diálogo inter-religioso será um objetivo 
a ser buscado”, concluiu Carmem no encerramento da 
atividade.

CEBI-PB: Juventude rural dialoga sobre as cosmovisões negras e indígenas
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Nos dias 20 a 22 de outubro de 2017, o CEBI 
Pernambuco promoveu, em Caruaru, a segunda etapa 
do Curso de Formação de Assessores/as em Leitura 
Popular da Bíblia. O tema do encontro foi Bíblia e 
Religiosidade dos Povos Originários de Matrizes Africanas 
e Indígenas.

Participaram membros das igrejas Metodista, 
Batista, Católica Romana e Anglicana, bem como pes-
soas de tradições evangélica e católica que não se 
identificam mais com a instituição/igreja. O grupo de 
palestrantes foi formado por pessoas que professam 
a fé nos cultos da Jurema Sagrada, do Candomblé, do 
Cristianismo Episcopal Anglicano e da espiritualidade 
indígena. 

Diálogos
Lilian Conceição da Silva, doutora em teologia e 

reverenda da Igreja Anglicana no Brasil, facilitou, no 
primeiro momento, o estudo bíblico do texto de Atos 
dos Apóstolos 11,26-40 e nos brindou com os referen-
ciais e instrumentais para a análise de textos com o viés 
da leitura bíblica feminista e negra.

Tivemos ainda duas rodas de conversa: a primeira 
tratando das religiosidades de matrizes africanas e 
indígenas, presidida por Lilian Conceição, tendo como 
apresentadores a Yabassê Vera Baroni, do terreiro de 
candomblé Ilê Obá Aganjú Okoloyá (Terreiro de Mãe 
Amara), que realizou uma defesa enfática da liberdade 
religiosa e denunciou com veemência as perseguições 
sofridas pelas nações de matrizes africanas.

Em seguida falou o sacerdote juremeiro e candom-
blecista Alexandre L´Omi L´Odò, historiador e mestre 
em ciências da religião. Juremólogo, como se autode-
fine, enfatizou que a Jurema Sagrada é religiosidade 
indígena. Alexandre explicou que a Jurema Sagrada 
traz como elementos definidores o cachimbo, o choca-
lho e a bebida feita das raízes, cascas e folhas da jurema.

Religiosidades dos índios nordestinos
A jurema preta (mimosa hostilis), a qual a Jurema 

Sagrada está intimamente imbricada,  é uma árvore 

típica do bioma Caatinga. Entretanto, o culto da Jurema 
também encontra-se em muitos terreiros de Candomblé 
e da Umbanda, presentes no Nordeste Brasileiro, e já se 
espalha para outras regiões do Brasil.

A segunda roda de conversas, apresentada no 
domingo, foi presidida por Helivete Ribeiro, pastora 
da Igreja Batista de Bultrins. O tema foi Os povos indí-
genas de Pernambuco e teve como palestrante Michele 
Guerreiro, candomblecista, cientista social e douto-
randa em Educação das Relações Étnico Raciais.

Diversidade Religiosa

Michele abordou diversos aspectos do universo 
social e religioso das tribos indígenas de Pernambuco, 
enquanto Erika Gualberto, indígena, historiadora, mes-
tra em História e graduanda em Direito, fez um relato 
dos aldeamentos indígenas que deram origens a diver-
sas cidades do interior nordestino. Além disso, trouxe a 
questão das migrações das tribos e suas guerras inter-
tribais, enfatizando o fato de como o colonizador se 
aproveitou das diversas inimizades entre as tribos para 
enfraquecer a resistência indígena.

O encontro foi profundo, tanto no que diz respeito 
aos conhecimentos que os facilitadores têm sobre suas 
próprias vivências religiosas e de lutas de seus povos, 
como no testemunho de vida pessoal de cada uma das 
pessoas palestrantes.  Foi um momento profético, onde 
se denunciou a intolerância e a violência sofrida pelos 
membros das religiões afro-ameríndias, e se anunciou 
a possibilidade de convivência respeitosa e amorosa 
entre todas as pessoas.

Como oração, na manhã do domingo, os jovens 
Milka e Kinno (Igreja Batista) puxaram o mantra de 
Taizé: “… é amor, arrisquemos viver por amor, ... é 
amor, Ele afasta o medo”. A Divindade foi cantada por 
todas as pessoas presentes com todos os nomes que nos 
vieram a memória: Javé, Orumilá, Tamain, Krishna...

Durante a avaliação, perguntamos: o que leva-
mos daqui e o que vamos fazer com isto? Ouvindo 

CEBI-PE: Curso de Formação trabalha as religiosidades de matriz africana e indígena
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as respostas, podemos resumir dizendo: levamos do 
encontro o conhecimento de que o amor é uma atitude 
prática de convivência respeitosa e, com esta certeza, 
saímos fortalecidos para buscar a construção de uma 
sociedade para as pessoas de todas as manifestações de 
vida.

Na oração de envio, dançamos um Toré de enfren-
tamento que nos convida para lutar: “Pisa ligeiro, pisa 
ligeiro, quem não pode com a formiga não assanha o 
formigueiro”. E fomos abençoados por um canto de 
Oxalá em Yorubá, que nos deseja Axé.

O Curso de formação continua

O curso prevê outras duas etapas onde abordare-
mos as temáticas de gênero, justiça socioambiental ou 
cidadania política. As datas de realização da próxima 
etapa são: de 20 a 22 de abril e 12 a 14 de outubro (ou 2 
a 4 de novembro) de 2018.

Seguem alguns relatos dos participantes:

“Esse curso foi um divisor de águas em minha vida.
Me fez resgatar memórias adormecidas de meus ante-
passados, meu avô paterno índio, minha avó materna 
negra, povos originários. Por muito tempo tive von-
tade de investigar a história dele e sua irmã que vieram 
em uma embarcação e foram abandonados e adotados 
por uma família aqui em Petrolina. E também a ver o 
diferente com um olhar mais amplo, respeitando suas 
escolhas, sem querer adotar: no discurso o amor, na 
mão a espada. Isso me acendeu a vontade de buscar 
mais conhecimentos.” (Rosileide Marinho, 53 anos. 
Igreja Católica Romana)

“Participar de um encontro em um curso inter 
religioso sobre os povos originários da negritude e ame-
ríndios é uma oportunidade ímpar de ver a face de Deus 
e o sagrado se transfigurando de varias formas cultu-
rais na plenitude da sua essência. É um mosaico de uma 
arte fé que embeleza cada vez mais a alegria de viver 

uma espiritualidade ecumênica celebrando o Deus da 
vida, em harmonia com todos os povos na diversidade 
cultural e histórica dos “religares” (das religiões). Para 
mim foi uma experiência de volta às fontes das ciências 
primitivas, sapiências de águas límpidas, que emana 
vida, amor, liberdade, alteridade e identidade humani-
tária de onde viemos, dos gametas das ancestralidades 
da fé.” (David Silva, 29 anos. Tradição Evangélica)

“Em mim sempre existiu o anseio pela autonomia 
do ser. E por muito tempo me sentia reprimida pelos 
dogmas impostos por alguns líderes religiosos. Mas este 
anseio por liberdade nunca deixou de estar vívido em 
meus pensamentos. Esses dias, no encontro do CEBI, 
pude experimentar a real liberdade junto a pessoas que-
ridas que compartilham do sentimento que está acima 
de nossas diferenças e crenças: o amor!

A sensação foi de conexão de almas com a essên-
cia do Eterno que está em tudo. Conhecer um pouco 
das crenças dos povos originários (negros e indígenas) 
a partir da vivência e escuta qualificada, também das 
falas dos representantes destas culturas, perceber ele-
mentos de fé no Divino que temos em comum e que são 
concebidos de formas diversificadas a partir da expe-
riência humana com o transcendente... tudo contribuiu 
para uma maior abertura ao conhecimento sobre a vida. 
Estou levando comigo grandes lições dessa experiência 
de viver o amor na pluralidade.” (Milka Dayanne da 
Silva Araújo, 26 anos – Igreja Batista) 

Nossos agradecimentos a todos e a todas as pales-
trantes que partilharam suas ricas experiências de 
vida. Agradecemos também à toda a equipe do CEBI 
Pernambuco, que incansavelmente fomenta a Leitura 
Popular da Bíblia; Também nossos sinceros agrade-
cimentos à Missão Franciscana (MZF) que colaborou 
financeiramente com este curso e possibilitou que mais 
pessoas tivessem acesso à leitura libertadora e ecumê-
nica da Bíblia.

CEBI-PE: Curso de Formação trabalha as religiosidades de matriz africana e indígena
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No dia 02 de novembro de 2017 foi realizada a 
abertura da Assembleia Nacional do CEBI, na cidade 
de Brasília, DF. Reunindo 50 pessoas de 26 estados do 
Brasil, o tema que motivou o encontro foi o texto bíblico 
“não nos conformemos ao esquema deste mundo, 
mas…” (Rm 12.1-2).

Com o intuito de transformar a realidade de 
opressão, violência e ódio que os movimentos sociais 
enfrentam no país, a assembleia se deu com o intuito de 
instigar o povo do CEBI a perseverar na Leitura Popular 
da Bíblia e na caminhada de resistência política e social.

“Que bom que você veio”

A celebração inicial foi um momento de reencontro 
entre os e as integrantes dos estados. O canto trazia a 
mensagem: “que bom que você veio”. E foi assim que 
o dia começou nas instalações das Pontifícias Obras 
Missionárias (POM). Entre os abraços de boas vindas 
e as intenções de fraternidade, foi iniciada a vigésima 
primeira Assembleia Nacional.

Para início de conversa houve as apresentações das 
pessoas presentes, momento no qual foram conhecidos 
os rostos do CEBI nas regiões. As pessoas que atuam na 
base. Foram elas que montaram de forma colaborativa o 
mapa do Brasil, apresentando as situações dos estados. 
Como um grande panorama das diferentes realidades 
brasileiras, os/as participantes tiveram a oportunidade 
de tomar conhecimento, através das experiências trazi-
das pelos/as colegas, das situações de perda de direitos 
e de retrocesso vividas no país.

Pensar política para viver com fé

Daniel Seidel foi convidado para colaborar com as 
reflexões do primeiro dia do encontro. Daniel é edu-
cador popular, membro da Comissão Justiça e Paz 
da CNBB e Coordenador do grupo Vida e Juventude, 

que realiza projetos sociais com grupos de jovens da 
periferia.

Apresentando um cenário dos esquemas vigentes 
no campo sociopolítico do país, o assessor frisou: “vive-
mos num estado de exceção, vivemos uma ditadura”. E 
essa ditadura pós-democrática, segundo Daniel, é mais 
traiçoeira que aquela imposta durante o regime militar 
pois “é a ditadura dos juízes”, aquela que com aparên-
cia de legalidade impõe violência e ódio às minorias 
(mulheres, juventude, negros e negras, povos origi-
nários e quilombolas, moradores em situação de rua, 
pessoas do campo, etc…).

Rafael, representante do CEBI de Alagoas, trouxe 
uma fala importante para o contexto em questão:

“A leitura da bíblia (nesse momento político) tem 
um papel muito importante que é a retomada da luta 
dos povos”.

Sobre essa relação da bíblia com a realidade, Ulisses, 
representante da Paraíba, destacou a importância de 
estar presente na vida do povo: “a gente precisa estar 
com, a gente precisa conhecer, tocar”. Também lembrou 
que a proposta do Bem Viver faz cair por terra a cultura 
do desenvolvimento, “e dá lugar ao envolvimento”, 
destacou Ulisses, que partilhou suas experiências trans-
formadoras no trabalho com jovens.

Fechamos o primeiro dia da assembleia, que segue 
até o sábado (dia 4 de novembro), com uma palavra: 
mobilização!

Daniel encerrou o encontro destacando a importân-
cia de nos conectarmos, e de fortalecermos a esperança, 
pois é assim que a leitura bíblica tem sentido: através da 
mobilização e do engajamento popular.

Sigamos!

XXI Assembleia Nacional do CEBI: um chamado para a mobilização!
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Na manhã do dia 4 de novembro de 2017, foi eleita 
em plenária a nova direção nacional do CEBI, além 
dos/as representantes estaduais e suplentes e do con-
selho fiscal. A votação contou com 41 pessoas, somando 
representantes dos estados e sócios. Ficou decidido pela 
maioria dos votos dos/as presentes o seguinte quadro 
de direção:

Diretor Nacional: Rafael Rodrigues da Silva 
(Maceió): leigo católico, professor na Universidade 
Federal de Alagoas e caminhante do CEBI de longa data 
deste a região Sudeste, mais especificamente o Estado 
de São Paulo e atualmente no CEBI-AL;

Diretoras Adjuntas: Lúcia Dal Pont Sirtoli 
(Londrina): Reverenda da Igreja Episcopal Anglicana, 
reitora da Paróquia São Lucas em Londrina-PR. 
Participou do CEBI, nos Estados de SC, RS, TO e PR. Nos 
últimos 6 anos representava o regional Sul no Conselho 
Nacional; e Maria de Fátima Castelan (Vitória): leiga 
católica, professora da rede municipal de Vitória-ES 
e com atuação no CEBI-ES e representava o regional 
Sudeste no Conselho Nacional e o trabalho junto ao 
CEBI Virtual.

Representantes estaduais no Conselho Nacional: 
Giovana de Castro Campos (Região Amazônica),  Maria 
da Conceição Fernandes Evangelista de Souza (Região 
Norte), Silvia Maria de Souza (Região Nordeste), 
Marilda Rodrigues Ponciano (Região Sudeste), Pedro 
Caixeta Cabral (Região Centro Oeste) e Benedito Clovis 
da Silva (Região Sul). 

O Conselho Fiscal, que atua na auditoria dos pro-
cessos na instituição, também foi definido: José do 
Nascimento de Joinville, SC, João Mendes dos Reis 
Neto de Presidente Prudente, SP e Adriana de Amorim 
Fernandes de Salvador, BA.

Após sugestões e debates sobre a definição da 
temática de atuação do CEBI no próximo triênio, ficou 
estabelecido um foco de trabalho, visando a superação 
de fundamentalismos e intolerâncias.

As pessoas presentes na Assembleia, bem como 
todo o CEBI Nacional, desejam a esta nova equipe 
o êxito em coordenar as tarefas relacionadas com a 
Leitura Popular da Bíblia no próximo triênio (2018-20) 
nas escolas, grupos e encontros populares que o CEBI 
anima pelos estados do Brasil.

Eleita a nova direção nacional do Centro de Estudos Bíblicos
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