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Apresentação

É com alegria que apresentamos a você mais uma cartilha para 
animar a caminhada das comunidades eclesiais de base (CEBs). Como 
as anteriores, esta também traz ajudas para a reflexão dos grupos a 
partir dos assuntos que nos desafiam a viver melhor a mensagem do 
Evangelho de Jesus.

Estes encontros, que Carlos Mesters e Francisco Orofino pre-
pararam, querem nos ajudar a conversar sobre um assunto muito 
importante para as comunidades que buscam articular sua opção de 
fé com uma prática política. Este assunto é a contribuição dos povos 
indígenas da América Latina para o atual debate político em nosso 
continente: a proposta do BEM-VIVER.

Esta proposta do bem-viver tem como objetivo retomar a co-
munhão ancestral entre natureza e ser humano. É retomar os ensina-
mentos acumulados pelos povos indígenas na sua longa convivência 
harmônica com a natureza. Os encontros e os textos presentes nesta 
cartilha buscam ajudar os grupos a refletir a proposta de Jesus, defi-
nida como Reino de Deus, com a experiência indígena do bem-viver. 
Estas propostas estão cada vez mais presentes nas decisões políticas 
de alguns países latino-americanos, servindo de base política para a 
legislação constitucional de países como o Equador e a Bolívia.

Com esta cartilha esperamos contribuir na necessária mudan-
ça política em nosso país, buscando criar mecanismos para desco-
brirmos novos mecanismos de participação, novos projetos e ideias 
que acolham os antigos saberes de nossos povos ancestrais.
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1º Círculo Bíblico
Política e a esperança de um mundo melhor

O que leva uma pessoa a entrar na política?
“Ninguém mais trabalhará inutilmente”

Isaías 65,17-25

Abertura Inicial

1. Um canto para começar
2. O animador acolhe o pessoal
3. Invocar a luz e a força do Espírito Santo

Perguntas que o povo faz

Neste círculo vamos refletir sobre os motivos que levam as pes-
soas a entrar na política. É só através de uma ação política séria que 
se consegue fazer as mudanças necessárias para realizar a esperança 
de um mundo melhor e criar a tão desejada sociedade do bem-viver. 
Mas existe política e politicagem; existem políticos e politiqueiros. 
Não é a mesma coisa.

A pergunta é esta: O que leva uma pessoa a entrar na polí-
tica? Há muitas respostas, nem todas são iguais. Antes de darmos a 
nossa resposta, vamos ouvir algumas respostas dadas pelos outros:

• “É por motivo da minha fé em Jesus que entrei na política e 
hoje sou vereador”.
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• “Muita gente entra na política só para se promover e se bene-
ficiar a si mesmo!”

• “Alguns só vêem os interesses do partido e não olham o bem 
comum”.

• “Outros buscam apenas realizar seus interesses pessoais ou 
da igreja deles”.

• “Conheço pessoas que entraram na política para defender os 
interesses dos ricos”.

• “Tem gente que usa a política para proteger o crime 
organizado”.

• “Diante de tanta injustiça, muita gente sente um apelo e entra 
na política para lutar por uma sociedade mais justa”

Vamos conversar sobre este assunto e aprender uns dos outros:

1. O que pensar de cada uma destas respostas?
2. Qual a nossa resposta à pergunta deste primeiro Círculo 

Bíblico?
3. Você já participou de algum encontro sobre Fé e Política? 

Conte.

Uma luz que nos vem da palavra de Deus – Isaías 65,17-25

• Vamos ouvir a Palavra de Deus. A leitura do texto da Bíblia é 
um momento solene. É Deus quem nos dirige a Palavra. Va-
mos abrir o coração, cantando um canto de aclamação.

• Para introduzir a leitura:  
O texto que vamos ouvir descreve o ideal que levava os pro-
fetas a darem a sua contribuição na construção do Reino de 
Deus. Enquanto formos ouvindo a leitura, fiquemos com esta 
pergunta na cabeça: “Quais os valores humanos que trans-
parecem neste texto do profeta Isaías?”
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• Leitura do texto da Bíblia: Isaías 65,17-25
* Momento de silêncio para a Palavra de Deus poder entrar 

em nós.
* Vamos descobrir o que Deus nos tem a dizer por meio des-

te texto:

1. O que mais chamou sua atenção neste texto? Por que?
2. Enumere, um por um, os valores humanos que transpa-

recem neste texto de Isaías e que faltam a nós aqui no 
Brasil.

3. Como este texto ilumina a discussão que tivemos no iní-
cio da nossa reunião?

Celebrar a palavra de Deus

• Jesus disse: “Eu vim para que todos tenham vida, e a tenham 
em abundância” (Jo 10,10). Vida em abundância era a gran-
de esperança que animava Jesus em tudo que fazia. Vamos 
unir-nos a ele e expressar em forma de preces os sentimen-
tos que neste momento estão no nosso coração.

• Vamos formular e assumir juntos um compromisso de prati-
car a Palavra que ouvimos e meditamos.

• Vamos rezar o Salmo 146(145) que descreve o compromis-
so com que o povo procurava construir o Reino de Deus. Imi-
tando o salmo 146, vamos nós também construir a sociedade 
do bem-viver.
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As prioridades do bem-viver

Priorizar a vida

Bem-viver é buscar a vivência em comunidade, onde todos os 
integrantes se preocupam com todos. O mais importante não é o ser 
humano (como afirma o socialismo) nem o dinheiro (como postula o 
capitalismo), mas a vida.

Buscar o consenso nos acordos

Bem-viver é buscar o consenso entre todos, o que implica que 
mesmo que as pessoas tenham diferenças, na hora de dialogar se che-
gue a um ponto de neutralidade em que todas coincidam e não se 
provoquem conflitos. Devemos ser a favor de uma ampla democracia, 
buscando novos caminhos de participação. Afinal, se numa democra-
cia permanecem mecanismos de submissão, é bom lembrar que sub-
meter o próximo não é bem-viver”.

Respeitar as diferenças

Bem-viver é respeitar o outro, saber escutar todo aquele que 
deseja falar, sem discriminação ou qualquer tipo de submissão. Não 
se postula a tolerância, mas o respeito, já que, mesmo que cada cul-
tura ou região tenha uma forma diferente de pensar, para viver bem 
e em harmonia é necessário respeitar essas diferenças. Esta doutri-
na inclui todos os seres que habitam o planeta, como os animais e 
as plantas.
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