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O contexto

“Casa comum – nossa
responsabilidade”
As duas organizações responsáveis da Campanha de
Quaresma conjunta - o CONIC e a Obra Episcopal MISEREOR
- chegaram rapidamente a um acordo sobre este tema, que
constitui o quadro para o nosso itinerário quaresmal. Tanto
no Brasil como na Alemanha, ambas organizações têm mais
de 50 anos de experiência com a preparação deste tempo
litúrgico. O "cuidado da Casa Comum", como refere a
legenda da encíclica ecológico-social "Laudato si" do Papa
Francisco, nos incentiva a refletir em conjunto sobre as
grandes questões do futuro e buscar uma resposta em
espírito ecumênico. Esta é também a contribuição que as
Nações Unidas esperam das religiões. Em 2015, as Igrejas
cristãs contribuíram para a formulação dos Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável
(SDGs,
Sustainable
Development Goals) e dos objetivos para travar as alterações
climáticas. A Quaresma 2016 é uma boa oportunidade para
sensibilizar para a tarefa de dirigir reivindicações aos
políticos, de praticar novos comportamentos e através de
doações apoiar aqueles, cujos direitos de vida estão
ameaçados.

MISEREOR
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"Hoje, as verdadeiras fronteiras não são entre os países,
mas sim entre ser livre e não livre, entre ser rico e pobre, entre ter
acesso e não ter acesso a serviços essenciais. É tarefa das Igrejas e
religiões contribuir para que ninguém se considere supérfluo e
inútil. A Campanha de Quaresma conjunta de 2016 dá um rosto a
esta missão.”

A FORÇA PROPULSORA
A PONTE

"Quero ver o direito
brotar como fonte",...
"e correr a justiça qual riacho que não seca!" (Amós 5,24).
Este lema comum é a ponte de ligação com os nossos
parceiros: o Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos
(CGG) em São Paulo, que luta ao lado das pessoas no
centro da cidade pelo direito à moradia e à cidade; a
Comissão Pastoral da Terra CPT na Diocese de Itaituba na
bacia amazônica que apoia povos indígenas e ribeirinhos
em sua luta contra uma barragem; e também com o
CONIC, que colocou o "direito à água e ao saneamento
básico" no centro da Campanha da Fraternidade
Ecumênica deste ano. O tema central é sempre os direitos
(humanos) e a justiça. A cooperação com um país
emergente como o Brasil deve focar-se na capacitação
das pessoas para que estas possam reivindicar e fazer
valer os seus direitos.

"A misericórdia é o
coração pulsante do
Evangelho"
Esta bela citação da Exortação do Papa Francisco
"Misericordiae vultus", com a qual ele convida ao "Ano da
Misericórdia", aponta a força motriz do nosso
compromisso com a casa comum. Ao lado da justiça somase a misericórdia, de modo que ambas "não são dois
aspectos em contraste entre si, mas duas dimensões duma
única realidade" (MV 20). Deus não é indiferente à
injustiça e ao sofrimento das pessoas. "Na Sagrada
Escritura, a misericórdia é a palavra-chave para indicar o
agir de Deus para connosco" (MV 9). Esta atitude
misericordiosa pode tornar-se nossa atitude de base:
"Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso"
(Lc 6, 23)

"A Quaresma deste Ano Jubilar
"O CONIC deve fortalecer o 'ecumenismo do

seja vivida mais intensamente

serviço e da justiça'. Esta Campanha de

como tempo forte para celebrar e

Quaresma ecumênica internacional pode

experimentar a misericórdia de

também contribuir para isso."

Deus."

Dom Flavio Irala
Presidente do CONIC do Brasil

Papa Francisco
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Direitos ameaçados e violados
Enquanto nos últimos anos o consumo privado
aumentou visivelmente em amplas camadas da
população braslieira, o cumprimento dos direitos civis
ficou pelo caminho. "Transformaram-nos em
consumidores e não em cidadãos", diz Romi Bencke,
secretária-geral do CONIC. Isto refere-se especialmente
aos direitos humanos econômicos, sociais e culturais,
que foram adoptados pelas Nações Unidas no Pacto
Internacional em 1966 e entraram em vigor na ordem
internacional em 1976. Ambos o Brasil e a Alemanha
ratificaram o Pacto e têm a obrigação de cumprí-la.
Nesta parte do Texto-base, a ameaça e violação dos
direitos humanos no Brasil devem ser ilustradas a partir
de exemplos do trabalho das organizações parceiras da
MISEREOR.

O direito à moradia na cidade de São Paulo e o
Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos

"O

Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos

(CGG) é um centro que defende os direitos de
pessoas sem direitos" diz René Ivo Gonçalves, um
dos diretores e co-fundadores do Centro. Atende
pessoas, que dormem em caixas de papelão em frente

às portas de ferro forjado de
bancos privados, no topo
dos quais os multimilionários pousam com seus
helicópteros. Na megalópole, os extremos colidem
de modo especialmente
notório. O memorial da
pobreza no coração do
centro
financeiro
da
América do Sul é um
incômodo
para
muitos
Romi Bencke
poderosos. Já no período da
Secretária-geral do CONIC
ditadura, os pobres foram
expulsos para as favelas da periferia. Hoje, são os
valores proibitivamente elevados de aluguel e de
compra de imóveis que tornam inviável morar perto
do centro. A cidade cresceu de 700 quilômetros
quadrados e cinco milhões de habitantes em 1965
para onze milhões e 1.500 km² hoje, não sendo mais
possível crescer em área plana. Com uma densidade
populacional de 7.300 habitantes por km² em média,
é a maior e mais densamente povoada aglomeração
urbana da América do Sul (para comparação:
Munique tem 4.531 habitantes por km²).

São Paulo, favela no distrito de Sapopemba, Zona Sudeste
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A expansão ocorreu praticamente sem planejamento
urbano e a infra-estrutura pública não pôde acompanhar o
ritmo do crescimento. Na periferia as moradias e a infraestrutura são especialmente precárias, os custos de
transporte e a criminalidade são altos. Apesar do
crescimento econômico, o número de desabrigados
dobrou na última década para cerca de 15.000. Outros dois
milhões de pessoas vivem em barracas precárias,
geralmente nas margens de rios ou encostas ou ocupando
prédios em estado de ruína (os chamados cortiços).

Após superar a ditadura militar em 1988, cristãos e cristãs dedicados
fundaram o Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos - usando o
nome de um padre que foi assassinado na guerra civil da Nicarágua.
O primeiro grupo-alvo eram os mais pobres do país: desabrigados,
mendigos, catadores de lixo. Posteriormente foram acrescidos os
ocupantes de casas, indígenas, vendedores ambulantes e moradores
de favela. O trabalho social começou com um ponto de referência no
centro da cidade, onde havia chuveiros e uma refeição quente.

BRASIL
Capital: Brasília
Regime: República Federativa
Cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Manaus,
Salvador, Recife, Fortaleza
Área: 8,515 milhões de km²
Habitantes: 204,5 milhões em meados de 2015
População: Os brasileiros se identificam como brancos
(49,9%), mestiços (43,2%), negros (6,2%), indígenas (0,7%)
Línguas: Português na variante brasileira como a língua
oficial do país (97% da população), cerca de 190 línguas
essencialmente indígenas (como Guaraní, Munduruku,
Yanomami)
Religião: 64,4% católicos, 22,2% protestantes, incluindo
uma proporção crescente de pentecostais, 2% seguidores
do espiritismo, 0,3% de seguidores da religião afrobrasileira, 1,4 milhões de Testemunhas de Jeová, 225 mil
mórmons, 245 mil budistas, 107 mil judeus, 35 mil
muçulmanos; 7% sem religião
Moeda: Real, 1 € = 3,49 BRL; 100 BRL = 28,70 €
Coeficiente de GINI: 52,6, (Alemanha: 28,3 2012) (quanto
menor, mais equilibrada é a distribuição de renda)
Human Development-Index: 0,744, posição 79 (Alemanha: 0,911,
posição 6; 2014)
PIB: 2.423 bilhões de dólares (2013) O Brasil é a sétima maior
economia do mundo. Per capita: cerca de 11.500 dólares.
(Alemanha: 3.636 bilhões de dólares (2013) a quarta maior
economia do mundo, per capita: 44.999)
Taxa de alfabetização: 2003: 88,4%

Relações Econômicas Brasil-Alemanha: Os principais produtos
de exportação do Brasil para a Alemanha são minério de ferro,
soja e café, aeronaves civis, cobre e petróleo bruto. As principais
mercadorias de importação da Alemanha incluem carros, peças
de reposição e acessórios, produtos químicos e farmacêuticos,
bem como máquinas.
Há cerca de 1400 empresas alemãs instaladas no Brasil.
Atividades da Misereor: Em 2014 a MISEREOR promoveu no
Brasil 281 projetos, cada um com uma duração de
aproximadamente 3 anos. Os projetos se localizam
maioritariamente na área rural.

Expectativa de vida: Homens 71 anos,
mulheres 79 anos
Estrutura etária: 0-14: 24,08%; 15-64: 68,39%; acima de
65: 7,53% (Alemanha: 13,3%, 66,04%, 20,83)

Fontes:
Dados do relatório de 2014 da Fundação Mundial da População; Wikipedia;
Ministério das Relações Exteriores; HDR 2014; CIA World Factbook; dados do país
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Uma manifestação no "Dia Nacional da Luta por Políticas Públicas com Participação Popular ", organizado pela Central de Movimentos Populares

Os "moradores de rua", como são chamados no Brasil,
podiam também receber lá sua correspondência. Foi
assim que pouco a pouco se foi criando uma sensação
de lar e uma relação de confiança para com os
trabalhadores sociais. "Desde o início, a nossa
preocupação não era somente oferecer
assistência social, mas sim, conscientizar
as pessoas sobre os seus direitos",
explica o secretário geral René Ivo
Gonçalves,
um
dos
membros
fundadores. Uma das ideias diretrizes do
Centro, baseando-se na pedagogia de
Paulo Freire, é que a pobreza tem
sempre também uma dimensão política.
Por isso, as pessoas afetadas foram
incentivadas a formar grupos e a se
organizar para enfatizar as suas
René Ivo Gonçalves, Centro
reivindicações.
"O
indivíduo
é
Gaspar Garcia
vulnerável, o grupo é forte", diz
Gonçalves. O Centro de Direitos Humanos aplica essa
filosofia também para seu efeito externo. Dezenas de
organizações de base em São Paulo formam uma densa
rede de suporte que se apoia mutuamente e que opera
em conjunto no trabalho de lobbying político junto ao
governo municipal como a nível estadual e federal.
A marginalização e a violação dos direitos humanos têm
muitas faces. Elas incluem desde a repressão policial
violenta contra vendedores ambulantes, violência intrafamiliar, racismo até despejos e a falta de infra-estrutura
estatal, como o acesso à água potável e saneamento
básico, moradias dignas, coleta de lixo e conexão à rede
de transportes públicos.
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O centro ajuda os atingidos para que as suas preocupações
sejam ouvidas e lhes oferece assistência jurídica. Todo o
leque abrange: assistência psicossocial, ajuda em questões
de direitos a pensão, participação em programas sociais e
de habitacionais e também apoio na procura de emprego
ou na comercialização de artesanatos. Em cooperação com
outros centros de direitos humanos foi elaborada uma
publicação com instruções sobre como se defender contra
policiais violentos.

"Nós temos que adotar uma dupla estratégia.
Prestamos assessoria jurídica individual. Este é
um lado da moeda. Mas sem o outro lado da
moeda, a auto-organização do povo que
permite fazer valer interesses em meios
políticos, não se consegue chegar a lado algum.
O direito e o poder devem ser contemplados
em conjunto."

Damasio, um aspirante a advogado,
sócio do CGG
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"Ele circulou por todo o Brasil, e mais tarde, até o
governo nos pediu que lhe concedessemos os direitos
de licenciamento ", lembra Gonçalves. Hoje em dia
existem folhetos semelhantes para mulheres, para
vendedores ambulantes ou para a população indígena.
O centro seleciona conflitos representativos, apresenta
denúncias e, desta forma, cria precedentes judiciais,
como por exemplo para uma atuação socialmente
responsável por parte das autoridades em despejos ou
reassentamentos.
Dezenas de milhares de pessoas beneficiam com essas
leis e decisões de princípio. Nos últimos seis anos, quase
14.000 casos receberam assistência jurídica e mais de
5.000 famílias ocupantes de casas foram assessoradas;
se conseguiu a atribuição de pensão para 100 pessoas
sem-teto e 20 famílias receberam casas localizadas em
uma zona central da cidade. Outras 3.000 pessoas
afetadas foram integradas em programas de habitação
social.
Os colaboradores do CGG estão experienciando o que
eles mesmo descrevem como a "periferia dentro do
próprio centro": as margens da sociedade no centro da
cidade. E eles lutam junto com os moradores de favelas
e cortiços, com catadores de lixo e sem-teto e muitos
outros por seus direitos à moradia, à água, e em última
instância, por seu direito à cidade. Mas é uma luta
desigual, que tem muitos revezes e derrotas.

Luiz Kohara
do CGG, parceiro da Misereor

"Não devemos fugir das contradições da sociedade.
É justamente nelas que devemos explorar as
possibilidades e encontrar vestígios de esperança."
Por tal motivo, Benedito “Dito” Barbosa, o "advogado do povo",
como ele se auto-titula, considera tão importante "manter acesa a
chama da esperança nas pessoas" e "não apagar o pavio
fumegante", como acrescenta, Luiz Kohara, segundo diretor
gerente do Centro, em um tom profético que emerge do trabalho
do CGG.

E NÓS?
Habitação a preços acessíveis também está escasseando nas aglomerações urbanas na Alemanha. Em contrapartida,
os apartamentos de luxo são vendidos com facilidade. O direito à cidade está ameaçado: o direito à moradia, a locais
de livre acesso, a zonas livres de anúncios: Como nos comportamos?

O direito à autodeterminação econômica, social e cultural: Uma barragem no Tapajós e o trabalho da
Comissão Pastoral da Terra (CPT) em Itaituba, Pará
Nos encontramos alguns milhares de quilômetros mais ao
norte, no mesmo país, contudo, em um mundo diferente. À
primeira vista, São Paulo e o rio Tapajós nada têm em
comum. Porém, aqui também se trata da luta pelos direitos
humanos fundamentais: os direitos das pessoas que vivem
desde gerações nas margens deste rio, os chamados
"ribeirinhos", e do povo indígena Munduruku, cujas terras
tradicionais e cultura estão ameaçadas.
"Aqui já tivemos vários "booms”: primeiro a borracha,
depois o ouro, mais tarde, as madeiras nobres, e hoje, as
barragens". Assim resume Padre João Carlos Portes (fig.
na primeira página) da CPT, a Comissão Pastoral da Terra,
a história da Amazônia em uma frase.

É uma história de exploração dos recursos, que começou no
século XIX. Naquela época, tal como hoje em dia, ganhava-se
rapidamente dinheiro na selva. E justamente aqui, no Tapajós,
houve uma verdadeira corrida do ouro na década de 1980. Antes
disso, outros enriqueceram com borracha, e depois com madeiras
nobres. Mas os novos ricos não queriam viver permanentemente
na região amazônica quente e úmida. Preferiam investir seus
lucros em imóveis na cidade de São Paulo e em contas bancárias
em paraísos fiscais. Para trás ficaram os "ribeirinhos", famílias de
pequenos agricultores, pescadores e trabalhadores ocasionais
que conseguem lidar com a natureza exuberante e a falta de
infra-estrutura. Sua vida segue um ritmo muito diferente do que
em São Paulo ou em Berlim.
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A vida cotidiana se desenrola entre a pesca e o trabalho
de campo, procura por ouro, pegar peixes ornamentais
ou extrair palmito da floresta. Há sempre tempo para
uma conversa ou um mergulho no rio, que para a maioria
serve ao mesmo tempo de banheiro, lavanderia e lavalouças. Todas as noites há um jogo de futebol no gramado
em frente à igreja, e as crianças em seu tempo livre
escalam em árvores, brincam no rio, esculpem piões de
madeira ou brincam de esconde-esconde entre as casas.
São já a quarta geração em Pimental. E agora estão sendo
ameaçados pela represa. E não apenas eles. Também o
povo dos Munduruku, que vive nesta área há gerações,
não poderá ficar se a barragem planejada inundar suas
terras. "80% das famílias assentadas aqui não têm títulos
de terra e raramente educação escolar. Isso faz deles
vítimas fáceis de especuladores de terra", diz Padre João
Carlos, pároco da comunidade de Trinta e fundador da
CPT local. Com uma equipe de apenas três pessoas, o
padre se encarrega da região da Prelazia de Itaituba, com
177.000 km² (= metade da área da República Federal da
Alemanha) e cerca de 250.000 habitantes. Pimental se
situa dentro dessa região, com seus 850 habitantes, que
agora devem ser todos relocados para dar lugar a uma
barragem.

O projeto São Luiz do Tapajós deve em breve ser lançado
para concurso. Uma vez concluída, a barragem deverá ter 53
metros de altura e 7.608 metros de comprimento. O lago da
barragem deverá ter 123 km de extensão e cobrir 729 km²
de terra com água. A enorme instalação irá gerar 8.040 MW
de energia.
Ela é parte de um megaprojeto para explorar a floresta
tropical como parte do programa governamental PAC
(Programa de Aceleração do Crescimento) para acelerar o
crescimento econômico no Brasil. Mais barragens e dezenas
de portos também estão incluídos, bem como uma hidrovia
navegável durante todo o ano, graças a eclusas, desde o
estado do Mato Grosso a 1.500 km de distância, até
Santarém e mais além até o delta da Amazônia no Atlântico,
principalmente para poder exportar soja. Um consórcio em
que também estão envolvidas empresas europeias, como a
companhia de eletricidade francesa EDF e a Endesa
espanhola, já realizou estudos iniciais e já está pronto para
dar início às obras. O que está em jogo é um projeto
bilionário e o papel do Brasil como futura potência mundial.
Uns poucos ribeirinhos e algumas pequenas aldeias
Munduruku não entram nesta equação, tão pouco os
inevitáveis danos ambientais. O debate atual trata do futuro
das pessoas que vivem aqui. Uma parte significativa da
população optou pela resistência: Os Munduruku estão
lutando pelo registro do seu território que, segundo
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"Enquanto há vida,
há esperança."
Osileia, residente de Pimental

a constituição brasileira, impediria a construção da
barragem. Muitos moradores de Pimental, com ajuda da
CPT, estão entrando com uma ação judicial contra a
barragem. Com a sua luta acabaram de conquistar uma
nova consulta pública. Há também protestos nas maiores
cidades da região, Itaituba e Santarém, a fim de chamar a
atenção para a situação. Mas, por trás disso está a
disputa em torno do modelo de desenvolvimento para a
Amazônia: deve ele ser realizado por via da exploração dos
recursos naturais, da integração no mercado mundial, da
produção de energia para os centros industriais e o
transporte rápido de produtos agrícolas, como a soja, para
os portos do mundo? Ou deve-se considerar um
desenvolvimento orientado para as necessidades e a
cultura das pessoas que ali vivem? É uma luta desigual
como a de Davi contra Golias. E nem todos se aliam a ela.

Povoado dos Munduruku Sawré Jaybu no Rio Tapajós
no estado do Pará

Na comunidade da Igreja Pentecostal local pode-se ouvir: "Se Deus
quiser a barragem, então ela virá." Alguns contam com a promessa
de compensação e reassentamento. O visitante alemão tem
tendência a procurar uma solução pragmática e socialmente
aceitável, por vezes precipitada. A CPT, organização parceira de
Misereor, concentra-se na defesa da dignidade dessas pessoas, no
seu direito à resistência e ao fortalecimento da esperança.

E NÓS?
Como lucramos com as matérias-primas da região amazônica e das importações de produtos agrícolas baratos que nos
chegam de lá? Como imaginamos nós o modelo de desenvolvimento para a Alemanha, para o Brasil, e para o mundo?

Contributos de debate da MISEREOR para uma perspectiva de longo prazo:
www.misereor.de/fileadmin/redaktion/Dossier_Welt_Sichten_Weltgemeinwohl_12_2013.pdf
Em conjunto com a Escola Superior de Filosofia em Munique:
www.hfph.de/forschung/institute/gesellschaftspolitik/publikationen/weltgemeinwohl-zusammenfassung/view
publicação Misereor: “Global, mas justo?“, Munique 2010

"Meu sonho é que o governo diga: “Esta terra é vossa", a
demarque e que nós possamos viver aqui

Cacique Valter Dace (na foto, à direita) e cacique Juarez,
Munduruku
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O desmatamento da floresta
amazônica e a seca em São Paulo
Brasil
20 bilhões de toneladas de água (200 bilhões de hectolitros)
evaporam diariamente através das florestas da Amazônia. As massas
de água evaporada se movimentam para oeste, são bloqueadas nos
Andes e, nos meses de verão, seguem em direção ao sul para o Rio de
Janeiro e São Paulo, onde precipitam em forma de chuva. Contudo,
nas zonas de pastagens e áreas desmatadas, que estão sendo
expandidas na bacia amazônica, a capacidade de evaporação diminui
drasticamente. O resultado disso é uma seca extrema, a qual afetou
Apresentação própria, fonte: Olga Solter

severamente a população de São Paulo e Rio de Janeiro em 2015.
Florestas desmatadas para a agroindústria, barragens enormes para a
produção de energia e a extração de minérios, assim como o corte de
madeiras nobres para exportação prejudicam não só a população
amazônica, mas também prejudicam as pessoas vivendo na região
industrial do Brasil, milhares de quilômetros a sudeste. Há muitas
razões para crer que a intervenção no ecossistema da Amazônia tem
impactos também para o resto do mundo.

O direito à água e ao saneamento básico - a "Campanha da Fraternidade Ecumênica" do CONIC
(Conselho Nacional das Igrejas Cristãs)

Brasil é um dos países mais ricos em recursos

hídricos do mundo. Abriga mais de 10% das reservas de
água doce do planeta. Na realidade, aqui não deveriam
existir problemas com água. O consumo médio diário per
capita é de 166,3 litros. A UNO considera necessária a
quantidade de cerca de 120 litros por dia. A experiência da
falta de água, que anteriormente só atingia o semiárido do
Nordeste brasileiro, foi naturalmente um choque para São
Paulo e Rio de Janeiro. Há 15 anos atrás, os cientistas já
alertavam para essa possibilidade. Porém, até então
ninguém acreditava que isso poderia acontecer. Em 2013,
85% dos domicílios no Brasil estavam ligados ao
abastecimento de água potável. O Brasil está marcado por
grandes diferenças, essa é uma realidade básica. A floresta
amazônica no norte, o nordeste seco, o oeste com sua
indústria agrícola, o sudeste e o sul com os centros
industriais. A questão do abastecimento de água nestas
regiões caracteriza-se por uma grande disparidade. Isso é
mais válido ainda no que concerne o tratamento de
esgoto, que representa um dos maiores problemas de
infraestrutura no Brasil.

Por conta do produto interno bruto, o Brasil é a sétima
maior potência econômica do mundo. No que diz respeito
ao tratamento de esgotos, ele assume a posição 112 entre
os 200 países do mundo. Na década de noventa, devido à
sua elevada dívida, o Brasil foi submetido a programas
rigorosos de austeridade por parte dos credores
internacionais. Investimentos públicos em saneamento
básico foram cortados devido aos programas de
austeridade exigidos. Hoje, as conseqüências estruturais
disso estão à vista. 37% da água é desperdiçada devido a
vazamentos.

Fig.: O consumo de água no Brasil
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Algumas estatísticas apontam até uma perda de água
potável que atinge os 60%, colocando o Brasil no grupo
líder dos países mais desperdiçadores de água. Apenas
cerca de metade das casas da população do Brasil está
ligada a esgotos e apenas 39% das águas residuais é
tratada. Isto pode ser visto principalmente nas grandes
cidades, e, nos meses mais quentes, também se pode
cheirar. O rio Tietê, em São Paulo é um exemplo
particularmente triste.
O governo brasileiro prevê até 2033 um investimento
total de 302 bilhões de reais (cerca de 88 bilhões de
euros). Esta é uma tarefa verdadeiramente hercúlea e
nada fácil de ser implementada no sistema de
clientelismo do Brasil. Nos locais em que, após um longo
período de tempo, o estado retomou os investimentos,
cresce a pressão de empresas nacionais e internacionais
para comprar esses serviços municipais e privatizá-los.
Um exemplo disso é o abastecimento de água em São
Paulo. A empresa responsável é a Sabesp, a Companhia
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, que
pertence em 50% ao setor público. O restante é
negociado em ações cotadas nas bolsas em São Paulo e
Nova York. "A busca de lucro de curto prazo criou uma
cultura de irresponsabilidade para com a água", critica
Edson da Silva, da Frente Nacional pelo Saneamento
Ambiental (FNSA): "Mesmo no ano de crise de 2014,
quando a água já estava racionada, a Sabesp pagou a
seus acionistas 75 milhões de euros em dividendos." A
diminuição do consumo foi compensada com
respectivos aumentos de preço. "Desta forma os
acionistas nunca perdem", diz da Silva. O estado, que
deixou a política das águas à sorte das forças do
mercado, reagiu tarde demais. Embora o reservatório
de água Cantareira, que abastece a metrópole, tenha
atingido, já em 2010, a sua capacidade limite calculada
na altura da sua construção há 30 anos atrás, nada foi
realizado a fim de compensar o déficit. Pelo contrário:
Impulsionado pela corrupção, o desmatamento
descontrolado e o sobrepastoreio, secaram as fontes na
região da Cantareira.
Os políticos e os gerentes da Sabesp ignoraram
completamente as advertências de cientistas e de
pessoas dedicadas à proteção do meio ambiente. Para
as organizações de base, a política atual da água potável
e de águas residuais não é de forma alguma sustentável
e é totalmente inaceitável. Elas se empenham em prol
do direito à água e ao saneamento básico, que a ONU
explicitamente declarou mais uma vez em 2010 como
sendo um direito humano. Também o CONIC está
fazendo pressão para que a legislação brasileira, que
garante o abastecimento de água e saneamento para
todos, seja posta em prática.
Em 2018 deverá ser criado no Fórum Internacional da
Água um contrapeso para a tendência de privatização
do abastecimento de água
.

Filtros para água potável em uma residência em Jardim Celeste, São Paulo

O lema será de novo: "A água é um
Direito Humano, e não uma
mercadoria".

E NÓS?
A questão da água coloca-se de forma diferente na
Alemanha: O problema não é tanto o consumo diário. O
aspecto mais crítico segue sendo a poluição das águas
superficiais e subterrâneas, bem como as tentativas
repetidas de privatização das centrais municipais de
abastecimento de água. Além disso, há também a
chamada "água virtual", que se encontra nos produtos de
consumo diário, porque ela é usada para a sua produção e
eliminação.
Informações sobre a questão da água em todo o mundo:
Publicação Misereor: “Global, mas justo?“, Munique 2010
Pão para o Mundo, O Mundo em estresse hídrico, Relatório hídrico, Análise
49, Berlim, março de 2015, http://www.brot-fuer-diewelt.de/themen.html
Relatório Hídrico das Nações Unidas:
www.unesco.de/wissenschaft/2015/ weltwasserbericht-2015.html
Sobre o tema "Água Virtual”, veja: www.virtuelles-wasser.de

Trata-se, portanto, dos direitos de pessoas, de direitos humanos,
especialmente dos que estão incluídos no Pacto Internacional sobre
os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Vale sempre a pena voltar
a lembrar, a defender, voltar a lutar e a garantir o seu futuro; tudo
isto em uma perspectiva global, equitativa e sustentável que
chamamos de bem comum mundial.
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"Quero ver o direito brotar
como fonte e correr a
justiça qual riacho que não
seca!"
(Amós 5,24)
Todos os que referimos no capítulo anterior poderiam
reagir com estas palavras: Os moradores e moradoras de
cortiços em São Paulo, o povo dos Munduruku, as famílias
ribeirinhas ao longo do rio Tapajós, os brasileiros e
brasileiras a quem - sem saneamento básico - são
negados os direitos humanos fundamentais.
"As palavras são de Amós, profeta que viveu no século
VIII a.C. , quando reinava Jeroboão II (782-753 a.C.). Esta
foi uma época de grandes avanços econômicos e de muita
prosperidade para o rei, a nobreza e para os grandes
proprietários. Em Israel e Judá, comerciantes
estabeleciam seus negócios com poderes estrangeiros. A
religião oficial, centrada no culto a Deus nos templos de
Betel
e
Jerusalém,
favorecia
estes
novos
empreendimentos comerciais. Mas, como em toda
política de expansão econômica associada à concentração
de riqueza, surgem as desigualdades sociais e a
degradação do meio ambiente. As casas dos camponeses
são espoliadas pelo poder central, que lhes tira o sustento
através dos dízimos e impostos." (cf. Texto-base da CFE
2016)
O profeta Amós denuncia clara e explicitamente estes
males do seu tempo: "Eles que transformam o direito em
veneno e lançam por terra a justiça. "(Amós 5,7) "Porque
oprimis o indigente e lhe cobrais um imposto de trigo,
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construístes casas de cantaria, mas não as habitareis;
plantastes esplêndidas vinhas, mas não bebereis o seu
vinho. Pois conheço vossos inúmeros delitos e vossos
enormes pecados. Eles hostilizam o justo, aceitam suborno
e repelem os pobres à porta (Amos 5, 11-12).
Amós não quer nada disso, em nome de Javé: "Mas
quero ver o direito brotar como ´fonte e correr a justiça
qual riacho que não seca." (Amós 5,24) O Deus de Israel
se importa com a justiça e espera de seu povo que a
aplique, tanto nas suas vidas, como nas normas e leis.
Sobretudo a prática de jejuar e, nesta tradição, o período
anual da Quaresma são momentos propícios para a
prática de justiça. O profeta Isaías diz:
"É talvez um jejum assim que eu aprecio, um dia em
que uma pessoa se mortifica? Acaso basta andar de rosto
caído como junco, deitar-se em saco e cinza? Chamarias
isso de jejum, dia agradável ao Senhor? Não, o jejum que
aprecio é este: Solta as algemas injustas, desata as
brochas da canga, dá liberdade aos oprimidos e
despedaça todo jugo! Reparte o pão com o faminto,
acolhe em casa os pobres sem teto! Quando vires um
homem sem roupa, veste-o e não te recuses a ajudar o
próximo. Então tua luz romperá como a aurora, a tua
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ferida depressa ficará curada. Diante de ti marchará a tua
justiça e atrás de ti a glória do Senhor." (Is 58, 5-8) Não há
maneira melhor para descrever a preocupação política e
teológica da Campanha de Quaresma da MISEREOR.
"Garantir os direitos essenciais para que todos tenham
uma vida digna e cuidar da saúde do planeta, são partes
fundamentais dessa justiça que os profetas nos
transmitem como vontade de Deus. Em Oséias vemos:
"Israelitas, ouçam a palavra do Senhor! Ouço a palavra do
Senhor, Filho de Israel! O Senhor abre um processo contra
os moradores do país: Pois não há mais fidelidade, nem
amor, nem conhecimento de Deus no país. Há juramento
falso e mentira, assassínio e roubo, adultério e violência. E
sangue derramado se junta a sangue derramado. Por isso,
a terra geme e seus moradores desfalecem. As feras, as
aves do céu e até os peixes do mar estão desaparecendo."
(Oséias 4, 1-3) (cf. Texto-base CFE 2016) A justiça
influencia decisivamente a relação das pessoas entre si e
a sua relação para com o ambiente. A sua ausência tem
consequências fatais.

A primazia da justiça
Jesus aborda e confirma essa prioridade absoluta da
justiça. No Sermão da Montanha do evangelista Mateus,
Jesus chama bem-aventurados e felizes "os famintos e
sedentos de justiça". Porque serão saciados." (Mt 5,6) E
no final do Sermão, ponderando as preocupações falsas e
verdadeiras, esclarece:"Buscai, pois, em primeiro lugar o
Reino de Deus e sua justiça e todas estas coisas vos serão
dadas de quebra." (Mt 6,33) O Sermão da Montanha
segundo o Evangelho de São Mateus, o catecismo da
Igreja primitiva que contém princípios, orientações e leis
para as práticas posteriores dos discípulos e discípulas,
estabelece, portanto, padrões claros pelos quais as
comunidades de Jesus, até hoje, se têm de medir. O
horizonte e o sentido da ação cristã são o Reino de Deus e
sua justiça, e não o indivíduo por si só, nem a própria
Igreja. Se essa perspectiva estiver presente em nós, o
resto virá por acréscimo.

No sentido bíblico, justiça é, antes de tudo, um "conceito
relacional" (Cardeal Peter Turkson). Ele aponta para o
nosso relacionamento com Deus, com o nosso próximo,
com o ambiente e, sim, também com nós mesmos. O
homem justo é, em última análise, aquele que acarinha
estes relacionamentos e que zela por não negligenciar ou
mesmo excluir ninguém. Com efeito, a justiça visa a
comunidade e a sua organização. Por isso, a palavra
hebraica sedaqa é traduzida como "fidelidade à
comunidade". A justiça na sua fórmula genérica se define
como conformidade com a ordem do mundo, com o
cosmo e com o sentido inerente ao mundo. A justiça
garante o bem comum global, para utilizar uma palavra do
debate atual.

A justiça no Antigo Testamento
No Antigo Testamento, a justiça aparece principalmente
como justiça social que determina e regulamenta, ou
melhor, que deve determinar e regulamentar a vida do
povo de Israel. Gert Theissen designa esse aspecto como
"justiça utópica para o povo". Utópico no sentido:
nenhum, ou antes, ainda nenhum lugar para uma
sociedade verdadeiramente justa. Através dos dez
mandamentos, o povo de Deus recebe as regras de
conduta para a convivência em sociedade. Elas devem ser
levadas no caminho para a terra que Deus lhes havia
prometido, quando estabeleceu a aliança com o povo de
Israel. Mas já durante a caminhada, elas são violadas
muitas vezes. A vida na terra prometida, por sua vez,
também não está de modo algum livre de contradições e
violações das leis. O rei, que detém uma responsabilidade
substancial em garantir o cumprimento da justiça, as
quebra tal como o povo. Assim, os profetas vão surgindo
para recordar ao povo a justiça suprema de Deus, na qual
se fundamenta essa aliança. Muitos acabam por sofrer o
"destino de profeta", tal como Amós que, devido às suas
críticas, é expulso do país.
A justiça do Antigo Israel é o fundamento do "Bem Viver
para todos". Se a justiça é vivida, ela "exalta um povo" (Pr
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14,34). Ela se torna uma qualidade de vida que define e
enobrece os relacionamentos com Deus, com o próximo,
com a Criação e com nós mesmos.
Este "Bem Viver com justiça" tem como base a Criação,
através da qual todas as pessoas recebem os dons
necessários à vida. Daí decorre o direito igual de todas as
pessoas aos bens desta terra. Sobretudo, ninguém pode
ficar excluído.
Isso conduz ao segundo aspecto da justiça social nas
escrituras do primeiro Testamento. Pela forma como são
tratados os mais fracos da sociedade, em regra falamos
dos pobres, viúvas, órfãos e estrangeiros, se revela se a
justiça é realmente vivida. A ambição utópica da justiça
para todos se transforma na "opção pelos pobres, pelos
excluídos e outros". Eles são os primeiros, quando se trate
de distribuir os bens. Seu papel e sua posição na
sociedade se revelam como medida da justiça que existe
na mesma. A justiça comutativa e parcial que lhes é
conferida não se opõe à justiça universal, mas sim a torna
possível.

A justiça no Novo Testamento
Nos escritos do Novo Testamento, a justiça surge mais no
seu significado pessoal para o indivíduo. No Evangelho de
São Mateus, esta é a "justiça superior da ação" (Theissen).
Particularmente o Sermão da Montanha apela a agir de
modo justo, anunciando que "felizes serão os famintos e
sedentos de justiça" (Mt 5,6). A justiça é tão importante
para a vida que, perante sua ausência podemos morrer de
fome e de sede. Portanto, os atos justos com que os
indivíduos ou grupos pequenos contribuem para a
sociedade, são vitais para o todo. Assim, se encontram a
justiça social enquanto exigência e utopia e a justiça
pessoal enquanto atitude e ação ativa. Isso se manifesta
em especial na "regra de ouro" que, por assim dizer, pode
ser considerada a quintessência do Sermão da Montanha,
ou mesmo de toda a tradição judaica-cristã: "Tudo que
desejais que os homens vos façam, fazei vós a eles! Pois
esta é a Lei e os Profetas." (Mt 7,12).
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Esta regra é, de resto, válida muito para além da Bíblia e
oferece uma boa base para o diálogo com todas as
pessoas cujas referências não estão fundadas na
anunciação judaico-cristã. Nos evangelistas Lucas e
Mateus ela constitui até a "justiça superior", porque nela
desabrocha a tendência de fazer bem por si mesmo. Ela
comporta em si abundância de bondade porque nasce da
misericórdia (ver Lc 6,36) e procura imitar a perfeição do
Pai celeste (ver Mt 5,48).
A ação justa é possível através da "justiça doada do
ser" (Theissen), conforme Paulo a entende. "Justificados,
pois, pela fé, temos paz com Deus por meio do Nosso
Senhor Jesus Cristo." (Rm 5,1) Através de Cristo, a nossa
relação com Deus é restabelecida e com isso se torna
possível a relação justa com o próximo, com a Criação e
conosco próprios. Estamos sob a graça. Temos a liberdade
de agir. Deste modo, a justiça não só é uma exigência para
a nossa ação, mas o fundamento da nossa vida e dos
nossos relacionamentos. E só assim e só por essa ordem,
a graça que nos é dada, a "justiça do ser", se transforma
em um compromisso pela "justiça do agir". Ela contribui
para a justiça social que regula as relações numa
sociedade.

A contribuição distintiva-decisiva da Bíblia: "a
opção pelos pobres" e a "opção pela água"
Das dimensões bíblicas da justiça expostas acima, importa
destacar uma em especial: A justiça enquanto "opção
pelos pobres". Ela constitui, por assim dizer, a escala de
indicadores para a justiça numa sociedade e na atuação
pessoal. Como tratam os pobres ou, evocando novamente
a lembrança bíblica, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros
no país? Os que menos beneficiam de proteção, cujas
relações sociais estão decompostas, podem e devem
receber a nossa maior atenção. Trata-se de uma justiça
compensadora, uma que visa à inclusão. Ninguém está
perdido, ninguém pode ser excluído. Todos são
convidados. No Antigo Testamento, o povo é repetidas
vezes recordado de que ele também foi estrangeiro no
Egito. "Faz justiça ao órfão e à viúva. Ama o estrangeiro,
dando-lhe alimento e veste. Amai também vós o
estrangeiro, pois fostes estrangeiros no Egito." (Dt 10,1819) À convicção bíblico-teológica de que os bens da Terra
como dons pertencem a todos, se junta a lembrança da
aliança que Deus estabeleceu com o povo, justamente
quando este, oprimido, vivia no estrangeiro. Esta aliança

Ver · JULGAR · Agir · Celebrar
2

"A Terra não precisa de nós,
ela preferiria que nos
despedíssemos dela. Mas nós
precisamos da Terra. E por
isso temos de tratá-la
de forma sustentável.“
Sebastião Salgado,
fotógrafo brasileiro de prestígio mundial

compromete Deus e compromete os homens para com
uma conduta fundamentalmente justa perante toda a
sociedade e, precisamente por isso, deve começar pelos
mais fracos. O Sermão da Montanha aborda e confirma
esta primazia da justiça, cujo ponto de referência são
"sobretudo os pobres e todos os que sofrem” (Concílio
Vaticano II Gaudium et Spes 1). Deste ponto surgem o
„Reino de Deus e sua justiça“ (Mt 6,33) e a "vida em
abundância” (Jo 10,10).
Do ponto de vista bíblico e face aos desafios atuais de
sustentabilidade do homem e da terra, é necessário
aplicar esta lógica, centrada no ser humano, também à
Criação. A Terra sofre também. Com os muitos pobres, a
Terra é "o grande pobre". (Leonardo Boff) "Esta irmã
clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso
irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou"
(LS 2), escreve o Papa Francisco na sua Encíclica Laudato
Si. Não pode haver justiça para o ser humano e para a
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sociedade, sem que haja justiça para a Criação, da qual o
homem é parte. Esta é uma das mensagens-chave do
Papa.
A "opção pelos pobres, excluídos e outros" e a "opção
pela preservação da Criação" não podem ser dissociadas
uma da outra. "A água potável e limpa .... constitui uma
questão de primordial importância, porque é
indispensável para a vida humana e para sustentar os
ecossistemas terrestres e aquáticos." (LS 28) Contudo,
como bem geralmente de acesso aberto, ela é barata.
Quantidades significativas são consumidas nos processos
econômicos, nos quais o preço da água não é
determinado adequadamente. Seguindo o princípio: "O
que nada custa nada vale", ela é vastamente
desperdiçada e tirada do alcance e consumo a milhões de
pessoas. Ao mesmo tempo, muitas regiões do mundo
sofrem de uma extrema escassez de água. Papa Francisco
deplora, além disso, "a tendência para se privatizar este
recurso escasso; fazendo com que se torne uma
mercadoria sujeita às leis do mercado. Na realidade, o
acesso à água potável e segura é um direito humano
essencial, fundamental e universal, porque determina a
sobrevivência das pessoas e, portanto, é condição para o
exercício dos outros direitos humanos. Este mundo tem
uma grave dívida social para com os pobres que não têm
acesso à água potável, porque isto é negar-lhes o direito à
vida radicado na sua dignidade inalienável." (LS 30)
A opção pelos pobres e a opção pelo Planeta, o grande
pobre, são os dois lados da medalha. Só os dois juntos
tornam a Casa Comum digna de nela se viver e descrevem
a responsabilidade que temos de assumir.
Na palavra do profeta, o direito e a água se juntam. O
direito, que deve correr como a água, implica também o
direito à água e ao saneamento básico, como reconheceu
a ONU ainda em 2010 (cf. Texto-base da CFE). No espírito
e âmbito da opção preferencial pelos pobres e pelo
grande pobre, este "direito humano se constitui em dever
cristão" (Hans-Joachim Sander), no dever dos cristãos e
cristãs e de suas Igrejas de promover a universalização
dos direitos humanos e insistir no seu cumprimento.

"Misericordioso como o Pai"
Junto ao lema da Campanha de Quaresma "Quero ver o
direito brotar como fonte", MISEREOR coloca, em
cooperação com a Conferência dos Bispos da Alemanha, o
lema do Jubileu da Misericórdia proclamado pelo Papa
Francisco: "Misericordioso como o Pai". É bem claro,
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Logotipo do
Jubileu Extraordinário da Misericórdia

desde o início, que a justiça e a misericórdia caminham
juntas e que entre elas não pode haver rivalidade. Ou, na
formulação clássica de Tomás de Aquino: "Justiça sem
misericórdia é crueldade; Misericórdia sem justiça conduz
à ruína." Papa Francisco esclarece: "Não são dois aspectos
em contraste entre si, mas duas dimensões duma única
realidade." (Misericordiae Vultus, MV 20)
Portanto, se justiça for a visão de uma sociedade no
espírito de Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, o critério de
seguimento, então a misericórdia é a força motriz para
esta prática. Ela é o "coração pulsante do Evangelho".
(MV 12) Demos mais uma vez ouvidos ao profeta Amós.
Após uma aguda crítica às injustiças e males do seu
tempo, ele pergunta pela solidariedade, pela compaixão:
"Por causa disto não estremecerá a terra, e não chorará
todo aquele que nela habita? Toda esta terra se levantará
como o Nilo: [será agitada] e depois afundará como o
ribeiro do Egito?" (Amós 8,8) Aqui, a "globalização da
indiferença" tão deplorado pelo Papa Francisco é
contrabalançada com a globalização da compaixão, do
empenhamento. A injustiça cometida contra os pobres
neste pequeno país Israel deve agitar o rio da potência
mundial Egito, sim toda a terra se deve estremecer. Não é
verdade que não importa como está o outro. Deus se
importa e, por isso, todos os que crêem em Deus
deveriam se importar.
É justamente esta experiência que está no início da
história do povo de Israel com seu Deus Javé: "Eu vi a
opressão de meu povo no Egito, ouvi os gritos de aflição
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diante dos opressores e tomei conhecimento de seus
sofrimentos. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios
e fazê-los sair desse país para uma terra boa e espaçosa,
uma terra onde corre leite e mel." (Ex 3,7 ss.) Deus sofre
com o povo. Neste sentido é misericordioso.
Usar de misericórdia é próprio de Deus. E, nisto, se
manifesta de modo especial a sua onipotência (Tomás de
Aquino). “A misericórdia de Deus não é uma ideia abstrata
mas uma realidade concreta. (...) Trata-se de um amor
visceral. (...) E outro Salmo atesta, de forma ainda mais
explícita, os sinais concretos da misericórdia: "Que faz
justiça aos oprimidos, que dá o pão aos famintos". O
Senhor abre os olhos aos cegos, soergue os combalidos. O
Senhor protege os forasteiros e ampara o órfão e a viúva.
O Senhor liberta os prisioneiros, mas subverte o caminho
dos ímpios." (Sl 146,7-9) (MV 6, estruturado de forma
diferente)
No seu livro "Princípio Misericórdia", Jon Sobrino
escreve: "Esta misericórdia primordial de Deus é a que
aparece historizada na prática e na mensagem de Jesus. O
"misereor super turbam" não é apenas uma atitude
"regional" de Jesus , mas sim configura a sua vida e a sua
missão e acarreta o seu destino. E configura também sua
visão de Deus e do ser humano. Para tal, conta a parábola
do bom samaritano. Esta é a percepção de Jesus de um
homem que ama, de um ser humano. O que o move é a
misericórdia. Essa misericórdia é também a reliadade com
que nos evangelhos se define Jesus e a Sua ação. Isto
inclui também a sua imagem de Deus na parábola do filho
perdido e o pai misericordioso. Se a misericórdia descreve
quem e o quê são Deus, Jesus e os seres humanos,
estamos, sem dúvida, perante algo realmente
fundamental. É o amor, poderá dizer-se com toda a
tradição cristã. Porém, há que acrescentar que é uma
forma muito especial do amor: o amor prático que surge
frente ao sofrimento alheio injustamente infligido, para
erradicá-lo, por nenhuma outra razão que a mera

existência deste sofrimento e sem poder oferecer
desculpa por não o fazer. A misericórdia é, pois, uma
atitude fundamental diante do sofrimento do outro. Jesus
cura no Sábado, não por ser um liberal, mas sim por ser
misericordioso. (Mc 3,4 ss.)" (Jon Sobrino, El princípcio
misericordia: Bajar de la cruz a los pueblos crucificados,
1992 Editora Sal Terrae, Santander 34f – Tradução
própria)
"N’Ele, nada há que seja desprovido de
compaixão" (MV, 8), diz Papa Francisco. Jesus toca os
leprosos e deixa-se tocar pela mulher com hemorragia. E,
no seu discurso programático na Montanha, diz: "Felizes
os que se compadecem porque alcançarão misericórdia."
(Mt 5,7) E um verso antes afirma categoricamente:
"Felizes os famintos e sedentos de justiça; porque serão
saciados." (Mt 5,6) Aqui de novo: A justiça e a
misericórdia vão de mãos dadas.
A partir desta atitude fundamental é que nascem as
obras da misericórdia. O princípio misericórdia evita
paternalismo, um mero sentimento de se compadecer
sem consequências, e meras atividades de emergência
sem a luta contra os raízes estruturais da injustiça e do
sofrimento.
Neste perspectiva não pode haver, em última análise,
sofrimento alheio. Como co-humanos e co-criaturas cosofremos. Dado esta atitude de fé não ser de forma
alguma evidente, são precisos tempos especiais para
ensaiá-la. A Quaresma é um momento propício para tal. E
é preciso pedir todos os dias o que Mercedes Sosa canta
na sua canção: „Solo le pido a Dios, que el dolor no sea
indiferente.“ "Eu só peço a Deus, que a dor não me seja
indiferente."
Assim a misericórdia se torna a atitude fundamental
dos cristãos e cristãs e também da sua Igreja. "A Igreja
sente, fortemente, a urgência de anunciar a misericórdia
de Deus. A sua vida é autêntica e credível, quando faz da
misericórdia seu convicto anúncio." (MV, 25)
E citando mais uma vez Jon Sobrino: "Embora a
misericórdia não seja o único que Jesus exerceu, mas ela
está no princípio da sua ação, determinando a sua vida, a
sua missão e a sua morte. Assim, o princípio misericórdia
configura todas as outras dimensões da vida: o saber, a
esperança, a celebração e, evidentemente, a prática. Para
Jesus, a misericórdia está no princípio do humano e do
divino (ver Mt, 25). Lá, se decide a vida."
E, não por último: A misericórdia é uma bemaventurança. É uma Boa Nova. Encoraja à fé, ao amor e à
esperança, como também à justiça.
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Buscai, pois, em primeiro
lugar o Reino de Deus e sua
justiça."
(Mt 6,33)
A preocupação com a justiça está, conforme as palavras
de Jesus no sermão da montanha, no centro da atuação
cristã. Tem a primazia em tudo o que fazemos - no nível
pessoal, político e eclesial. Quem crê atua e quem o faz,
se torna crente. Dietrich Bonhoeffer escreve em 1944,
enquanto estava encarcerado na prisão de Tegel, em
Berlim: "... Hoje, o ser cristão consiste em apenas duas
coisas: na oração e na prática da justiça entre os homens.
Todo o pensar, falar e organizar, nos assuntos do
cristianismo, deve nascer de novo, por força desta oração
e desta prática" (Resistência e submissão, 12). ed. 1983,
pág. 152) Esta reflexão de Bonhoeffer continua válida até
hoje. Na oração consciencializa-se e cultiva-se a relação
com Deus.

Especialmente o Salmo mantém vivas as grandes questões
e alimenta a ansiedade por justiça. A partir desta oração
devemos fazer "justiça entre os homens", com vista aos
próximos mais próximos, aos próximos distantes e aos
futuros próximos, em "amor sustentável", conforme
dizem os nossos parceiros e parceiras do Brasil.

1. Direito e justiça na atuação dos
nossos parceiros e parceiras
"O ato de justiça entre as pessoas" ganha forma concreta
no centro de São Paulo.

Maria dos Anhos dos Santos (agente social do CGG, uma organização parceira de MISEREOR conversando com Renata dos
Santos Aranha e suas filhas Emliy und Taina da Favela 21 de Abril.
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„Nos queremos empoderar as pessoas
atingidas pela barragem para que consigam
defender as suas terras e assumir a luta pela
sobrevivência nesta região de forma
autônoma. Elas são protagonistas na defesa
dos seus direitos e do seu território."
Padre João Carlos, CPT Itaituba

O Centro de Direitos Humanos Garcia assessora pessoas
individuais que não têm moradia ou que vivem em
habitações muito precárias, apoia a organização de
moradores, acompanha as lutas por moradia, água e
infraestrutura e está permanentemente disponível nestes
processos muito morosos. O direito é entendido como
direito e não como ato de favor. As pessoas, cujos direitos
são violados, são encorajadas a lutar pelos seus direitos.
Deste modo, se transformam em protagonistas. Erguem a
cabeça e seguem em frente, assumindo a sua própria vida
e as das suas famílias.
Em um contexto completamente diferente, nas
margens do rio Tapajós na Amazônia, manifesta-se a
mesma atitude. A CPT, a Comissão Pastoral da Terra, não
quer distribuir terra, sementes e máquinas, mas sim
apoiar as comunidades na sua luta pela terra. Há quarenta
anos segue a ideia diretriz de que a terra pertence a quem
nela trabalha. Ela defende que as famílias camponesas, as
comunidades tradicionais, os ribeirinhos e os povos
indígenas têm direito à terra e à autodeterminação
econômica, social e cultural. Ao longo do rio Tapajós, a
CPT acompanha as famílias cujo direito à permanência no
lugar onde viveram seus antepassados está ameaçado.
Em primeiro lugar trata-se de capacitar as pessoas a
defender seus direitos por si próprias. Muitas vezes
necessitam de apoio logístico para participar em
audiências e consultas públicas e para organizar reuniões,
assim como de assessoria e assistência jurídica nos
processos judiciais. Além disso visa-se despertar o
interesse do público para as preocupações das pessoas
afetadas. Mas em primeiro lugar trata-se de animar e
encorajá-las, sempre de novo. Isso tudo e muito mais faz

a CPT em Itaituba: A sua solidariedade não depende do
êxito ou da derrota nesta disputa. "A luta contra a
barragem não terminaria com a sua construção. Mesmo
depois, a luta pelos direitos humanos continuaria. Seria,
então, uma nova etapa. Não vamos simplesmente sumir,
se a barragem vier. Pelo contrário, estamos aqui, agora
neste momento, e estaremos aqui, quando a barragem
for construída, e continuaremos aqui, depois de ela ser
construída, quando é hora de reparar os danos feitos à
população." (Pe. João Carlos, CPT Itaituba)

Para apoiar as populações no Tapajós, o Conic e
Misereor planejam lançar uma petição conjunta.
Para mais informações e a possibilidade de
participação, consulte:
www.misereor.de/kein-staudamm-am-tapajos

Também o CONIC, o Conselho de Igrejas Cristãs do Brasil,
entende seu empenho no âmbito do abastecimento de
água e saneamento básico como exercício de um direito
que decorre, antes de mais, dos direitos humanos e que
ficou consagrado na legislação brasileira. O Texto-base da
CFE 2016 propõe várias opções de como o indivíduo e as
comunidades podem participar desta caminhada.
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Estas vão desde o "reconhecer a realidade no seu bairro
ou cidade", "mudar o comportamento pessoal em relação
à água, ao lixo e esgotos" até ao "incentivar a criação de
comitês locais", que vão exigindo políticas públicas de
infraestrutura e saneamento básico (ver Texto-base da
CFE 2016).
A essas juntam-se materiais informativos para
celebrações litúrgicas, canções, preces, círculos bíblicos e
catequeses assim como para a coleta de dinheiro para
projetos, distribuído através do Fundo Ecumênico de
Solidariedade às iniciativas e aos projetos que se
relacionam com o problema de abastecimento de água. A
doação em dinheiro é entendida, em primeiro lugar, como
gesto concreto de solidariedade, o que deve dar sentido
ao lema "Quero ver o direito brotar como fonte (Am
5,24)". A justiça tem de ser praticada. A verdade da fé é
prática e se revela em cada passo que contribua para uma
"vida em abundância para todos".
Cartaz da Campanha de Fraternidade Ecumênica 2016

Um milhão de cisternas - abastecimento de água e justiça. um
exemplo positivo
No Texto-base da CFE 2016 lemos: "No âmbito rural, a
questão do fornecimento de água difere de regiões
urbanizadas com população mais concentrada. É comum
servir-se de poços, fontes, distribuição por veículo
transportador ou outros recursos, levando em conta as
características de cada local. Muitas vezes, comunidades
rurais consomem água contaminada com o manejo e a
disposição final impróprios de resíduos sólidos e líquidos.
Atividades agropecuárias, mineradoras, indústrias, usinas
de cana-de-açúcar, hidroelétricas, madeireiras, e outras
atividades de manejo inadequado do solo contaminam
poços, olhos d'água e nascentes." (cf. Texto-base da CFE
2016)
Um exemplo positivo é a construção de cisternas que
captam a água de chuva no semiárido nordestino do
Brasil. Elas não estão conectadas a uma rede pública.
Coletam a água de chuva que corre dos telhados. Esta é
uma tecnologia apropriada para a região e tem
solucionado para milhares famílias o problema de acesso
a água.
MISEREOR apoia desde muitos anos o IRPAA
(Instituto Regional da Pequena Agropecuária
Apropriada", que promove a construção de cisternas
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no nordeste brasileiro. Além do acesso imediato à água,
estas cisternas têm ainda uma outra função que é tão
importante quanto esse: As elites do Nordeste distribuem
água potável à população carente por meio de grandes
carros-pipa e, dessa forma, a mantém numa dependência.
As cisternas tornam as pessoas independentes deste
sistema de distribuição e, com isso, também dos
poderosos locais. Assim, o acesso à água se torna a base
do direito à autodeterminação econômica, social e
cultural.
Lá onde a água corre, também a justiça poderá correr
como a água.
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2. Direito e justiça nas nossas ações
Um gesto concreto de solidariedade
para a Quaresma
O Texto-base da CFE 2016 diz: "Temos uma proposta
emocionante: cuidar da Casa Comum que Deus nos deu e
fazer dela um lugar saudável, no qual a fraternidade e a
justiça corram como rios de água viva. Que Deus nos
ajude a viver com alegria e responsabilidade essa bonita
missão! Como sinal desse compromisso, propomos que
durante a Quaresma realizemos o esforço de evitar o
consumismo e o desperdício de alimentos. Que façamos
um Dia de Jejum, doando para os mais pobres o que não
consumimos nesse dia e economizamos durante a
Quaresma." No Brasil, o dinheiro vai para o Fundo
Ecumênico de Solidariedade, na Alemanha para
MISEREOR.
Os exemplos de projetos mostram que as doações que
a MISEREOR recebe, não são simplesmente distribuídas
entre pessoas carentes, mas sim a pessoas carentes que
se mobilizaram para assumir as suas vidas e reivindicar ou
defender os seus direitos. Portanto, uma doação é muito
mais que uma "esmola" que generosamente damos, mas
sim, é oferecida a partir da atitude de compaixão, de
solidariedade e de fraternidade.
O futuro da Terra está em disputa
É sobretudo o trabalho das organizações parceiras de
MISEREOR no Brasil que nos ensina que as pessoas lá não
necessitam, em primeiro lugar, doações em espécie
conforme seria adequado em situações de emergência e
catástrofe. O Brasil é tido como país rico e, por isso, a
pobreza de largas partes da sua população é um
escândalo ainda maior. Segundo o CIA Wordfactbook de
2009, eram 21,4% da população. A pobreza tem suas
raízes na distribuição extremamente desigual e injusta
dos bens, da terra e das riquezas. A ajuda que nós
podemos prestar, através das nossas doações, tem por
objetivo assegurar a primazia da justiça, uma sociedade
onde ninguém é excluído e onde os bens são distribuídos
de forma justa. Para tal há que considerar as outras
dimensões de justiça, por ex. a justiça de gênero, entre as
gerações e a justiça ambiental. A forma como
entendemos a "vida em abundância para todos" não pode
ser grande demais. Se reunirmos todos os aspectos,
evidencia-se logo que o nosso estilo de vida que consome
e gasta a Terra está sendo questionado. É verdade, o que
o Papa Francisco salienta na encíclica Laudato Si: "Trata-se
simplesmente de redefinir o progresso." (LS, 194)

MISEREOR

Justamente com vista a esta grande tarefa, devemos
reorientar a nossa vida e a cooperação com o Brasil. A
cooperação para o desenvolvimento, na sua concepção
tradicional, se converte progressivamente em um
trabalho conjunto para a Casa Comum, em
responsabilidade conjunta, mas diferenciada. Isso diz
respeito tanto à cooperação governamental como ao
trabalho das Igrejas. Um país sozinho, uma Igreja sozinha
não poderá enfrentar os grandes desafios do futuro. A
Campanha de Quaresma das Igrejas do Brasil e da
Alemanha busca conscientizar sobre as nossas
responsabilidades comuns, embora diferenciadas, pela
Terra, por Um Só Mundo e exercitá-la em pequenos
passos.

Doar significa:
• colocar-se ao lado dos pobres
• apoiar pessoas para que elas se possam ajudar a si próprias
• investir em direito e justiça
• participar na "coleta da solidariedade"
• dar sinais para a partilha e a fraternidade
• converter no caminho da vida

www.misereor.de
Um olhar no espelho brasileiro voltado para nós
A busca de justiça no Brasil faz com que - no sentido de
duas faces da medalha - a pergunta por direito e justiça se
coloque também na Alemanha como na Europa.
Será que aqui tudo é sempre justo? Será que a
Alemanha com a sua política externa, sua política
econômica, suas exportações, seus investimentos em
muitos países do mundo, realmente desempenha sempre
um papel que promova a equidade e a justiça? Olhando
para o Brasil, apercebemo-nos de problemas que não nos
são inteiramente desconhecidos.
A especulação
imobiliária em São Paulo e a expulsão da população
carente nos fazem lembrar imediatamente o aumento
vertiginoso dos alugueis em muitas das nossas cidades e
das dificuldades maciças que isso causa justamente às
muitas pessoas de baixa renda.
Os grandes projetos industriais e infraestruturais, tanto
lá como cá, frequentemente não consideram os interesses
da população local. Uma economia que se decorre nas
redes regionais de atividade econômica e que se adapta
às condições locais, terá dificuldades em ambos os países.
A emissão de CO2 é no Brasil e na Alemanha mais elevada
do que a nossa terra pode aguentar. Caminhos conjuntos
e a busca comum por soluções impõem-se por si próprias.
Text-Base 2016
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No tema água, ambos os países têm em
comum a contaminação e o perigo de
privatização da água e das redes
municipais. O Brasil e "campião mundial"
no consumo de fertilizantes. Também na
Alemanha, a poluição por nitratos do lençol freático é
alarmante em muitos lugares, o que se deve ao modelo
de produção dominante. A questão se a água é um bem
comum e, por isso, pertence a todos, fazendo com que o
acesso à água seja um ato de serviço público, tem gerado
controvérsia por todo lado. A água não é mercadoria e,
por isso, tem que ser livremente acessível em boa
qualidade. Esta opinião vale ser defendida mundialmente.
Uma ideia de ação: Levantar a bandeira pela Justiça!
Os cristãos e cristãs e suas Igrejas não podem ficar
indiferentes perante a violação contínua do direito e a
ausência de justiça. Na linha da tradição de Amós e de
todos os profetas e, igualmente na tradição do pregador
itinerante Jesus de Nazaré, levantam a bandeira pela
Justiça. Por isso, uma proposta para o período quaresmal
seria criar bandeiras e interceder assim em favor da
justiça. As bandeiras devem esclarecer o que nós, aqui na
Alemanha, no Brasil e em todo o mundo representamos.
Por isso, envie um sinal de apoio, com sua
comunidade, associação, na família ou com sua escola,
pintando e legendando com uma mensagem pessoal
bandeiras grandes e pequenas, feitas de papel, cartão, de
lençóis ou toalhas de mesa. Exponha-a durante a
Quaresma, bem visível, na igreja,

ou na sua janela, na sua roupa
ou no edifício da escola. Uma foto
da sua bandeira, enviada à
MISEREOR por correio eletrônico,
através de facebook ou por carta,
decorará uma grande galeria
digital de fotos na internet.
A sua imaginação é o limite. É importante levantar a
bandeira, deixar bem clara a sua posição e de não
escondê-la. Envie um sinal de apoio, juntamente com
MISEREOR, a todas as pessoas, cujos direitos são negados,
desprezados ou violados, um sinal contra todas as
injustiças com que nos deparamos dia a dia.
Para mais informações consulte: www.misereor.de
Obras de misericórdia
De São Francisco nos foi transmitida a seguinte frase:
"Pregue o Evangelho em todo tempo. Se necessário, use
palavras." E Martinho Lutero considerava consolador
"puxar Cristo para dentro da nossa carne". Misericórdia
como atitude fundamental, conforme referido na parte
anterior, que não é contrária à justiça mas sim, que até é
a justiça maior, necessita de obras de misericórdia, que a
tornam perceptível. Devemos estar cientes de que um
bom samaritano (Lc 10,25-37) hoje em dia não apenas
deve ajudar a quem caiu em poder de ladrões, mas que
deve eliminar as "estruturas da roubalheira" (Bispo
Kamphaus), para que ninguém mais caia no poder de
ladrões. A análise das causas do sofrimento, a ajuda
concreta e mudanças estruturais são indissociáveis. Nesta
perspectiva, recordam-se as sete obras de misericórdia, às
quais Fulbert Steffensky chamou de cânone para o Bem
Viver".

Pano de Quaresma medieval
As obras de misericórdia são todas bíblicas e (com
exceção da obra de "Enterrar os mortos") delineadas na
narração do Juízo Final no Evangelho de São Mateus.
Para a atuação dos cristãos e cristãs e suas igrejas
constituem exemplos obrigatórios.
O tempo de
Quaresma pode ser um tempo favorável para recordar as
obras de misericórdia e exercitá-las. Não são tanto um
apelo moral, senão referência de onde encontramos o
Cristo e Lhe servimos, celebramos a Eucaristia no meio da
vida: "Amém, eu vos digo: todas as vezes que fizestes a
um destes meus irmãos menores, a mim o fizestes."
(Mt 25,40) Vale igualmente o inverso (ver Mt. 25,46-46), o
que sublinha, mais uma vez, a seriedade da preocupação.
No pobre, "no sacramento do irmão" (Hans Urs von
Balthasar) e da irmã é que encontramos o Cristo.
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O Pano de Quaresma "Nicolau von der Flüe"
4Sequência dos medalhões, começando na parte inferior, no

centro:
1

Anúncio a Maria (Lc 1, 26-38) O anjo Gabriel
leva a Maria o anúncio do nascimento de
Jesus. Muletas "Assistir aos enfermos" (cf. os
Hospitais do Espírito Santo na Idade Média)

2

O nascimento de Jesus (Lc 2, 1-20) Maria,
como mãe, se ajoelha diante do seu filho
Divino. Cajado e bolsa de viagem "Dar
pousada aos peregrinos" (cf. Lc 2,7)

3

Evangelho da volta de Cristo (Mt 25, 31-46)
Como Rei, Cristo julgará os homens reunidos
pelos seus anjos. Pão e jarro "Dar de comer
a quem tem fome", "Dar de beber a quem
tem sede"

4

A captura de Jesus (Lc 22, 47-54) Judas trai o
Filho do homem. Pedro ataca à espada. Jesus
cura a orelha de Malco. A captura de Jesus.
Algemas "Visitar ou libertar os presos"

5 A crucificação de Jesus (Lc 23, 33-46) Jesus
como Redentor do Mundo morre na cruz. As
vestes de Jesus "Vestir os nús" (cf. Jo 19,23 s.)
6

Celebração da Eucaristia. O Sacerdote
celebrando a Santa Eucaristia. Sobre o altar
uma imagem da Rainha Maria.

7 „Enterrar os mortos“ "Anunciamos a Tua
morte, Senhor, e proclamamos a Tua
ressurreição até que Tu venhas em Tua
glória.“
Esquife

Ou no dizer de Paulo Suess: A misericórdia nos abre os
olhos para a realidade na qual o pobre é roubado e o
outro desprezado. A misericórdia como justiça maior e
amor maior nos faz lutar pela redistribuição dos bens e
pelo reconhecimento do outro. Nessa luta encontramos o
Senhor crucificado e ressuscitado. Ele nos lembra que a
vida dos crucificados na história pode ser transformada
através do Evangelho, que não é “doutrina estruturada”,
mas compaixão, solidariedade e militância.
Talvez então sintamos o mesmo que os quakers
descrevem como vida cristã:

„imensamente felizes,
absolutamente
destemidos e
sempre em dificuldades.“

Ao triângulo "VER - JULGAR - AGIR" pertence a
celebração. Este método estabelecido por José Cardijn,
fundador da JOC, que até os dias de hoje se mantém vivo
nas comunidades eclesiais de base da América Latina e
que estrutura este artigo de base, foi ampliado nos
últimos anos, por justa razão, pelo elemento de
CELEBRAR. Assim como o Ver, Julgar e Agir, o Celebrar é
parte integrante da fé. Ernesto Cardenal poetizou uma
vez: "Ainda não chegamos ao salão de festas, mas já
fomos convidados, já vislumbramos as luzes e ouvimos a
música." (Tradução própria)
Este convite se mantém até hoje. Por isso, este artigo
de base encerra com um convite a celebrar uma missa
ecumênica que visa agradecer pela justiça e misericórdia e
encorajar os celebrantes a praticar ambas - em
fraternidade ecumênica e no cuidado da Casa Comum.

„Acolher a Misereor como irmã de caminhada na IV CFE significa
assumir que a cooperação para o desenvolvimento vai além de
alguma ajuda pontual para algum grupo específico. Desde uma
perspectiva de fé, significa também assumir a responsabilidade
comum pelo futuro da Terra.
A concepção que orienta essa parceria é que os grandes desafios do
futuro, em especial aqueles relacionados aos direitos humanos e à
justiça climática, não podem ser enfrentados e muito menos
resolvidos por um país sozinho. É necessário que essa
responsabilidade seja assumida ecumenicamente, indo além das
fronteiras geográficas e confessionais..“

Fonte: Introdução do Texto-Base da CFE 2016

www.misereor.de

