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O Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (CONIC) e a
Conferência Nacional dos Bispos dos Bispos do Brasil (CNBB),
apresentam a

Campanha da Fraternidade Ecumênica 2016.
Lema: “Quero ver o direito brotar como fonte e correr a
justiça qual riacho que não seca.”(Am 5,24)
Tema: Casa comum, nossa responsabilidade
Esta é a IV Campanha da Fraternidade Ecumênica:
2000- 2005- 2010 E 2016

A motivação para essas Campanhas
fundamentou-se na compreensão de
que, no centro da vivência ecumênica, está a fé em Jesus Cristo. Isso se
deu, porque o movimento ecumênico
está marcado pela ação e pelo desafio de construir uma Casa Comum
(oikoumene)
justa, sustentável e
habitável para todos os seres vivos.
Essa luta é profética, pois questiona
as estruturas que causam e legitimam
vários tipos de exclusão: econômica,
ambiental, social, racial e étnica.
São discriminações que fragilizam a
dignidade de mulheres e homens.

SENTIDO DO CARTAZ DA CFE 2016

Anderson Augusto Pereira – autor do cartaz)

O cartaz é propositivo, dando ênfase aos frutos do direito e da justiça.
O rosto da jovem em primeiro plano com seus traços mestiços nos remete à
mistura rica de etnias que compõem nosso povo brasileiro.
O olhar da jovem nos convida a contemplar o horizonte iluminado onde
algumas pessoas, do campo e da cidade estão todas de braços erguidos
como que para celebrar conquistas de direitos e o resgate de sua dignidade,
como antecipação deste grande sonho realizado.
Seus pés grandes e em passos largos nos indicam a necessidade de nos
colocamos a caminho e sairmos do comodismo e do medo que nos paralisa,
adoece, enfraquece e mata.
Eles e elas sustentam um mundo sem fome - imagem da caneca e do prato
com fartura de alimentos, frutas e flores.
As árvores, rios e pássaro ao alto nos apontam para nossa casa comum com
sua diversidade de seres. Esse mundo em forma de cesta é erguido por várias
mãos, pois o cuidado é uma responsabilidade assumida em comunidade e em
parceria com tantos e tantas que sonham e lutam juntos pela vida. As mãos
se confundem com ramos verdes, sinais de esperança e resistência.
Esperança da conquista da terra, da moradia no campo e na cidade, do
trabalho digno para todos e todas, e o cuidado para com a vida nas suas
diferentes formas que convivem e se interdependem em nossa grande casa
comum.
A partir da prática da justiça e da conquista de direitos, associados a um
novo modo ser, de cuidado e fraternidade, poderemos, sim, vislumbrar nossa
Casa Comum viva e redimida para o futuro de nossos filhos e filhas.
O clima de alegria e esperança do cartaz nos ajuda a sair do pessimismo e
abraçar a fé no amor-serviço-solidário e a perceber que, apesar de tantos
desafios e dores, a vida nova já é semente brotada no aqui e agora da
história. E que a água da justiça seja fonte que não seque e a alimente
sempre!

------------------------------------------------------------------------------------

Por que a Campanha da Fraternidade Ecumênica
vai discutir sobre Saneamento básico no Brasil?

A combinação do acesso à água potável e ao esgoto sanitário é condição
para se obter resultados satisfatórios também na luta para a erradicação

da pobreza e da fome, para a redução da mortalidade infantil e pela
sustentabilidade ambiental. Há que se ter em mente que “justiça
ambiental” é parte integrante da “justiça social”

A alegria pela IV Campanha da Fraternidade Ecumênica
Uma Campanha que cruza fronteiras
Pela quarta vez a Campanha da Fraternidade é realizada de forma
ecumênica. Neste ano, tem como objetivo geral “assegurar o direito ao
saneamento básico para todas as pessoas e empenharmo-nos, à luz da
fé, por políticas públicas e atitudes responsáveis que garantam a
integridade e o futuro de nossa Casa Comum.”
Acreditamos que um mundo de justiça e direito precisa ser construído
assim: coletivamente, somando as criatividades, os talentos e as
experiências em benefício do bem comum.
Com essa CFE, colocamo-nos em sintonia com o Conselho Mundial
de Igrejas e também com o Papa Francisco. Ambos têm chamado a
atenção para o fato de que o atual modelo de desenvolvimento está
ameaçando a vida e o sustento de muitas pessoas, em especial as mais
pobres.
É uma alegria compartilhar que nessa CFE, além das cinco Igrejas que
integram o CONIC, somaram forças também: a Aliança de Batistas do
Brasil, o Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação
Popular (CESEEP) e a Visão Mundial. Outra novidade é que a IV
Campanha da Fraternidade Ecumênica será internacional, porque a
Misereor, organização dos bispos católicos alemães para a cooperação
e o desenvolvimento, integrou-se nesse mutirão.
Nossa oração e desejo é que mais igrejas e religiões entrem nessa
caminhada.

Oração da CFE 2016

Deus da Vida, da Justiça e do Amor.
Tu fizeste com ternura o nosso planeta, moradia
de todas as espécies e povos.
Dá-nos assumir, na força da fé e em irmandade
ecumênica, a corresponsabilidade na construção de um mundo
sustentável e justo, para todos. No seguimento de Jesus, com a
Alegria do Evangelho e com a opção pelos pobres. Amém!

Marchinha de Carnaval 2016 – Dia 29 de janeiro
Renda dos ingressos para a Campanha da Fraternidade em nossa
paróquia

 Brasil cerca de 4,8 milhões de crianças de até 14 anos
estão expostas a riscos de doenças por residirem em lugares
sem estrutura de saneamento básico (IBGE
 Para cada R$ 1,00 gastos com tratamento de esgoto e efluentes,
são economizados R$ 4,00 em saúde pública. (FUNASA)
 No Brasil 82,5% dos brasileiros são atendidos com
abastecimento de água tratada. São mais de 35 milhões de
brasileiros sem o acesso a este serviço básico. (SNIS)
 No Brasil 48,6% da população tem acesso à coleta de esgoto.
Mais de 100 milhões de brasileiros não tem acesso a este
serviço. (SNIS)
 No Brasil 39% dos esgotos são tratados. Mais de 5 mil piscinas
olímpicas de esgoto não tratados foram jogadas por dia na
natureza no ano de 2013.(SNIS)
 O saneamento básico, universal e justo, só poderá ocorrer se
houver uma profunda e ampla participação de toda a
população. Assim, é importante aprofundar os mecanismos de
democracia participativa.
Entendendo o saneamento básico
O saneamento básico inclui os serviços públicos de abastecimento de
água, o manejo adequado dos esgotos sanitários, das águas pluviais,
dos resíduos sólidos, o controle de reservatórios de dos agentes
transmissores de doenças. Isso traz sensível melhoria na saúde e nas
condições de vida de uma sociedade.
Hoje, as preocupações no âmbito do saneamento passam a incorporar
não só as questões de ordem sanitária, mas também de justiça social e
ambiental. Assim, o conceito de saneamento passa a ser tratado em
termos de saneamento, saneamento básico e saneamento ambiental.

(Todos os textos são do Manual da CFE 2016)

A Pastoral Fé e Cidadania deseja um
feliz 2016 a todos!

No dia 05 de março (sábado), receberemos em nossa paróquia, o autor
do cartaz da CFE 2016 Anderson Augusto Pereira para uma palestra

