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40 anos de Santarém
50 anos do Vaticano II

“Ouçamos o que o Espírito diz à Igreja” (cf Ap 2,7)

A Igreja Católica, no mundo inteiro, prepara-se 
para celebrar o cinquentenário do Concílio Ecumêni-
co Vaticano II, de 2012 a 2015. A Igreja da Amazônia 
prepara-se para celebrar, de 2 a 6 de julho próximo, 40 
anos do Documento de Santarém, no qual foram esta-
belecidas as Linhas Prioritárias para a Ação Pastoral 
da Igreja nesta região. O que existe de comum entre 
estes dois acontecimentos?

O Concílio Vaticano II, uma assembleia dos bis-
pos católicos de todo o mundo, foi realizado de 11 de 
outubro de 1962 a 8 de dezembro de 1965, em Roma, 
convocado pelo papa João XXIII, para, segundo ele, 
“restituir ao semblante da Igreja de Cristo o esplen-
dor dos traços mais simples e mais puros de suas ori-
gens”. Ao explicar os motivos da convocação, o papa 
afirmava que o fazia para “o crescimento da fé católi-
ca, a saudável renovação dos costumes do povo cristão 
e a melhor adaptação da disciplina da Igreja às neces-
sidades de nosso tempo”.

Os trabalhos do Concílio se realizaram em 4 ses-
sões, ao longo de 4 anos. Foram 16 os documentos 
aprovados pelos bispos e apresentados ao Papa Paulo 
VI, para que os promulgasse e fossem divulgados. 
Entre estes estavam 4 Constituições Dogmáticas 
sobre a Igreja, a Sagrada Liturgia, a Palavra de Deus e 
a Presença da Igreja no Mundo Contemporâneo. 
Além destes, foram publicados 9 Decretos sobre os 
Meios de Comunicação Social, a atividade missionária 
da Igreja, a vida e o ministério dos Presbíteros, o apos-
tolado dos Leigos, a formação sacerdotal, a renovação 
da vida religiosa, o ministério pastoral dos bispos, o 

ecumenismo e as Igrejas orientais. Por fim, 3 Decla-
rações foram aprovadas: sobre a educação católica, 
as religiões não cristãs e a liberdade religiosa.

Os bispos do Brasil, em sua mensagem sobre o 
50º aniversário do Concílio Vaticano II, afirmam 
que “os frutos desse Concílio se manifestam nos 
mais diversos âmbitos da vida da Igreja: na compre-
ensão da Igreja como Povo de Deus, Corpo de Cristo 
e templo do Espírito Santo; na abertura aos desafios 
do mundo atual, partilhando suas alegrias e triste-
zas; na colegialidade dos bispos; na renovação da 
liturgia; na renovação do conhecimento e acolhida 
da Palavra de Deus; no dinamismo missionário e 
ministerial das comunidades; no diálogo ecumênico 
e inter-religioso.”

Assim como Medellin foi a tentativa de aplicar 
as conclusões do Concílio à realidade da América 
Latina, o Encontro dos bispos da Amazônia, em 
Santarém, em maio de 1972, teve como objetivo 
fazer chegar à prática pastoral das Igrejas desta 
região as orientações do Vaticano II e de Medellin.

Assim diz o chamado documento de Santarém: 
“Atendendo a esta realidade amazônica, e com a nova 
consciência e atitude da Igreja Universal, a partir do 
Vaticano II, e em particular da Igreja latino-
americana a partir de Medellín, e recolhendo a expe-
riência e os anseios das bases ..., a Igreja da Amazô-
nia opta por quatro prioridades ..., à luz destas duas 
diretrizes básicas: Encarnação na realidade e Evan-
gelização libertadora”. As 4 prioridades foram: a 
formação de agentes pastorais, a comunidade cristã 

de base, a pastoral indígena e estradas e outras fren-
tes pioneiras.

Dom Tiago Ryan, bispo da então Prelazia de 
Santarém, assim apresentou o documento: “Agora 
passamos às (vossas) mãos este documento para 
que seja estudado, meditado e posto em prática 
conforme as possibilidades e necessidades de cada 
lugar.” E continua enfatizando que estas “linhas 
prioritárias” deviam ser integradas ao Plano de 
Pastoral que estava sendo elaborado na Prelazia 
para enriquecê-lo ou mesmo modificá-lo, caso fosse 
necessário, para que se mantivesse “fiel às orienta-
ções dadas pelos Pastores da Igreja da Amazônia”. 
E concluía, “pois agora resta para nós procurarmos 
aplicá-las nas realidades da Igreja de Santarém”.

Intimamente ligados entre si, os dois eventos 
determinaram o caminho percorrido pela Diocese de 
Santarém nestas últimas décadas. Fazer memória 
do Vaticano II e do Encontro de Santarém é reconhe-
cer a sua importância, ainda hoje, para a vida e ação 
evangelizadora da Igreja; é voltar às grandes moti-
vações do Espírito, presentes na Igreja e que a 
impulsionaram  a discernir os sinais dos tempos e 
responder aos desafios e urgências ao cumprimento 
de sua Missão; é conhecer e acolher melhor as suas 
propostas inspiradoras de: renovação da Igreja, 
revigoramento missionário, encarnação na realida-
de, evangelização libertadora, comunhão eclesial, 
impulso ecumênico e diálogo com o mundo atual.

Pe. Luís Pinto

Participantes do “Encontro de Santarém”, realizado em 1972 e que marcou os rumos da Igreja na Amazônia nas últimas décadas.
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Editorial A Bíblia na vida da gente
Como nos diz o apóstolo Paulo, entre as pessoas e a criação há uma 

conexão inquebrantável para o bem ou para o mal. A criação é “sujei-
ta à vaidade” por nossa causa e conosco e como nós, geme como em 
dores de parto e vive em ardente expectativa, aguardando na espe-
rança ser redimida do cativeiro da corrupção (cf. Rm 8,19-23).

Todas as pessoas têm direito à água potável, ao ar puro, ao solo 
não contaminado e à segurança alimentar. Não podemos aceitar a 
monocultura, o uso de agrotóxicos e de produtos transgênicos sem a 
garantia do controle sobre seus efeitos nos seres vivos e na natureza. 
Muitas vezes, mascarados com a desculpa de aumentar a produção 
para atender às necessidades alimentares da população mundial, só 
servem para os interesses financeiros de grandes grupos econômi-
cos, causando dependência, além de interferir de maneira nefasta no 
meio ambiente e na vida das pessoas.

A preservação do meio ambiente é um imperativo ético. É nosso 
dever proteger e restaurar a diversidade, a integridade e a beleza dos 
ecossistemas do planeta, vivendo de modo sustentável, promovendo 
e adotando formas de consumo, produção e reprodução que respei-
tem e salvaguardem os direitos de todos e de todas, o bem-estar 
comunitário e a capacidade regenerativa da terra. 

Com gratidão de filhos e filhas, reafirmamos que a criação, fruto 
da ação vivificadora de Deus, é, por sua vez, fonte sagrada de vida e, 
como tal, deve ser amada e respeitada. O ser humano, homem e 
mulher, imagem de Deus, deve continuar participando do mistério 
permanente de criação e re-criação da vida, cuidando de todos os 
seres criados e protegendo-os contra todos os projetos caóticos de 
morte.

Precisamos, como humanidade, vencer a tentação orgulhosa de 
nos considerarmos patrões e donos da natureza, como se fôssemos os 
únicos seres realmente importantes aos quais todo o resto é direcio-
nado e condicionado, para nos sentirmos parte de uma imensa vida, 
dom de Deus e de seu amor sem fim. Longe de nos considerarmos os 
dominadores absolutos da terra, autorizados a fazer dela e nela o 
que quisermos, precisamos recuperar a espiritualidade bíblica e 
franciscana que acredita na “irmã nossa mãe-terra, a qual nos sus-
tenta e nos governa”.

 Essa espiritualidade é decisiva neste momento histórico em que a 
humanidade toma consciência de estar numa “encruzilhada”, quan-
do é preciso decidir qual o caminho a ser tomado, tendo como única 
referência ética a vida de toda a criação e da nossa e das futuras gera-
ções. 

É necessário superar a visão predominante no mundo neoliberal 
que, ao olhar a terra, a água e as florestas, só enxerga “recursos natu-
rais” a serem transformados em ganhos e lucros, para recuperar e 
reconstruir, com firmeza e coragem, a compreensão das nossas popu-
lações ancestrais que veneravam a terra como  verdadeiro útero 
gerador perene de vida. “Somos da terra e dela recebemos o que é 
nosso”. 

 O planeta é nossa casa. Com as populações indígenas e afro-
brasileiras precisamos aprender sua maneira de cuidar e proteger a 
mãe-terra. Elas têm o direito a preservar sua espiritualidade, seus 
conhecimentos, suas terras, territórios e recursos. Sua maneira de 
se relacionar com a natureza nos enriquece e, ao mesmo tempo, ques-
tiona as práticas de exploração, muitas vezes destruidoras, estimu-
ladas pela economia de mercado.

Muitas comunidades na floresta amazônica — entre elas comuni-
dades de seringueiros e ribeirinhos — vêm mantendo, há anos, uma 
relação sustentável e solidária com a natureza, que nos prova que é 
possível uma atividade econômica sem precisar destruir a floresta.

 A conservação da natureza não pode ser vista só como um ônus 
econômico e social. Sua importância deve ser valorizada e estimula-
da: quem preserva este imenso patrimônio da humanidade tem o 
direito de fazer da preservação uma fonte suficiente e digna de sua 
vida.

Rm 8, 19 – 23 - a criação geme em dores de parto

EM GRUPOS:

1. Ler Rm 8, 19-23.

2. Partilhar com o grupo a leitura do texto bíblico e 

sua compreensão sobre ele.

Leia e comente o texto de apoio.

As eleições estão aí à porta e a movimentação de candidatos está espalhada por todo o lado. Quando 
vemos esta grande azáfama, nos perguntamos: por que tanta gente entra na política e luta para ser eleita?  
Será que todos estão querendo lutar pelo bem comum e construir a felicidade de todos?

Para Aristóteles, a política é a arte das artes. É a arte de conseguir uma boa vida para todos os cidadãos, 
lutar pela felicidade de cada um. Mas como nada neste mundo é perfeito, só Deus o é, também na Grécia 
antiga, no conceito de cidadão cabiam poucos indivíduos, já que se vivia  numa sociedade de classes. É 
verdade, a sociedade de classes já existia na Grécia antiga e, para Aristóteles, os trabalhadores braçais e os 
escravos não tinham tempo, nem dinheiro, nem direitos  para se dedicarem à arte da política, nem se 
beneficiarem  das benesses da política. Eram simples produtores de riquezas materiais, sem direitos 
sociais, políticos ou econômicos.

Hoje continuamos com os iluminados, os preparados, que se dedicam  à política. O  povão paga 
impostos, produz as riquezas e se lhe dá o direito de votar em quem vai oprimi-lo, mandar em suas vida e 
decidir seu futuro e de sua família. Na verdade temos um “direito”: eleger nossos algozes, que por quatro 
anos mandam no município, nas nossas vidas, se apropriam da riqueza coletiva para interesses privados. 
Não são  palavras pessimistas ou de um anarquista. Podemos constactar esta evidência em qualquer dos 
veículos de comunicação. Nenhum partido escapa, já que as maracutaias de um partido são colocadas à luz 
do dia pelo outro partido. Olho por olho, dente por dente.

Mas o que vem a ser política?
Homens e mulheres constroem as diferentes sociedades por meio de diversas ações, coletivas e 

individuais, públicas e privadas. Entre estas, encontra-se a ação política que é o conjunto de atos humanos 
que possuem uma dimensão pública e que se relacionam com as estruturas de poder de uma sociedade. 

No entanto as ações políticas não são todas iguais. Tanto a militância no movimento sindical e de bairro, 
quanto os movimentos de ação cidadã ou o ato de votar ou atuar em um partido político são ações políticas.

 Neste último caso, faz-se política partidária, que é um tipo de ação política específica, mediante a qual 
pessoas e grupos sociais articulados em partidos políticos constroem e procuram implementar projetos 
para a gestão do Estado e para a organização da sociedade, representando o interesse de diversos setores e 
classes, candidatando-se a serem eleitos pelo voto para funções legislativas e executivas -Veja-se N. Bobbio, 
Teoria geral da política. A Filosofia Política e as lições dos Clássicos (M. Bovero, org.), Campus, Rio de 
janeiro, 2000.)

Esta definição de política mostra algo importante: “implementar projetos para a gestão do estado e para 
a organização da sociedade, representando o interesse de diversos setores e classes”, que, digo eu, não são 
os interesses do povo em geral, mas os interesses das classes dominantes, do país do estado ou do 
município. Aqui está porque tanta gente se engalfinha na conquista de um lugar ao sol na política. São 
interesses particulares ou de classe que os movem e não, salvo em honrosas exceções, o interesse geral da 
população.

No entanto, não temos hoje um modelo que possa substituir o modelo atual, sem cairmos no 
totalitarismo de esquerda ou de direita. Não temos uma sociedade civil organizada que possa se contrapor 
a toda esta situação e democratize de vez a sociedade em que vivemos. Deixo aqui uma reflexão feita por 
um teólogo sobre a Améria Latina e a superação do modelo atual de sociedade:

“O núcleo central da Ética Social Cristã encontra-se na evangélica opção preferencial pelos pobres, 
reafirmada no contexto latino-americano pelas conferências de Medellin, Puebla e Santo Domingos. Este 
se constitui no critério fundamental a partir do qual devem ser ordenados os outros critérios e valores 
contidos na grande Tradição Social Cristã. O Papa João Paulo II sublinha na Encíclica Centesimus Annus 
(57b) que “o amor da Igreja pelos pobres, que é decisivo e pertence à sua constante tradição, impele-a a 
dirigir-se ao mundo no qual, apesar do progresso técnico-econômico, a pobreza ameaça assumir formas 
gigantescas”.  Longe de ser discriminatória em relação a outros grupos sociais, a  faz ver Cristo no pobre e 
conclama a todos a assumir a causa dos pobres como sua, concretizando-se na promoção da justiça (Mt 25, 
31-46; Lc 10, 29-37; Lc 12, 33-34).

O amor preferencial de Deus pelos pobres não se funda em um mérito dos pobres, mas obedece à lógica 
da gratuidade e da necessidade.  Conforme as Escrituras, Deus os ama preferencialmente porque são 
necessitados (Lc 15, 1-24). No pós-Concílio Vaticano II, deu-se por toda a América Latina um movimento 
de aproximação ao pobre por diversos setores eclesiais, com destaque para religiosos e religiosas. Esse 
movimento que implicava tantas vezes condividir a mesma situação de moradia e trabalho com os pobres 
levou à busca de instrumentos teóricos que pudessem explicar as causas da pobreza em nosso continente.  
Descobriu-se, nesse contexto, a opressão econômica, mantida pela dominação política, como geradora da 
pobreza, que exigia a solidariedade e o engajamento nas práticas de libertação.  Não bastava o esforço pelo 
desenvolvimento; colocava-se a necessidade de superar as estruturas injustas que oprimem o pobre.   

Se de um lado pode ser afirmado que a opção pelos pobres é uma constante na tradição da Igreja, de 
outro se deve sublinhar o caráter singular de como essa opção foi atualizada na América Latina.  A 
novidade consistiu na mudança de perspectiva que transforma o pobre em sujeito da história e constrói 
uma outra ótica: ver o mundo com os olhos dos pobres.  Observe-se que, em um primeiro momento, o pobre 
era identificado na pastoral latino-americana primordialmente com o trabalhador rural e urbano de baixa 
renda.  Esse conceito foi ao longo dos anos enriquecido, seja por uma análise mais complexa dos 
mecanismos de opressão, seja pela descoberta de outras formas de dominação, como a sexista e a étnico-
racial, geradoras de outras realidades carentes de libertação.  Criou-se, também, nova sensibilidade frente 
aos chamados “excluídos”.  Chegou-se assim a um conceito alargado de pobre, que inclui diversos grupos 
com suas distintas necessidades e reivindicações. Torna-se, por isso, mais complexo pensar uma 
alternativa para a sociedade atual, caindo por terra imagens simplificadas de uma sociedade ideal. Em 
parte essa necessária complexificação, aliada à crise do socialismo real, provocou uma ruptura no 
imaginário utópico, levando diversos agentes a mergulhar em profundas crises de subjetividade. A 
reconstrução do horizonte utópico se coloca como um grande desafio: é ainda plausível pensar um grande 
projeto global alternativo de sociedade? Em que termos? Na nova sociedade qual seria o papel do mercado 
e da propriedade? Como se efetuará a passagem desta sociedade para uma sociedade alternativa? São 
todas questões sobre as quais temos hoje menos respostas do que ontem, o que não significa, entretanto, 
que as lutas passadas tenham sido sem sentido ou que não mantenhamos a firme convicção de que é 
possível organizar a sociedade em um modo mais justo e fraterno.” ( Paulo Fernando Carneiro de Andrade  
in: Reflexões Teológicas sobre a Relação Fé e Política).

Pe. José Cortes



3Diocese de Santarém, junho 2012

Conflitos pela posse da terra no PA Ypiranga de Trairão
Após terem sofrido despejo os agriculto- O oficial de Justiça e o 

res foram ao INCRA, informaram sobre o ocor- Sargento Glins, depois de 

rido e exigiram uma solução. O funcionário do fazerem esta ação total-

INCRA não expedindo nenhum documento, mente ilegal e com abuso de 

afirmou que eles eram assentados e pediu que autoridade, foram cumprir 

retornassem aos lotes, pois tinham seus proto- o mandato de despejo nos 

colos cadastrados. Acreditando que estavam lotes 46, 47, 48 e 49 e não 

seguros, voltaram a ocupar os lotes, a recons- estando ainda satisfeitos, 

truir as casas e a fazer novamente a roça, mas, aproveitaram a oportuni-

estavam sofrendo ameaças do Ivo Eduardo dade e praticaram mais um 

Welter, que está tirando madeiras e colocou abuso de autoridade.

nos lotes “laranjas”, seus empregados, que  Eles foram ao lote 39 

sempre andam armados, como o Erasmo, da mesma Gleba, do assen-

vulgo “Amaral”, Celso Santos, vulgo “Para- tado Emerson Antunes que 

guaio” e outros. São inúmeros os Boletins de também não estava em lití-

Ocorrência que todos os moradores da Comu- gio. Ele não se encontrava 

nidade Arco-íris, da Vicinal daTrinta registra- no momento, estava em 

ram em Trairão contra as pessoas citadas. Trairão a negócios, então 

Inclusive Ivo e Paraguaio foram presos pelo destruíram a cesta básica e seus empregados armados derrubaram a sua 
delegado de Itaituba por porte ilegal de armas de alimentos, apreenderam a motosserra, a casa, que estava em construção, quebraram as 
e por ameaças aos agricultores, mas logo foram foice e a enxada. O empregado do IVO, o Ama- telhas Brasilit e cortaram as tábuas e levaram; 
soltos e seguem mais do que nunca fazendo a ral, fez tudo a mando do Oficial de justiça Ril- e contou ainda que com o trator destruíram a 
vida dos agricultores um inferno, todos os dias son e do Sargento Glins. Enquanto fazia esta plantação.
os ameaçam dizendo que eles não vão ficar nos operação as pessoas que passavam na estrada Logo após este segundo despejo, no dia 27 
lotes. eram abordadas, sendo pedidos os documentos de Janeiro de 2012, a CPT, a Comissão Verbita 

E o incrível aconteceu! dos veículos e fazendo-as levantarem as mãos JUPIC, a Paróquia de São José Operário de 
No dia 25 de janeiro de 2012, os agriculto- para o alto como se fossem bandidas e perigo- Trairão, a Associação dos moradores da Comu-

res dos mesmos lotes despejados no dia 01 de sas. Depois da operação, levaram algemados os nidade de Arco-íris, o STTR de Trairão e Itai-
agosto de 2011 foram surpreendidos com nova agricultores Edgar e Erandy até a casa do Ivo, tuba e o Fórum dos Movimentos da BR 163 
ação de liminar de despejo, desta vez expedida na sede da fazenda, deixando-os algemados em elaboraram um documentos e com uma comis-
pela Juíza Dra. Vanessa. O oficial de Justiça pleno sol enquanto almoçavam e riam dos são fomos a Itaituba e protocolamos as denún-
Rilson Orle Nazaré da Silva e o Sargento da pobres agricultores. Depois, foram algemados cias à Promotora Magdalena Torres, do Minis-
PM Glins, acompanhados por mais quatro na caminhonete e levados presos para Trairão tério Público Estadual por abuso de autorida-
soldados do Comando de Itaituba, com ajuda e Itaituba. de do Oficial de Justiça Rilson e do Sargento 
do Amaral, Erasmo Ribeiro Alves e do Celso E VA N G E L I S T A  R O D R I G U E S  Glins na Unidade Avança do INCRA de Itaitu-
Santos, vulgo “Paraguaio”, que são os segu- CORDEIRO DA SILVA, que tem uma União ba pedindo providências; solicitamos uma 
ranças do Madeireiro Ivo Eduardo Welter, do Estável com Iaminuãn Costa, morador do lote cópia do processo na 2ª Vara Cível para garan-
Neto e o “Limão”, gerente do Madeireiro Toi- 42 da gleba 01, presidente da Associação de tir o direito de defesa dos agricultores. 
nho, se excederam e foram além da própria moradores Arco-íris da Vicinal Trinta e mora  De acordo com estes fatos apresentados e 
ação judicial. desde 2005 no lote, no dia 25 de Janeiro de analisados, parece inevitável que ainda se 

Antes de cumprirem o mandato de ação 2012 acompanhou o drama e o sofrimento dos tenha muita luta pela frente, pois o conflito da 
de despejo nos lotes 46, 47,48 e 49, determina- companheiros na Delegacia de Polícia de Trai- terra deve ser resolvido não só para proteger a 
do pela juíza, eles foram direto ao lote 40 da rão, e, ao tentar tirar uma foto com sua câmera propriedade privada, como está no Código 
Gleba 01 da vicinal da Trinta, que não está na fotográfica foi surpreendido pelo oficial de jus- Cível, mas, acima desta lei está a Constituição 
área de litígio e não tinha nada a ver com a tiça e pelo Sargento que o algemaram e o pren- Federal que no artigo 5º, inciso XXIII diz que 
terra em disputa, pois não havia despejo con- deram, tomando a máquina e alegando que ele “a propriedade atenderá a sua função social”. 
tra o  agricultor Edgar da Silva Moreira e sua estava “obstruindo a justiça”. Ta m b é m  a s  n o r m a s  j u r í d i c a s  d o s  
esposa Vera Márcia da Silva, que está cadastra- Podemos também registrar o que aconte- PRINCÍPIOS DO DIREITO AGRÁRIO devem 
d o  n o  I N C R A  c o m  o  p r o c e s s o  ceu com ROSÁLIA ALVARADO DE SOUSA, ser levadas em conta, por exemplo: a) a realiza-
54.103.000.119/2010 no PA YPIRANGA. Ao agricultora e mora desde 2007 no lote 41, que ção da justiça social; b) a função social da pro-
chegarem ao lote 40 o agricultor Edgar não narra que no dia 16 de fevereiro de 2011 o IVO priedade rural; c) a preservação da biodiversi-
estava na casa, estava na roça, se encon- dade; d) o bem-estar econômico e social 
trava apenas a esposa, as crianças e um do homem do campo; e) a liberdade e 
jovem deficiente mental a quem obriga- igualdade ao acesso a terra; f) fortaleci-
ram a levantar as mãos. Mandaram logo mento do espírito comunitário, g) com-
chamar o Edgar e quando chegou foi bate aos mercenários da terra e h) a 
logo algemado e colocado num pau pró- fixação à terra dos que a tornarem pro-
ximo ao galinheiro, ficando no sol por dutiva com o seu trabalho e de sua famí-
várias horas assistindo toda a violência lia.
contra a sua família, sua casa e suas plan- Concluindo, podemos dizer a 
tações. Depois jogaram pimenta na todos como é difícil acontecer a verda-
roupa íntima de sua esposa, quebraram deira Reforma Agrária neste país e 
a cama e disseram: “se voltarem vamos principalmente no estado do Pará. Mas 
matar vocês!”. Depois levaram Vera e a luta continua pelo Direito e acesso a 
Edgar na Hillux NPO 5679. Este casal já terra.
tinha registrado na Delegacia polícia 

civil de Trairão cinco Boletins de Ocor- Dr. Pe.José Boeing, svd
rência contra o Ivo Welter e seus empre- OAB/PA 10.427

gados.
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Pastoral da Criança

Eu vim para que todos 
tenham vida (Lc,10,10)

A MISSÃO
A missão da Pastoral da 

Criança é a própria missão de Jesus, que é tam-
bém a missão da igreja e de todos os cristãos: 
evangelizar.

“Vão pelo mundo e anunciem a Boa-Notícia 
do evangelho a toda gente”. Mc 16,15. Evangeli-
zar é anunciar Jesus. É fazer o que ele fez, unin-
do Mística e Ação – Fé e Vida. Jesus com sua 
presença transformadora anunciava o Reino de 
Deus, a esperança de um mundo mais humano e 
solidário e denunciava a injustiça e a exclusão 
na sociedade. É o que a Pastoral da Criança 
procura fazer: estar a serviço da vida e da espe-
rança, da fé, do amor, da alegria e da paz.

A Pastoral da Criança da Diocese de Santa-
rém nos convida a avançar para as águas mais 
profundas. Lc 5,4.

Este ano priorizamos  visitas às paróquias 
para conhecer, escutar e sentir a realidade dos 
líderes, coordenadores e famílias, que a pastoral 
acompanha nos 38 ramos que compõem a Dioce-
se de Santarém presente nos seguintes municí-
pios: Santarém, Aveiro, Belterra, Prainha, 
Monte Alegre e Almeirim. Em toda a Diocese 
somos 835 líderes voluntários(as) que movidos-
(as) pela fé se dedicam e acompanham as famíli-
as, gestantes e crianças, para que possam ter 
condições de vida melhor e digna. Cada líder é 
movido(a) pelo amor de Cristo que, muitas 
vezes, deixa seu conforto, sua casa e sai em mis-
sões para orientar as famílias. 

Mensalmente realizamos as seguintes ativi-
dades: 

VISITA DOMICILIAR
Todo mês os líderes voluntários vão ao encon-

tro das famílias pobres. Partilham informações 
sobre saúde, nutrição, desenvolvimento infantil, 
controle social e políticas públicas, visando a 
promoção da melhoria da qualidade de vida nas 
comunidades.

CELEBRAÇÃO DA VIDA
Neste dia, as famílias e os(as) líderes se reú-

nem para avaliar o desenvolvimento de suas 
crianças, trocar experiências e celebrar os resul-
tados alcançados.

REUNIÃO PARA REFLEXÃO E 
AVALIAÇÃO

Todo mês, os(as) líderes da Pastoral da Crian-
ça se encontram em uma reunião para reflexão e 
avaliação, na qual, além de analisarem o traba-
lho realizado, partilham experiências e celebram 
conquistas.

Presenciamos a coragem dos(as) líderes em 
superar limites, distâncias, cansaços, incom-
preensões mas eles estão sempre lá, se capaci-
tando, visitando, ajudando a combater a desnu-
trição, a morte materna, a hanseníase buscan-
do uma vida melhor para todos.

Desejamos que a semente  da pastoral  seja 
semeada em outras Paróquias que ainda não 
têm. Agradecemos o apoio e o incentivo dos 
padres, religiosos(as) e leigos(as) na construção 
de uma pastoral de conjunto.

Que todos possam se sentir animados(as) e 
fortalecidos(as) a serviço da vida e da esperança.

Que Deus abençoe os(as) nossos(as) líderes, 
famílias, gestantes e as crianças, juntamente 
com  todos(as) aqueles(as) que apóiam e moti-
vam a pastoral.

Saudações Fraternas:  
Irmã Maria das Graças 

Pela equipe de setor
TELS:(93)3523 5256 (SETOR)

CPP- Conselho Pastoral dos/as
Pescadores/as

1. De 04 a 06 de junho de 2012, aconteceu em 

Brasília o lançamento da Campanha Nacional 

Pela Regularização do Território das Comunida-

des Tradicionais Pesqueiras.
Do Baixo Amazonas, no dia 1º de junho seguiu 
de ônibus uma caravana composta por 35 pesca-
dores e pescadoras vindos de Itaituba, Aveiro, 
Prainha, Alenquer, Curuá, Óbidos e Santarém. 
Tendo a frente Paulo Cesar (Santarém) membro 
do CPP Baixo Amazonas e José Carlos (Aveiro) 
membro do Movimento Nacional dos Pescadores 
e Pescadoras – MPP que se juntaram à caravana 
da região metropolitana de Belém e em Brasília 
às caravanas que vieram de 18 estados da União 
num total de um mil e oitocentas pessoas entre 
pescadores, pescadoras e parceiros.
A Campanha tem como objetivo criar uma Lei 
de Iniciativa Popular que regulamente os direi-
tos territoriais das comunidades tradicionais 
pesqueiras que para passar necessita da assina-
tura de 1% do eleitorado brasileiro que corres-
ponde a um milhão e trezentas e oitenta e cinco-
mil assinaturas, e que por isso se estenderá até o 
ano 2015.

2. De 25 a 27 de maio, o agente Manuel Roberto 
esteve em São Raimundo, região do Cupari (Ave-
iro) onde juntamente com pescadores, pescado-
ras e demais lideranças das sete comunidades 
que formam o Conselho Regional da referida 
região iniciaram as discussões para a criação da 
minuta do Acordo de Pesca.
23 a 29 de junho acontece a Assembleia e Festa 
de São Pedro. Aqui em Santarém mais um ano a 
parceria entre Colônia Z-20 e CPP diocesana 
continua firme forte tendo como objetivo o forta-
lecimento da fé e do compromisso com a vida. 

Campanha pelo Território Pesqueiro - BrasíliaSeminário “Pesca Artesanal X Grandes Projetos” - Santarém

Conselho Indigenista Missionário - CIMI

• De 14 a 18 de maio de 2012 aconteceu o bonita celebração eucarística e uma noite 
IV Encontro de Mulheres Indígenas na de muita animação. No geral a avaliação foi 
aldeia Açaizal com a participação de 32 muito positiva pelo aprendizado e pela gran-
mulheres indígenas. Estavam presentes: de capacidade de resistência e criatividade 
aldeia Cachoeira do Maró, Aldeia São José das mulheres, especialmente as mais expe-
III, do Rio Maró; aldeia Pinhel dos Mayta- rientes.  O próximo encontro está marcado 
pu, Rio Tapajós, Monte Alegre (Planalto, para a Aldeia Pinhel, rio Tapajós, no ano de 
Bairro Novo, Terra Amarela e Vai Quem 2013.
Quer), aldeia Amparador e Aldeia Açaizal 

• Outra oficina do gênero se realizou na 
(Planalto Santareno). O tema do encontro 

aldeia  São José III no rio Maró, região Ara-
foi sobre o aquecimento global e REDD: 

piuns no período de  30  maio a 02 de junho 
Alternativas de gênero. A riqueza do 

com a participação de mulheres e homens 
encontro foi a sensibilidade feminina dian-

das aldeias Cachoeira do Maró, Novo 
te das grandes questões ecológicas e alter-

Lugar, Prainha do Maró e Aningalzinho. 
nativas criativas para superar estes desafi-

Lá, estudantes (crianças, jovens) e profes-
os. Durante o encontro foram realizadas 

sores participaram da oficina nos horários 
várias oficinas de produtos de limpeza, 

regulares da aula.  Frei Amarildo (CIMI) 
medicina alternativa, atendimento às famí-

prestou atendimento a várias pessoas ido-
lias da aldeia com homeopatias e fitoterapi-

sas, jovens, crianças e adultos com homeo-
as, massagens terapêuticas e escuta atenta 

patias,  fitoterapias e massagens.
e personalizada. O encerramento com uma 
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Todos juntos nesta eleição Não tem que comprar votos
Vamos acabar com a corrupção Numa eleição
Seja inteligente, tenha opinião. O voto é recebido por compensação
Voto não se troca por nada, não O povo reconhece a boa intenção
O candidato honesto nunca dá propina Quando o dia do voto já se aproxima
O voto é a arma do bom cidadão O candidato mau lhe dá algum tostão
Quem oferece emprego, telha e gasolina O eleitor esperto logo raciocina
Ofende a consciência do eleitor cristão Se ele for eleito vai roubar milhão
Refrão Refrão
Eleitor tem que ter independência Meu amigo eleitor, pense direito 
Compra de votos é violência Pois quem vota não pode dar mancada
Quem vende voto não tem consciência Candidato ruim lhe dá chinelo
Voto não tem preço, tem consequências Depois são quatro anos de chinelada.
Quem trabalha pelo cidadão

A música está disponível em mp3 no: www.lei9840.org.br
Na Pastoral Social você pode adquirir CD gravado a R$ 3,00 . Faça já seu pedido com Judith, Rosinete ou Valda

Ficha Limpa - 2 anos
A LEI DA FICHA LIMPA • Políticos condenados por órgãos judiciais, 

colegiados, por crimes dolosos, 2º ANIVERSÁRIO
• Lavagem de dinheiro

Em 04 de junho a Lei da Ficha Limpa (LC nº 
• Formação de quadrilha 

135/2010) completou seu 2º aniversário. Fruto de 
• Desvio do patrimônio público

uma forte mobilização social da OAB, CNBB, 
• Improbidade administrativaMCCE, IMLB. MPMPL e demais entidades de 
• Corrupção eleitoralcombate à corrupção eleitoral e da sociedade. Ela 
• Compra de votoveio para ficar.
• Candidatos/as que  renunciaram aos seus A reflexão que se faz neste momento é que ela 

mandatos para fugir de processos de cassaçãoirá cumprir os objetivos para os quais foi criada, 
• Entre outros previstos na leide moralizar a gestão pública e restabelecer a 

ética e a moral política, abaladas pelos os atos de Assim, a Lei da Ficha Limpa incorporou-se 
corrupção, improbidade administrativa e desvios definitivamente em nosso ordenamento jurídico 
de recursos públicos, sem precedentes na história eleitoral, estando, então, os Tribunais Eleitorais, 
da República. os órgãos do Ministério Público e os Tribunais de 

A Lei da Ficha Limpa finalmente foi considera- Contas preparados para o embate. 
da constitucional pelo Supremo Tribunal Federal Parabéns à sociedade que deu um basta aos 
em 16 de fevereiro de 2012, e será aplicada em sua políticos corruptos, visando restabelecer a mora-
plenitude às eleições municipais deste ano. A lei lidade administrativa e a ética na política do 
atingirá atos e crimes praticados antes da sanção nosso País.
da norma. Não poderão se candidatar, até oito 
anos após o cumprimento da pena:

Como criar um Comitê MCCE?
A criação de um comitê MCCE é simples. A ideia registros em cartórios. É essa informalidade e 

é fortalecer e agregar cada vez mais pessoas em simplicidade que garantem a multiplicação dos 
torno dos comitês locais e regionais que já existem. Comitês 9840;
Caso não exista ainda um comitê na sua localidade, 4 – Não é necessário eleger uma diretoria. No tra-
você pode reunir pessoas interessadas em atuar na balho em rede não há uma hierarquia, mas uma 
fiscalização e no monitoramento da Lei 9840 e na relação horizontal. Se for necessário, pode ser 
educação dos eleitores e eleitoras. designada uma coordenação para desempenhar 
Passos para criação de um Comitê MCCE algumas tarefas de organização, mas, nesse 

caso, é conveniente que essa coordenação seja 
1 – Defina dia, hora e local para a reunião de cria-

periodicamente transferida para outro membro 
ção do comitê;

do comitê. Assim se aproveita a experiência de 
2 – Mande convites (pelo meio mais eficiente dispo- todos/as e se evita que o movimento fique “nas 

nível, carta, telefone, e-mail etc.) para entida- mãos” de uma só pessoa;
des da sociedade civil local (associações, igrejas, 

5 – Nas reuniões, sugerimos que sejam observados 
sindicatos, ONGs etc). Também é possível con-

os EIXOS DE ATUAÇÃO DO MCCE, relaciona-
vidar pessoas que não participem dessas orga-

dos abaixo. As reuniões são de extrema impor-
nizações, desde que sejam engajadas e tenham 

tância, pois o trabalho do MCCE é fundamen-
perfil adequado para o trabalho em prol da 

talmente coletivo. Qualquer personalismo 
comunidade;

excessivo pode ser prejudicial ao alcance dos 
3 – A criação do Comitê 9840 não exige qualquer nossos objetivos. Nossa atividade de mobiliza-

formalização, pois não se trata de uma nova ção deve ser um exemplo de democracia, tole-
entidade, mas de uma rede de pessoas e organi- rância e integração para toda a comunidade;
zações interessadas na promoção de eleições 6 – O convite para o ingresso de novas organizações 
limpas. Mas é conveniente registrar por escrito e movimentos no Comitê 9840 deve ser perma-
o conteúdo das reuniões, principalmente as nente. Devemos sempre buscar a ampliação do 
presenças e as decisões tomadas. Não é necessá- nosso comitê mostrando a todos/as que as portas 
rio ter um estatuto, ata de fundação, nem fazer estão abertas para as pessoas de boa vontade.

Nota de Repúdio do MCCE 
sobre o projeto de lei que libe-
ra candidaturas de políticos 

com contas rejeitadas

Nota de Repúdio ao Projeto de 
Lei nº3839/2012

O Movimento de Combate à Cor-
rupção Eleitoral - MCCE, rede de orga-
nizações sociais responsável pela con-
quista da Lei da Ficha Limpa, vem a 
público repudiar, veementemente, a 
atitude da Câmara dos Deputados, que 
sem qualquer debate popular aprovou 
a lei que anistia os políticos que frau-
daram suas prestações de contas de 
campanha.

O Projeto de Lei nº 3839/2012 aten-
ta contra tudo o que deseja a sociedade 
brasileira, que se encontra mobilizada 
em favor dos valores da ética e da 
moral, que devem presidir as declara-
ções do Parlamento.

Esperamos do Senado Federal a 
rejeição sumária dessa matéria, 
enquanto convidamos toda a sociedade 
a se manifestar contra esse ato atenta-
tório à própria imagem do Congresso 
Nacional.

Brasília, 23 de maio de 2012.

COMITÊ NACIONAL DO 
MOVIMENTO DE COMBATE À 

CORRUPÇÃO ELEITORAL
MCCE – 10 ANOS – VOTO NÃO 

TEM PREÇO, TEM 
CONSEQUÊNCIAS.

Nos dias 24 e 25 de maio de 2012 a 
Comissão Pastoral da Terra organizou o II 
Encontro de Lideranças da Bacia do Tapa-
jós em Santarém. Que contou com a parti-
cipação de 20 representantes de grupos 
acompanhados pela CPT na Diocese. 
Como encaminhamento foi proposto um 
plano  popular de participação política e 
maior articulação das lutas socializando 
situações e soluções em cada localidade.

No dia 7 de junho os agentes da Comis-
são Pastoral da Terra de Santarém estive-
ram participando da II Conferencia sobre 
Mudança do uso da Terra, Danos Socioam-
bientais e Violações dos Direitos Humanos 
na Colômbia e no Brasil, que aconteceu na 
Holanda. Esta conferencia apresentou 
alguns resultados de trabalhos que estão 
em andamento a partir do Projeto LAR 
parceria entre a CPT e a Centro de Crimi-
nologia da Universidade de Utrech, que 
busca analisar e tornar visíveis os proble-
mas de crimes ambientais e criminaliza-
ção dos movimentos sociais na região em 
que a CPT atua

Comissão Pastoral
da Terra - CPT

Voto não tem preço, tem consequências
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Setor Diocesano da Juventude
Esta nova maneira de organizar e evangelizar a ções Religiosas que trabalham com juventude, Embora haja consenso de que o papel de todo 

juventude começou a ser construida desde 2006, Catequese Crismal, Pastoral Vocacional, Pastoral segmento eclesial é evangelizar, são concepções 
por motivação da 44ª Assembleia Geral da CNBB, da Educação, Pastoral Familiar, Pastoral do Ado- diversas que fundamentam a prática: a experiência 
que teve como tema central a Evangelização da lescente, Pastoral Universitária e outros segmen- pessoal de Deus, a espiritualidade, a presença cris-
Juventude.  Desde estão, foram muitas as contri- tos eclesiais envolvidos com evangelização juvenil tã no mundo.  O Setor Juventude não deve existir 
buições que chegaram ao Setor Nacional de Juven- (Doc 85, nº193).  Há um processo de envolvimento para uniformizar as experiências nem suprimir as 
tude no esforço de ajudar a clarear o entendimento dessas diferentes forças que exigirá tempo, aten- diferenças; deve, sim, reforçar que o essencial na 
e a consolidar o Setor Juventude nas Dioceses. ção, acompanhamento, planejamento, acolhida, evangelização é o discipulado e seguimento de 

Em fevereiro de 2009 este tema foi tratado e escuta, discernimento e conversão pessoal e pasto- Jesus. Estas experiências apresentam limites e 
aprovado pelos Bispos, organismos e pastorais do ral.  Nas Dioceses onde há Centros e Institutos de problemas, mas suas história e identidade devem 
CONSEP – Conselho Episcopal de Pastoral.  Foi Juventude, estes também são convidados a fazer ser respeitadas.
grande o cuidado em considerar a particularidade e parte do Setor. Uma das principais atribuições do Setor Juven-
a autonomia de cada diocese na organização de seu Ao lado da constatação dos grandes desafios que tude é estabelecer algumas linhas pastorais 
próprio Setor Juventude.    Observa-se que quan- o mundo juvenil nos apresenta, nós deparamos comuns para os diversos segmentos juvenis atuan-
do bem apresentada a proposta de Setor Juventude com a riqueza de propostas evangelizadoras que tes na Diocese.  Todos os segmentos de Juventude 
começa a ganhar força em muitas Dioceses.  Não temos em nossa igreja.  Acreditamos que, na medi- precisam se conhecer mutuamente e, juntos, 
tem modelos nem uma receita pronta de Setor.  da em que estas forças estiverem melhor integra- encontrar seu lugar na Pastoral de Conjunto da 
Oferece-se elementos para que as Dioceses refli- das numa pastoral de conjunto, poderemos respon- Igreja local, em comunhão com as orientações espe-
tam a realidade da juventude e percebam a melhor der com mais capacidade e resultados a este clamor cíficas do Bispo Diocesano (Doc 85, nº 195).
maneira de organizar suas diferentes experiências por vida plena em todas as suas dimensões.  Deste Cabe distinguir o que é essencial e o que é secun-
de evangelização juvenil.  modo, o que nos motiva à existência do Setor dário nas várias experiências de evangelização da 

Setor Juventude é o espaço que articula, convo- Juventude é, em primeiro lugar, a realidade juvenil juventude.  Por essencial entendemos os elemen-
ca e propõe orientações para a Evangelização de e a missão comum de evangelização que todos os tos constitutivos da evangelização, aqueles que 
Juventude, respeitando o protagonismo juvenil, a segmentos têm diante do chamado de Jesus Cristo. caracterizam a vida cristã; secundárias são as 
diversidade dos carismas, a organização e a espiri-  Muitas vezes podemos encontrar dificuldades opções que caracterizam o segmento e o diferenci-
tualidade para a unidade das forças ao redor de de integração entre os diversos segmentos de am de outras experiências.  Na tradição latino-
algumas metas e prioridades comuns `a luz do juventude de uma Diocese, com resistências e críti- americana pós Medellín, o fundamental na evange-
documento 85 da Evangelização da Juventude, das cas mútuas às atividades realizadas, jeito de evan- lização é o seguimento de Jesus Cristo em vista do 
Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igre- gelizar, organização, espiritualidade, etc.  O Setor, Reino por ele anunciado.  Para a Igreja do Brasil, o 
ja no Brasil e do documento de Aparecida. como espaço de diálogo, buscará entender e respei- que é essencial na evangelização está expresso no 

Na realidade diocesana o Setor Juventude é um tar a pluralidade que o constituiu, enfrentando os objetivo geral das  Diretrizes da Ação Evangeliza-
espaço de comunhão e participação para unir e conflitos e valorizando as diferentes forças e poten- dora de Igreja no Brasil:
articular todos os segmentos juvenis diocesanos cialidades. Evangelizar...a partir do encontro com Jesus 
num trabalho conjunto.  A missão do Setor, nesse O Setor não substitui a organização própria de Cristo, como discípulos missionários, à luz da evan-
sentido, é favorecer a integração e o diálogo, além cada segmento, nem unifica a metodologia, espiri- gélica opção preferencial pelos pobres, promoven-
de propor algumas diretrizes comuns para a evan- tualidade, historia...Cada experiência de evangeli- do a dignidade da pessoa, renovando a comunida-
gelização, considerando as necessidades de cada zação juvenil, mesmo participando do Setor, man- de, participando da construção de uma sociedade 
realidade diocesana e as especificidades de cada tém sua organização e atividades próprias, com a justa e solidária, “para que todos tenham Vida e a 
segmento juvenil (Doc 85, nº 195). novidade de projetos e eventos assumidos e realiza- tenham em abundância (Jo 10, 10).

Fazem parte do Setor as experiências de evange- dos coletivamente.  Inclusive a diversidade é consi- (Este artigo foi baseado no livro, Setor Diocesa-
lização juvenil existentes na Diocese: Pastorais da derada uma riqueza e precisa cada vez mais ser no da Juventude: Conferência Nacional dos Bispos 
Juventude, Movimentos Eclesiais, Renovação conhecida, acolhida e valorizada (Doc. 85, nº 194- do Brasil.)
Carismática, Focolarinos, Equipes Jovens de 195).
Nossa Senhora, Novas Comunidades, Congrega- Irmão Ronaldo D. Hein CSC

A Pastoral Hospitalar foi fundada no ano de 2003, com o PE. Ademar que 
tinha a preocupação com as pessoas que Vivian nos leitos dos hospitais; O 
objetivo principal dessa pastoral é: Leva a mensagem de Deus, aos doentes e seus  
familiares,o grupo formado contava com dez membros,entre eles 
estavam:Eládio, Cleusibia,Antonia Amorim, Olga.No inicio funcionou no 
Hospital do Dr. Alberto Tolentino; os hospitais que se visitavam eram: o próprio 
hospital,Hospital Municipal de Santarém, Santa Terezinha que é o atual 
(Unimed)Imaculada Conceição;depois da equipe já formada veio o Pe. Lálo

Pra ficar como que ficou dando ajudar ao grupo na parte espiritual, não se 
sabe o porquê essa pastoral parou de funcionar.

Em 2006 novamente se reiniciam as atividades novamente com o PE. 
Ademar, então veio pessoas de varias comunidades que se empenharam em 
continuar esse trabalho, com a saída do PE. Ademar veio estão o Frei, Reginaldo 
sendo o coordenador espiritual indicado pelo estão Bispo Dom Esmeraldo, 
durante a caminhada contamos com varias ajuda entre eles veio Os PE. 
Camilianos que  realizaram o primeiro congresso da  Pastoral, durante essa 
longa caminhada já se realiza até hoje todos os Congresso da Pastoral, sempre no 
mês de Novembro.

Hoje atualmente visitamos os seguintes hospitais:

Hospital Irmã Dulce

Hospital Imaculada Conceição

Hospital e Maternidade Sagrada Família (São Camilo)

Hospital Regional do Baixo Amazonas

Hospital Municipal de Santarém.

Nas nossas visitas procuramos influir em todos os campos para que o doente e 

Pastoral Hospitalar

seus familiares não sejam visto com objeto, mas como sujeito de atenção e, 
respeito, e devemos respeitar o doente como pessoa e servi-lo como filho de 
Deus.

Deus nos diz: ”Estava enfermo e me visitastes” “Curai os doentes e 
dizei-lhes: o reino de Deus está perto”. É o apelo de Deus que penetra no 
íntimo de nossa alma e nos transforma e, sempre os membros dessa 
Pastoral, estão dispostos a servir a esse Senhor que é todo Poderoso!

EQUIPE DA PASTORAL DA SAÚDE HOSPITAL!
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Igreja e Evangelização da Amazônia - Uma visão histórica - 2ª parte
A partir do Livro São e Salvo de Carlos Arenz

A ocupação apressada da Amazônia, a partir da década de infraestrutura urbanas na beira das rodovias recém-abertas e 
60, fez o governo atrair pessoas de outras regiões do país para facilmente alcançáveis para o colono. 
ajudarem a “desenvolver” esta região periférica e ligá-la ao centro Estes núcleos, além de serem mais atrativos para os migran-
do país. Com lemas como “Terra sem homens para homens sem tes e garantirem sua “resocialização” mais rápida no novo ambien-
terra”, o regime militar quis desviar o olhar da população dos te, permitiram uma organização mais dinâmica do mercado do 
problemas sociais (questão agrária, empobrecimento crescente) trabalho. De um lado, o colono pôde continuar com formas pré-
do país e disfarçar os verdadeiros interesses (exploração econô- capitalistas de produção para a sua subsistência (agricultura 
mica acelerada através de grandes projetos). básica e/ou extrativismo vegetal) e até com a possibilidade de 

comercializar seus produtos excedentes, e, de outro lado, esteve 
disponível para trabalhos temporários nas propriedades de agro-
empresas e fazendeiros (especialmente para o desmate para 
conseguir mais pasto ou o corte de madeira). 

Assim, formou-se uma rede de estradas novas com seus 
de empresas e projetos dos “novos grupos econômicos”.  Esta 

O impacto desta política social, porém, é o seguinte: As ramais, como os novos eixos de circulação de bens e de comuni-
expansão ameaça as formas antigas de produção e organização e 

massas de empobrecidos, provenientes especialmente do Nor- cação em detrimento das vias fluviais da Amazônia.
afeta profundamente as culturas milenares da Amazônia.

deste e do Sul, que migraram para a Amazônia não encontraram 
aquilo que lhes fora prometido. Atualmente, um número crescente 
de camponeses migrantes desistem, deixam seus lotes na beira 
da Transamazônica e outras estradas e emigram mais uma vez: 
para as cidades, para os garimpos, ou para um outro Estado da 
Região Norte.

 Muitos destes migrantes que começaram como pequenos Além da colonização em forma de núcleos urbanos ou semi-
Embora conseguissem preservar a agricultura e o extrativis-

agricultores trabalham hoje como peões em fazendas, como urbanos, constata-se na Amazônia um forte crescimento da popu-
mo vegetal de subsistência, as consequências sócio-culturais 

garimpeiros ou como trabalhadores não qualificados em uma das lação urbana, atingindo tanto os núcleos recém criados ao longo 
para as populações locais são desastrosas em comparação com 

cidades da região. Estas novas migrações em nível regional gera- das estradas como também as cidades velhas na beira dos rios 
os avanços econômicos pretendidos com o desenvolvimento da 

ram um novo sistema de escravidão através de um endividamento onde aumenta, assim, a quantidade da mão de obra excluída do 
Amazônia.

proposital por parte de empresas fantasmas que prometem auxílio processo de produção. 
Pe. José Cortes

aos migrantes prestes a mudar-se para outro lugar. A porcentagem da população urbana cresceu de 1970 a 1980 
Os chamados gatos, que são os agentes destas “empresas” de 31,7 para 51,8 por cento, o que mostra 

servem de intermediários entre os migrantes empobrecidos e os a rapidez das mudanças sócioeconômi-
garimpos e fazendas à procura de mão-de-obra barata e submissa. cas.

A política do povoamento planejado não previa este resulta- Também as populações “tradicionais” 
do: Ela foi realizada, incialmente, por órgãos públicos (como o da Amazônia, os índios e ribeirinhos, foram 
Incra ao longo da Transamazônica e em Rondônia) ou por compa- atingidos por estas transformações sócio-
nhias particulares (como por exemplo no norte do Mato Grosso e econômicas, pois o isolamento vivido 
ao longo da estrada Santarém- Cuiabá) e teve como estratégia o anteriormente por eles não forneceu uma 
“ubanismo rural” ou seja a formação de núcleos com aparência e base para reagir ante à expansão agressiva 

Por isso, a Amazônia foi praticamente apresentada 
como uma região desabitada, pronta para ser ocupada. 
Os poucos moradores do interior, especialmente os 
índios e ribeirinhos amazônicos foram ignorados nos 
procedimentos do governo.

Chama a atenção, pois, que os “trabalhadores por 
Pode-se resumir que os migrantes e as populações “tra-

conta própria'” predominam na Região Norte em com-
dicionais” amazônicas (índios, ribeirinhos) não foram 

paração com as demais regiões do Brasil. Isso se deve 
integrados como “co-protagonistas” nas transformações 

ao fato da “economia [regional] repousar nos latifúndi-
provocadas com a “ocupação” da Amazônia desde os 

os extrativos e pecuários, funcionando a agricultura 
anos 60, mas mantidos à distância como uma massa de 

como uma atividade restrita ao autoconsumo”.
mão-de-obra flexível e disponível quando necessário. 

Questões para debate:

1. O texto nos fala como nos tornamos mão de obra barata e descartável. Você 

está de acordo com o texto? Justifique.

2. Como você entende o processo de urbanização da região? Como se deu e que 

consequências (positivas e negativas) tem para a região?

40 anos do  Encontro de Santarém
Em julho próximo, aqui na Diocese de Santarém Integração e Valorização da Amazônia, promovido pelo futuro enriquecimento e libertação do homem amazônico, 

ocorrerá o Encontro dos bispos da Amazônia para celebrar governo brasileiro. aponta para os vários aspectos que avassalam a vida do 
os 40 anos do “Documento de Santarém”, documento que Os Bispos, analisando as mudanças radicais provoca- homem amazônico, tais como estruturas inadequadas 
é fruto de uma rica caminhada que a Igreja da Amazônia das pelo avanço da modernização da Amazônia, assumi- importadas e opressivas, a violação dos direitos básicos, 
constituiu: os encontros inter-regionais. É preciso situar a ram nesse encontro duas diretrizes básicas e quatro prio- como a posse da terra e o desenvolvimento econômico feito 
importância desses encontros, mais precisamente, do ridades. Diretrizes: encarnação da realidade amazônica sem ou contra o próprio ser humano (DOCUMENTO DE 
encontro que aconteceu em Santarém em 1972. Ele se pelo conhecimento e pela convivência com o povo, na sim- SANTARÉM, 1972, p. XIII).
situa como o prosseguimento de uma experiência que foi plicidade, e a evangelização libertadora à luz da evangélica O referido documento dá ênfase à dimensão liberta-
iniciada desde a criação da CNBB, em 1952 e das decisões opção preferencial pelos pobres. Estas duas diretrizes dora, levando em conta o compromisso com os pobres e 
do Concílio Vaticano II, 1962-1965, bem como das Confe- levaram os bispos a definir como prioridades de ação: a oprimidos, enfatizando a preocupação com índios, possei-
rências Episcopais que aconteceram na América Latina. formação de agentes de pastoral, as Comunidades Cristãs ros, sem terra, migrantes e desempregados. Também 

Os encontros inter-regionais de Base, a Pastoral Indígena, as estradas e frentes pionei- fortaleceu o trabalho do Conselho Indigenista Missionário 
de Bispos da Amazônia ras. Essas decisões marcaram profundamente o compro- (CIMI), criado no ano anterior, assim como inspirou a 

O primeiro encontro inter-regional dos bispos da misso da Igreja na Amazônia (MATA, 2004, p. 25). criação de outras pastorais sociais, dando novo impulso a 
Amazônia aconteceu em Manaus, em 1952, por ocasião do O encontro foi um marco histórico da caminhada da uma caminhada de libertação já em andamento e favore-
II Congresso Eucarístico Nacional de Manaus, motivado Igreja na região amazônica, sendo caracterizado como a cendo o crescimento de uma Igreja local, com rosto amazô-
pela atuação da Ação Católica Brasileira. O êxito da inicia- “certidão de batismo da Igreja na Amazônia. Podemos nico (PERANI, 2003, p. 235).
tiva levou à realização de outros encontros: o segundo, dizer que esse encontro foi o Vaticano II, ou o Medellín da Para o historiador Possidônio da Mata, o referido 
realizado em 1954, o terceiro em 1957 e o quarto em Amazônia, pela novidade e abertura do documento pro- documento contribuiu para que as pastorais sociais assu-
Belém, no final de agosto de 1964. É oportuno frisar que os mulgado” (PERANI, 2003, p. 23). Sem dúvidas, foi tam- missem melhor o seu papel diante do empobrecimento e 
Bispos do Brasil, às vésperas da Terceira Sessão do Concí- bém um instrumento favorável para a caminhada da Igre- exclusão do povo da região. Segundo ele, “o fenômeno da 
lio Vaticano II, estavam muito imbuídos de seu espírito, ja na Diocese de Santarém, pois contribuiu para que a ação urbanização, com seu rastro de miséria e violência, os 
tanto que aproveitaram o evento em Roma para elaborar o pastoral fosse cunhada pelo compromisso sociotransfor- conflitos que não param de acontecer levam as pastorais a 
Plano de Emergência, que marca o início do rico itinerário mador, pois as diretrizes indicavam o compromisso com a assumir as Semanas Sociais, o Grito dos Excluídos e a 
do planejamento pastoral no país. realidade concreta do povo, em seu contexto, sendo possí- defesa dos pobres injustiçados” (MATA, 2005, p. 45). 

vel atualizar o método ver-julgar-agir, que tem servido de Em 1997 aconteceu em Manaus um grande encontro O Encontro Inter-regional de 1972,
orientação aos muitos encontros e assembleias importan- para celebrar os 25 anos do Encontro de Santarém, prepa-em Santarém
tes da Diocese. rado por um seminário prévio sobre a Amazônia. O referi-O quinto Encontro Inter-regional dos Bispos da 

A repercussão do documento do seminário reuniu representantes dos dois regionais da Amazônia aconteceu de 24 a 30 de maio de 1972, em San-
Amazônia - Norte 1 e Norte 2 - com o objetivo de aprofun-tarém, denominado mais tarde de “Encontro de Santa- do Encontro Inter-regional
dar o estudo sobre a realidade amazônica na atualidade. rém”. A finalidade era refletir sobre a caminhada da Igreja A inspiração deste encontro teve também forte 
Ao final do mesmo, foi elaborado um rico documento inti-na região e definir linhas prioritárias para a pastoral na repercussão na ação pastoral da Igreja em Santarém. Dom 
tulado: “A Igreja se faz carne e arma sua tenda na Amazô-Amazônia. Esse encontro teria grande repercussão para o Tiago, Bispo prelado de Santarém, na época, enviou o 
nia” (MATA, 2004. p. 35). trabalho de ação sociotransformadora na Diocese de San- documento do encontro Inter-regional ao clero para que 

Agora a Diocese acolhe todos os bispos da Amazônia tarém. Segundo Ivair Costa, foi uma das primeiras tenta- fosse conhecido, “[...] estudado, meditado e posto em prá-
para realizar esse importante encontro, dando prossegui-tivas de dar respostas aos novos desafios da globalização tica conforme as possibilidades e necessidades de cada 
mento à caminhada de comunhão que essa Igreja tem  na Amazônia, realizado com o objetivo de atualizar o Con- lugar” (OLIVEIRA; GUIDOTTI, 1999, p. XI).
desenvolvido. Todas as lideranças devem sentir-se felizes cílio Vaticano II e a conferência de Medellín no contexto da O documento manifesta muita clareza sobre a reali-
por essa bonita página de nossa história e aproveitar essa Amazônia (COSTA, 2008, p.44). dade do povo amazônico. Emite um juízo profético sobre 
oportunidade para que sejam renovadas as nossas estru-As palavras do Papa Paulo VI, “Cristo aponta para as transformações econômicas e sociais da Amazônia, a 
turas pastorais e se busque continuar sendo Igreja proféti-Amazônia”, inspiraram a realização do encontro, assim abertura de novas estradas, a criação de novos núcleos 
ca e sinal de esperança.como a implantação das grandes mudanças socioeconômi- humanos, a propagação dos meios de comunicação social. 

cas, alavancadas por vários projetos, como o Plano de Além disso, reconhece fatores que podem conduzir a um Pe. Ademar Ribeiro

1. Carta enviada ao povo brasileiro em outubro de 1971. Citada na conclusão do documento: “Em mensagem que se dignou enviar ao povo brasileiro, nosso Pontífice e amigo, Paulo VI colheu nos lábios de Maria o feliz preceito das bodas de 
Caná: “Fazei tudo o que Ele vos disser” e perguntou: “O que é que Ele nos diz agora”? “Ele aponta para a Amazônia (DOCUMENTO DE SANTARÉM, 1972, p. XV).
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Diocese realiza curso para lideranças dos Movimentos Populares
Iniciou, em Emaús, no dia 18 de Maio e se prolongou a das, plenejadas e integradas tanto dos grupos quanto dos 

té ao dia 20 a curso Formação Continuada de Lide- conselhos e entidades acompanhadas, articulando as 
ranças e Pastorais Sociais em Políticas Públicas forças atuantes em torno de um planejamento integrado.
promovido pela Diocese de Santarém, em parceria com o Quanto à organização dos grupos propõe: clareza dos 
Instituto Agostin Castejon e a Universidade Católica de papéis – das lideranças, do poder público, das organiza-
Brasília, direcionado para lideranças dos movimentos ções, das instituições e dos conselhos, no processo de 
populares. implementação das Políticas Públicas. Quem faz o quê e 

No encontro tivemos a presença de 22 participantes de quem são as obrigações? Autonomia e emancipação 
das diversas paróquias da Diocese de Santarém e repre- dos grupos de base e dos conselhos acompanhados.
sentantes de Movimentos Populares. Tivemos também Participação da sociedade civil organizada nas esferas 
participantes da Diocese de Òbidos e Prelazia de Itaitu- públicas com acesso irrestrito às informações, compreen-
ba. Este primeiro módulo foi assessorado por Luís Delga- dendo a comunicação como um instrumento estratégico 
do, professor de filosofia da Universidade Católica de dentro da estrutura de organização social. Ações organi-
Brasília. zadas no formato de Redes Solidárias. práxis e a se apropriar de sua história e da história de sua 

Antes de nos referirmos com mais pormenores a este Resgate da ética no que diz respeito a gestão da coisa entidade/movimento, como base para a fundamentação 
primeiro módulo, vamos falar sobre a proposta do curso pública. Capacidade metodológica no processo de multi- de sua práxis e preparação para o exercício da cidadania. 
iniciado em maio. plicação da ação de intervenção e monitoramento das Assim, através da sistematização da prática e da práxis, 

O curso, como foi dito, envolve a Diocese de Santa- Políticas Públicas locais – Gestão em Rede. vão sendo senhores de sua própria história.
rém, O Instituto Agostin Castejon e a Universidade Cató- Postura propositiva dos grupos e lideranças, nos O primeiro dia foi de surpresa quando foram convida-
lica de Brasília e se propõe a Trabalhar com as lideranças canais de interlocução – relação crítica-propositiva entre dos a iniciarem um processo de reflexão de sua práxis 
uma capacidade crítica para uma intervenção organizada grupos organizados e poder público local. Prática autôno- partindo de sua identidade como pessoa e sua própria 
e qualificada no seu ambiente e na sua organização popu- ma na Gestão dos Conselhos acompanhados pelos gru- história. Em seguida cada participante descobriu que 
lar e também capacitar as lideranças para uma interven- pos. Propiciar fóruns de discussões em torno das Políti- nenhuma história se constrói senão a partir de nossa 
ção nas esferas do poder e compreensão do papel do esta- cas Públicas locais frente às Políticas Públicas nacionais história. Assim foram convidados a apropriar-se de suas 
do na realidade da população. – visão integrada do local para o global e do global para o histórias pessoais, da história do seu movimento, como 

Num segundo momento quer levar a uma atuação local. Atuação dos Conselhos de forma articulada, inte- ponto de partida como base para se iniciar todo o processo 
articulada dos grupos de base frente às políticas públicas grada, propositiva  e planejada. de formação.
implementadas pelos governos locais e capacitar os gru- Este curso terá a  duração de 03 anos (2012-2014) – 10 Depois da surpresa inicial, os participantes entraram 
pos em estabelecer estratégias conjuntas de monitora- encontros, sendo três por ano, e mais um encontro final na dinâmica proposta pelo assessor Luís Delgado e inicia-
mento e intervenção na realidade local, sobretudo nas de avaliação e apresentação de trabalhos. ram um percurso de três dias muito intensos. Haverá 
políticas públicas. Neste primeiro módulo os participantes foram convi- uma próxima etapa que acontecerá em Agosto de 2012.

E assim, capacitar as lidernaças para ações articula- dados a iniciar uma avaliação  escrita da sua própria 

A violação dos direitos humanos nas obras
das Usinas de Jirau e Santo Antônio

Entrevista especial com Dom Esmeraldo Barreto de Farias

A necessidade da audiência de Dom Esmeraldo com de propor o que, a partir desse acompanhamento, vamos 
o ministro Gilberto Carvalho nasceu da realização da vendo, escutando, sentindo e percebendo como luz de 
Audiência Pública sobre as violações dos direitos huma- Deus. A vida precisa estar em primeiro lugar e não o afã 
nos aos trabalhadores das usinas do Madeira, patroci- do lucro, cabeça de um modelo de desenvolvimento que 
nado pela Comissão Pastoral da Terra de Rondônia – não respeita a vida humana e o meio ambiente. Mesmo 
CPT, no dia 30 de março de 2012, lembra o arcebispo se não conseguimos muitos avanços, só não poderão nos 

Dom Esmeraldo Barreto de Farias, ao responder acusar de omissão”.
como o ministro Gilberto Carvalho reagiu diante dos E dom Esmeraldo para terminar lembro o lugar 
seus relatos sobre a situação trabalhista de Jirau e onde trabalhou antes e onde a mesma ameaça está pre-
Santo Antônio, afirma, em entrevista concedida por e- sente. Assim lembrou: 
mail à IHU On-Line, que o ministro reagiu desejando “O que tem aparecido de forma muito clara, especi-
conhecer mais de perto a situação, pois ele sabe que almente na imprensa, é que a Amazônia é vista como o 
"está em jogo não somente um investimento de milhões grande potencial para a construção de hidrelétricas a 
e milhões, mas milhares de vidas humanas, de pais de fim de abastecer o centro sul do país, sem a preocupação 
famílias, em sua grande maioria, que se deslocam de com todas as consequências para o meio ambiente e 
várias regiões do Brasil e tanto se sacrificam para para a população que vive integrada aos rios que não é só 
ganharem o pão de cada dia para o sustento de suas meio de sobrevivência (no sentido econômico), mas 
famílias. Ele fez várias perguntas dando a entender sua também faz parte de sua vida, de sua cultura.
preocupação”, frisa. Na área do Tapajós, escutei em muitas comunida-

Segundo ele, a Carta de Porto Velho, que entregou des a preocupação com o que poderá acontecer com o rio, 
ao ministro, coloca fatos bem concretos a partir das com os ribeirinhos, com os indígenas, com os peixes e 
constatações feitas pelo Ministério Publico do Trabalho outros animais, com a vegetação... Passando a água a 
com as denúncias dos trabalhadores, as visitas feitas in estar a serviço, em primeiro lugar, da produção de ener-
loco, participação em reuniões e assembleias. “Na carta, gia elétrica, e se se quer garantir uma determinada 
encontramos também observações bem fundadas e quantidade de energia nas várias etapas do ano, então 
propostas diante da situação que tem gerado preocupa- se as comunidades vão ser prejudicadas em relação ao 
ção, medo e sofrimento. A carta levanta a grande ques- transporte fluvial, à pesca, ao seu modo de viver, isso 
tão a respeito do modo como é feito o contrato entre o ficará para um quarto ou quinto plano... E isso com 
governo federal e a empresa que vence a concorrência: certeza irá acontecer, especialmente no período de agos-
de quem é a responsabilidade para que os direitos traba- to a dezembro, quando as águas estão muito baixas”.
lhistas dos trabalhadores contratados para serviços nos Por trás de tudo, está o modelo de desenvolvimento 
empreendimentos sejam respeitados e garantidos? Na que visa atender a certos interesses. A dívida social para 
situação das Usinas Hidrelétrica do Madeira, quantos com os desalojados das barragens continua sendo muito 
são os trabalhadores contratados pelo consórcio que grande. Em 2007, os índios Tuchá (município de Rode-
venceu a concorrência? Na verdade, não deve corres- las-BA), 18 anos depois de serem desalojados de sua 
ponder a um por centro do total.” terra nas ilhas e às margens do rio São Francisco, ainda 

E continua: “como cheguei a Porto Velho no início continuavam sem a terra que havia sido prometida, 
de março deste ano, de fato não acompanhei mais de residindo num bairro da cidade de Rodelas.
perto todo o processo. Creio que precisamos reunir mais Dom Esmeraldo Barreto de Farias (foto) é o 
pessoas para que se possa refletir com toda profundida- arcebispo de Porto Velho, Rondônia. Ao ser nome-
de sobre estes assuntos e descobrir meios que possam ado arcebispo de Porto Velho, era bispo de Santa-
sensibilizar ainda mais a opinião pública, pois são rém, Pará. Também foi bispo de Paulo Afonso, na 
assuntos de muita importância.” Para o arcebispo, “não Bahia.
podemos desistir de acompanhar o que está acontecen-
do na vida do povo, refletir, analisar, denunciar o que (A entrevista na íntegra pode ser lida na  IHU On-Line.)

prejudica a vida das pessoas, especialmente dos pobres e 

Conferência Rio+20
e Cúpula dos Povos

 

do 
planeta. Nesse modelo, não há espaço para o 
chamado capitalismo verde, nem para suas novas 
formas de apropriação de nossa biodiversidade e de 
nossos conhecimentos tradicionais associados".

Os dois eventos encerraram nesta penúltima 
semana de junho, juntando milhares de pessoas, 
umas ditas representantes de governos, outras 
lideranças de movimentos sociais, outras de ONGs 
e outras ainda de povos indígenas. Os dois eventos 
foram focos de notícias e análises no mundo intei-
ro.

A presidente brasileira, Dilma Russeff, em seu 
discurso de encerramento da Conferência Rio+20 
deu ênfase ao sucesso do evento. Para ela, "só o fato 
de se ter chegado a um documento de consenso 
entre todos os chefes de Estado já foi um sucesso". 
Ela não se preocupou em confessar que o documen-
to foi consenso porque não comprometeu nenhum 
governo com metas definidas e imediatas de con-
trole do meio ambiente.

Por outro lado, no centro do Rio de Janeiro, no 
aterro do Flamengo, estavam reunidos milhares de 
lideranças de grupos dos Movimentos sociais,
brasileiro, latino americano e de vários outros paí-
ses dos cinco continentes. Não tinham poder legal, 
mas ali estava presente o que de mais positivo pode 
haver hoje no mundo, em defesa da vida, do meio 
ambiente. Ali, o desejo era comum, a busca de um 
mundo outro possível, do BEM VIVER, que é opos-
to ao mundo capitalista de VIVER BEM. Ali estava 
a manifestação de que o mundo não pode mais con-
tinuar destruindo a natureza.

O documento final dos povos indígenas (que 
tiveram sua assembleia internacional à parte, 
numa grande maloca chamada CARIOCA), deixa 
isso claro. Sua carta final diz: "Defendemos formas 
de vidas plurais e
autônomas, inspiradas pelo modelo do* Bem 
Viver/Vida Plena*, onde a *Mãe Terra* é 
respeitada e cuidada, onde os seres humanos 
representam apenas mais uma espécie entre todas 
as demais que compõem a pluridiversidade do 

Edilberto Sena
Coordenador da Comissão Diocesana de Justiça e Paz de 

Santarém e da Rádio Rural de Santarém


