
Extratos de documentos da Igreja e das RSCM para reflexão 

O crente contempla o mundo, não como alguém que está fora dele, 

mas dentro, reconhecendo os laços com que o Pai nos uniu a todos os 

seres. (Laudate Si’, 220) 

Cuidemos da fragilidade de cada homem, cada mulher, cada criança e 

cada idoso, com a mesma atitude solidária e solícita, a mesma atitude 

de proximidade do bom samaritano. (Fratelli Tutti,79) 

Em todas as nossas obras e ministérios colaboramos com a ação de 

Deus para a transformação do mundo, pelo nosso compromisso no 

desenvolvimento integral e na libertação da pessoa humana. 

(Constituições 33) 

Somos enviadas a promover a dignidade de todos os nossos irmãos e 

irmãs, colocando-nos a nós próprias e os nossos recursos ao serviço 

daqueles que mais necessitam de justiça… (Declaração da Missão) 

Fiéis ao nosso chamamento de tornarmos conhecido o Deus de amor e 

justiça, abraçamos as necessidades da comunidade global. (Capítulo 

Geral 2007) 

O Espírito move-nos a escutar, a partir das bases, e a aprender com as 

vozes silenciadas, a alargar o coração aos nossos irmãos e irmãs 

marginalizados, especialmente mulheres e crianças… (Capítulo Geral 

2013) 

Colaboramos com outros, caminhando juntas – mulheres de esperança 

profética que proclamam que todos têm lugar na nossa “casa 

comum”. (Capítulo Geral 2019) 

INTRODUÇÃO / CONTEXTO 

A Rede JPIC – Animadoras e Representantes da nossa ONG/ONU – 

encontraram-se várias vezes usando o Zoom, para refletir, avaliar e dar 

visão à nossa missão “para que todos tenham vida” (Jo 10:10) na nossa 

vivência dos valores evangélicos. Trabalhando juntas no contexto de 

uma pandemia global, partilhamos as nossas esperanças, experiências, 

preocupações e ações futuras. Esta é a origem da nossa declaração, 

escrita à luz da Declaração do nosso Capítulo Geral de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaração da Rede JPIC/ONG ONU 2021 

Como mulheres de paixão e compaixão, conscientes da nossa 

interconexão com toda a criação1, queremos ser uma voz para 

os que não têm voz, escutando atentamente o pulsar do 

coração de Jesus em toda a criação. Nós, RSCM, queremos 

revelar a ternura de Deus e responder aos clamores dos 

marginalizados e da Terra2. 

Comprometemo-nos a defender, abordando estas questões e 

modelando uma resposta profética, integrada: 

Mudanças Climáticas/Cuidado da Terra 

Desigualdade de rendimentos – o crescente fosso entre 

Ricos e Pobres (a nível global, nacional e local) 

Direitos Humanos, duma maneira particular 

empoderamento de mulheres e crianças, e pondo fim ao 

tráfico humano e escravidão. 

 

1,2 Declaração da Visão do Capítulo Geral 2019 
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Queremos viver como cidadãs globais, trabalhando para criar 

uma comunidade global de compaixão e esperança onde: 

as mulheres e crianças sejam respeitadas; 

a desigualdade de rendimentos seja denunciada e todas as 

pessoas tenham o que precisam; 

os refugiados encontrem um lar; 

as famílias tenham acesso à alimentação, cuidados 

sanitários, cuidados de saúde e educação;  

as vítimas da violência e tráfico humano encontrem 

segurança e proteção;  

todos ajam responsavelmente usando os recursos, cada vez 

menores, da nossa frágil comunidade da Terra. 

as nações lutem para viver em paz, escolhendo o diálogo 

em vez do conflito e transformam as armas em 

utensílios agrícolas: 

o desenvolvimento dos povos, das comunidades e da Terra 

seja sustentável. 

 

Pedimos às Áreas do Instituto que respondam a estas questões 

urgentes dos nossos tempos, com esperança e ação proféticas 

e de acordo com as suas diversas realidades e possibilidades. 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIAS/AÇÕES 

Com um espírito de esperança, sugerimos estas estratégias 

como possíveis ações para avançar com este compromisso: 

Envolvimento ativo nas Nações Unidas (ONG) com um foco 

nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e 

documentando como o nosso trabalho em cada contexto 

contribui para a implementação dos ODSs. 

Estudo dos documentos da Igreja sobre as atuais questões 

como paz, racismo sistémico, a Terra como a nossa casa 

comum, tráfico humano. 

Partilha de histórias das nossas irmãs e daqueles com quem 

colaboramos que demonstrem ações que promovam 

esta visão. 

Maior compromisso direto com outras Equipas/Comissões 

do Instituto: Comunicações, Formação, Administração do 

Instituto. 

Defesa através de cartas, declarações, boletins, 

demonstrações que ofereçam um fórum público para a 

ação JPIC. 

Utilização dos meios de comunicação social e redes de 

fóruns para tratar questões sobre o cuidado da Terra, 

desigualdade da riqueza e direitos humanos. 

Colaboração com a caminhada de sustentabilidade do 

Vaticano no espírito da Laudate Si’, Plataforma de Ação, 

promovendo programas que assegurem um futuro para 

as gerações vindouras. 

 


