
PrPrPrPréééé----FFFFóóóórrrruuuum FE’NAMAZÔNIAm FE’NAMAZÔNIAm FE’NAMAZÔNIAm FE’NAMAZÔNIA 

Fé(s) religiosa(s) e defesa da Vida 

 

 

 

SÍNTESE DOS GRUPOS TEMÁTICOS: REFLEXÃO E PROPOSTASSÍNTESE DOS GRUPOS TEMÁTICOS: REFLEXÃO E PROPOSTASSÍNTESE DOS GRUPOS TEMÁTICOS: REFLEXÃO E PROPOSTASSÍNTESE DOS GRUPOS TEMÁTICOS: REFLEXÃO E PROPOSTAS    
Elaborado: Alfredo Ferro SJ 

 

REFLEXÃO EM TORNO DA RELAÇÃO ENTRE FÉ E OS DIVERSOS TEMAS 
 
a) Fé - Direitos Humanos 

-. Precisamos de uma fé que nos leve em direção à justiça e ao compromisso social no 
seguimento do Jesus. É uma fé que nutre nosso compromisso e o compromisso que, por seu 
turno, nutre nossa fé, trazendo a esperança de que “outro mundo é possível”. As experiências 
pessoais ajudam outros a pensar seu próprio compromisso. 
-. A compreensão dos DH vai além deles mesmos, é necessário incluir os direitos da natureza. 

 
 
b) Fé - Espaço público e compromisso sócio-político 

-. A fé sustenta nossa vida, aprofunda nosso sentido de dignidade, movendo-nos para a justiça, 
dá-nos liberdade no compromisso, dá-nos confiança para resistir às injustiças, promovendo 
ativamente as mudanças e transformações necessárias e é esperança possível para ser 
compartilhada com outros. 
-. Na perspectiva cristã, a encarnação define a vida humana como inseparável da vida de Deus; 
neste sentido, nosso relacionamento com Deus também é inseparável de nosso 
relacionamento com outros. 
-. Uma prática de fé comunitária como plenitude deve estar presente em nossa perspectiva, 
mesmo estando na contramão de um mundo dominado pela técnica. 
-. Hoje se nos exige compartilhar nossa fé em defesa da vida 
-. Sendo conscientes da crise atual, nos exige de nós continuarmos refletindo sobre nossa 
relação da fé com o “público”. 
-. Nosso compromisso sócio-político nasce do encontro com os que sofrem e sua autenticidade 
é nutrida por um contato permanente com os oprimidos e marginalizados. 
-. Temos que chegar aos centros de poder e na definição das políticas públicas, dialogando de 
maneira efetiva com as autoridades. 
-. Teríamos que nos empenhar em propostas de desenvolvimento e de modelos alternativos 
de promoção da justiça. 

 
 
c)  Fé - Paz e reconciliação 

-. A fé é nossa fonte de inspiração e motivação na luta contra as estruturas sociais injustas, as 
condições desumanizantes, das formas de violência e de todas as forças anti-vida. 
-. Nossa fé não é apenas fé religiosa, é fé no ser humano e nos valores a favor da vida. 
-. A fé nos ajuda a trocar os conceitos e a visão em termos de entrega por amor aos outros, 
ajuda-nos a passar da mente ao coração, dá-nos valor e força para trabalhar pela paz, o 
perdão, a justiça e a reconciliação, dá-nos confiança e consolo para sair de nós mesmos e 
trabalhar a favor do povo e nos desafia para estar abertos à irrupção do Espírito Santo. 
-. Não é somente a fé nos desafiando a uma responsabilidade de compromisso social, é a 
realidade social e a identificação com o povo que modela nossa fé na vida cotidiana.  
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-. Nossa fé ajuda a não fraquejar, dando direção e sentido a nosso serviço, removendo todas 
nossas negatividades. 
-. A fé inspira e ilumina nosso discernimento, não somente sobre o que terá que fazer, mas 
também sobre o modo de fazer, levanta perguntas perturbadoras sobre nossa identificação 
com a massa que sofre e nos ensina a dar absoluta prioridade à vida. 
-. Em situações de conflito a fé nos ajuda a discernir o essencial do superficial. 
A fé nos purifica, a fé pode criar ambientes de paz, a fé nos pode ajudar a perdoar a outros em 
um espírito compreensivo e fraternal. 
-. Vamos ao mundo e estejamos preparados para dar razão de nossa fé. 
 
-. Embora não seja fácil abordar o tema de paz e reconciliação em meio das múltiplas 
adversidades, as conferências ajudaram a alcançar uma visão realista do trabalho social, 
nossas vitórias, fracassos e desafios. Também nos ajudaram a perceber a diversidade a partir 
de aproximações e de situações diferentes. Sentimos que há um caminho por meio de uma 
luta pacífica, harmonizando paz e justiça. As conferências ajudaram a aprofundar na fortaleza 
de nossa esperança na luta pela justiça e que a fé é maior e se fortalece quando temos 
necessidades e grandes desafios. 
-. Constatamos que há uma grande diversidade de experiências, mas os problemas nas 
diferentes partes do mundo são semelhantes como a fé que temos; por isso as experiências 
nos ajudam como aprendizagem e são espaços de solidariedade mútua permitindo as redes. 
-. O trabalho com os excluídos e marginalizados é um processo e não um fim em si mesmo. 
-. A paz e a reconciliação como processos permanentes, somente serão possíveis com uma 
justiça eqüitativa; entretanto, é necessário para isso construir unidade para a luta pela paz e a 
reconciliação. 
 -. O aspecto mais perturbador é o pecado e a violência que são como espirais 

 
 
d)  Fé - Futuro das culturas amazônicas. 

-. A fé autêntica nos torna livres, move-nos à ação, fazer-nos acreditar, nos enche de 
esperança, leva-nos à necessidade de amar e servir, ela nos desafia a viver na inserção em 
meio das culturas e é a base de nosso compromisso. Uma falsa fé aprisiona os fiéis em 
ideologias e dificulta o desenvolvimento humano. 
-. Reconhecemos que ainda há uma negação e uma falta de reconhecimento dos povos 
amazônicos. 
 
 
       e)  Fé - Problemas meio-ambientais, desafios e respostas. 

-. Deus não está distante da humanidade, fomos nós que nos distanciamos dele.  
-. Nossa fé é ação que não lhe deve ter medo face ao conflito e que ainda que sejamos 
rodeados de grandes desafios e aparentemente sem grandes resultados, não nos deixa 
sucumbir no trabalho em benefício do interesse coletivo. 
-. A vida a partir de nossa fé deve estar marcada por pequenos gestos individuais apesar da 
impotência que possamos sentir em relação ao lixo produzido. 
-. Sentimo-nos interpelados a nos juntar e nos apoiar, apesar de viver realidades diferentes; 
sabemos que todos sofremos por motivos semelhantes e ao padecer juntos desejamos lutar 
juntos para superar a dor. 
-. O respeito pelo meio ambiente é uma atitude que se deve adotar no dia a dia e isso deve 
iluminar nossas decisões pessoais,  como também servem-nos de parâmetro para as ações 
comunitárias. 
-. Sentimo-nos chamados a “nos envolver” na sustentabilidade e a decrescer de maneira 
sustentável. 
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-. Sentimo-nos questionados e preocupados com a defesa da vida. Para mudar e não causar 
dano necessitamos que nos pressionem. 
-. Devemos passar a uma visão mais global. 
-. Tomamos consciência dos conflitos existentes entre a monocultura ligada às grandes 
extensões de terra e a agricultura de auto-suficiência e subsistência de maneira diversificada, 
como alternativa compatível com a vida. 

 
 
e)  Fé - Religiões, Iglesias, novos grupos e sujeitos religiosos.  

-. A crise não é de espiritualidade, é da Igreja. 
-. A fé nos ajuda a dar um novo sentido à luta; a raiz está na espiritualidade e quem abandona 
a luta, possivelmente não tem raízes. 
-. Os pobres em sua capacidade de resistência têm uma mística. 
-. Alguém que declara não ter fé, encontra nos valores humanos o estimulo para a luta pela 
justiça e sem pertencer a nenhuma religião, alimenta seu espírito. 
-. É conveniente convidar a nossos encontros pessoas que não necessariamente compartilham 
nossa fé, para conhecer outras realidades e esperar deles uma reflexão de como nos vêem. 
-. Não devemos ter medo do fracasso que faz parte do processo. 
-. Conhecer as experiências de outros nos ajuda para descobrir o valor dos pequenos projetos 
e da criatividade. 
-. Deveríamos refletir mais o porquê alguns dos movimentos religiosos perdem a dimensão de 
serviço e acentuam mais o confessional. 
-. É-nos necessário fazer um esforço por convocar a outros movimentos sociais. 
-. Devemos encontrar espaços de dialogo ao interior da Igreja a partir das diferentes 
experiências. 
-. Podemos fazer uma releitura dos documentos da Igreja a partir desta perspectiva. 
-.Rrequer-se um dialogo interreligioso entre o cristianismo e o islã em torno de ações pela 
justiça. 
 
 
PROPOSTAS 

 
a) Fé - Direitos humanos 

-. Trabalhar em Rede para uma maior divulgação da realidade dos DH.  
-. Desenvolver um trabalho no âmbito das políticas públicas a favor dos DH. 
-. Aprofundar a relação Fé e defesa da Vida. 
-. Repensar a formação de religiosos e leigos em relação aos DH para construir uma Igreja 
encarnada. 
 
 
b) Fé - Espaço público e compromisso sócio-político 

-. Precisamos trabalhar em REDES, entretanto, como já existem várias, o que temos que fazer é 
evitar a multiplicação das mesmas, discernir as que temos, definir algumas estratégias e 
esclarecer os objetivos e as metodologias. 
-. Fortalecer os movimentos sociais nos quais estamos comprometidos, oferecendo formação e 
capacitação, com o fim de que sejam autônomos. 
-. Formação na relação Fé-Política, com o fim de gerar grupos proféticos com visão. 
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c) Fé - Paz e reconciliação 

-. Desenvolver uma estratégia de comunicação de histórias, relatos ou experiências bem-
sucedidas no campo da Paz e a reconciliação. 
-. Realizar ações de reconciliação ecológica, de restauração, de reparação e justiça duradoura 
para as vítimas das múltiplas violências. 
-. Interromper o elitismo intelectual harmonizando o intelectual com o social.  
 
 
d) Fé - Futuro das culturas amazônicas. 

-. Inter-relação e comunicação entre a Universidade pública e a rica tradição das culturas 
indígenas. 
-. Apóio à Universidade Indígena da Tauca - Venezuela. 
-. Fortalecer a experiência da equipe itinerante da Amazônia. Escutar o que o povo diz e criar 
novas presenças a partir do próprio povo. 
-. Escutar a voz dos povos indígenas. 
-. Apoio aos movimentos sociais em prol de políticas públicas,em especial ao movimento dos 
jovens e mulheres. 
-. Inclinar-se para um novo modelo de desenvolvimento inclusivo, considerando a 
“ecobionomia” e com uma espiritualidade holística. 
 
 
e) Fé - Problemas meio-ambientais, desafios e respostas. 

-. Educação ambiental e pastoral do meio ambiente com documentos que a orientem. 
-. Promover as experiências proféticas existentes com um chamado à juventude. 
-. Cuidado com a linguagem que utilizamos. 
-. Trabalhar em Redes com as existentes, não é necessário criar outras. 
-. Tomar como causa comum e desafio um novo modelo de desenvolvimento: “novo céu e 
nova terra” 
 
 
f) Fé - Religiões, Iglesias, novos grupos e sujeitos religiosos.  

-. Realizar um Foro social mundial com os fatores globalizantes em um mundo religioso e de 
uma justiça transformadora, em defesa da vida e o meio ambiente. 
-.  Promover a Justiça sócio-ambiental. 
-.  Desenvolver uma formação em defesa da vida e da natureza: espiritualidade inaciana. 
-. Que no próximo Pré-Fórum tenhamos presença de pessoas que não compartilham nossa fé 
para intercambiar com elas. 
 
 
OUTRAS PROPOSTAS QUE SAÍRAM NO PLENÁRIO. 
 
-. Devemos começar por ter uma atitude de conversão em relação ao meio ambiente e integrá-
lo em nossa vida e em nossa prática. 
-. Devemos pensar na questão do “envolvimento” sustentável e em lugar de crescer, 
decrescer. 
-. Estamos chamados a viver uma mística, a impulsionar iniciativas democráticas, a confrontar 
o Estado e em particular os políticos inconseqüentes. 
-. Deve haver um compromisso das instituições com estas mudanças.  
-. Como Companhia do Jesus nos devemos preparar para a reunião de Copenhague de final de 
2009 e nos fazer presentes, pela transcendência nas decisões que os países tomarão ali. 
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-. Como Companhia do Jesus devemos nos comprometer de uma maneira decidida e mais na 
América Latina por uma justiça sócio-ambiental e o secretariado de justiça social da 
Companhia em Roma deveria adotar também a perspectiva ambiental, que supõe uma 
espiritualidade encarnada: secretariado sócio-ambiental. 
-. Aparecem duas linhas ou propostas comuns: a) Trabalhar em REDES sem as multiplicar nem 
criar estruturas novas e b) A formação. 
-. Defesa dos povos indígenas. 
-. Aprendamos da sabedoria dos povos indígenas: são nossos grandes professores, são nosso 
tesouro. 
-. O antiintelectualismo que queremos apoiar é dar a palavra ao povo. 
-.Estamos chamados a uma maior articulação em nossas práticas com os movimentos sociais e 
populares. 
-. Água livre e selva viva. 
-. Não podemos ficar calados frente a temas como educação, política e jovens, devemos 
manifestar-nos. Devemos chegar aos espaços de poder onde se tomam as decisões. 
-. Introduzir nos curricula das Universidades o tema da Incidência política ou “Advocacy”, 
Ecologia e Direitos humanos. 
-. Não podemos descuidar a formação dos sacerdotes neste campo do sócio-ambiental. 
-. Considerar as dificuldades que se têm com os movimentos fundamentalistas e comunalistas 
em relação aos Direitos Humanos (Índia e outros países). 
-. Insistir nos DESCA. 
-. O sócio-ambiental deveria ser uma das preocupações maiores da SJ e deveria ser focalizado. 
-. Devemos questionar os macro-projetos pelas conseqüências que trazem. 
-. Faz-se a proposta de empoderar alguns processos e de apoiar propostas como a da 
Universidade Indígena da Tauca - Venezuela, a equipe itinerante e um Fórum Social sobre o 
tema religioso, que, se não ser aceito pela organização do FSM, o poderia organizar a 
Companhia do Jesus. 
-. Fazer uma cartilha sobre as conclusões do “Pré-Forum” ou pelo menos as divulgar. 
-. Fazer chegar aos bispos nossa mensagem. 
 
 

 
 

 

 


