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PASTORAIS SOCIAIS
REGIÃO EPISCOPAL BELÉM

Boletim Popular do Fórum
das Pastorais Sociais da
Região Episcopal Belém

A partir de agora as Pastorais
Sociais da Região Belém contam
com um espaço semanal de
promoção
dos
trabalhos,
atividades e de reflexão bíblicopastoral e sócio-transformadora.

QUERIDA AMAZÔNIA
EXORTAÇÃO PÓS-SINODAL DO SÍNODO PARA A
AMAZÔNIA

O primeiro capítulo de Querida Amazônia é centralizado no “Sonho
social”. Destaca que “uma verdadeira abordagem ecológica” é também
“abordagem social” e, mesmo apreciando o “bem viver” dos indígenas,
adverte para o “conservacionismo”, que se preocupa somente com o
meio ambiente. Com tons vibrantes, fala de “injustiça e crime”.
Recorda que já Bento XVI havia denunciado “a devastação ambiental
da Amazônia”. Os povos originários, afirma, sofrem uma “sujeição”
seja por parte dos poderes locais, seja por parte dos poderes
externos. Para o Papa, as operações econômicas que alimentam
devastação, assassinato e corrupção merecem o nome de “injustiça e
crime”. E com João Paulo II, reitera que a globalização não deve se
tornar um novo colonialismo. (Fonte: vaticannews)

VEJA MAIS
CONHEÇA O FÓRUM
Você conhece as pastorais que compõem o
Fórum? Sabe quando se reúne?

PASTORAL DA ECOLOGIA
Encontro no Centro Pastoral refletiu o
Cuidado da Criação e o Sínodo para a
Amazônia

CAMPANHA DA FRATERNIDADE
Acompanhe o calendário de formações da
Campanha da Fraternidade 2020
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FÓRUM DAS PASTORAIS SOCIAIS

FÓRUM
DAS
PASTORAIS
SOCIAIS

Na
terça-feira,
04
de
fevereiro, o Fórum realizou a
primeira reunião do ano,
recordando os projetos para
2020 e os desafios pastorais
e sociais do ano.

O Fórum das Pastorais
Sociais da Região Belém
nasceu em 2015, com a
missão de articular as ações
dos organismos, movimentos
e pastorais que trabalham a
dimensão
sóciotransformadora na Região.

As transformações do mundo
do trabalho, o debate sobre
um novo sistema econômico
a partir da "Economia de
Francisco" e o eco sobre o
Pacto Educativo Global são
algumas
das
urgências
pastorais para o ano.

Além de ser um espaço de
comunhão, o Fórum prepara
e organiza ações comuns,
como a dinamização da
Campanha da Fraternidade, a
Semana de Fé e Política e o
Dia Mundial do Pobre.

O 1º Sínodo Arquidiocesano
de São Paulo é pauta para o
Fórum, levando sugestões
pastorais para a Igreja de São
Paulo ser cada vez mais
profética,
samaritana
e
atenda aos clamores e feridas
do povo.
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AGENDA
2020
03/03
07/04
05/05
02/06
07/07
04/08
01/09
06/10
03/11

Sempre às 19h no
Centro Pastoral São
José
Av. Álvaro Ramos, 366
Belenzinho
(toda 1º terça-feira do
mês)

Pastorais, organismos e
movimentos
Pastoral de Fé e Política, Escola de
Waldemar Rossi, Pastoral da Ecologia,
Pastoral do Menor, Pastoral da
Juventude, CEB's, Conselho de Leigos
da Região Belém, Cáritas, Movimento
de Integração Campo e Cidade,
Pastoral da Pessoa com Deficiência,
Pastoral Operária e Movimento de
Moradia.

PASTORAIS SOCIAIS

BOLETIM POPULAR

FÓRUM PROMOVE FORMAÇÕES
NAS COMUNIDADES E
PASTORAIS
Próximas formações:

15/02 das 08h30 às 11h

- Setor Tatuapé - Paróquia Santo Antonio

de Lisboa

15/02 às 14h

- Favela da Vila Prudente/ Comunidade São José

Operário

15/02 às 8h30 - Paróquia São Sebastião - Vila Guilherme
29/02 às 14h30 - Paróquia Santa Terezinha do Jaçanã
01/03 às 15h - Setor Sapopemba - Comunidade Santa Rosa de Lima
01/03 às 15h - Pastoral da Pessoa com Deficiência - Paróquia Santa

No final de 2019, o segmento das
pessoas
com
deficiência
foi
surpreendido pelo projeto de lei
6159/19 enviado pelo governo ao
parlamento. Este projeto isenta as
empresas de cumprirem a lei de
cotas de emprego para as pessoas
com deficiência. Atualmente, uma
empresa que tenha 100 funcionários
deve empregar pelos menos 3
pessoas com deficiência. A reforma
trabalhista já havia prejudicado muito
a contagem de vagas nas empresas,
por
conta
da
terceirização.
Precisamos pressionar os deputados
a não aceitarem este projeto.

MEMÓRIAS
BENDITAS

Luzia e Pio X

12/02: 15 anos do mártirio
de Ir. Dorothy Stang (mártir
da terra e da luta ecológica)
14/02: Franz de Castro
Holzwarth,
mártir
da
Pastoral Carcerária (1981)

Membros da Pastoral da Ecologia da Região Episcopal Belém e
de outras dioceses deram início, no sábado, dia 1, às atividades
pastorais de 2020. refletindo sobre o Sínodo para a Amazônia,
que aconteceu em outubro de 2019. Além dos membros da
pastoral, participaram Ingrid Furlan e Diego Amorim Xavier,
integrantes do projeto Malawi da Diocese de Campo Limpo
Paulista, voltado a formação de lideranças indígenas no alto do
Rio Negro, na Região Norte do Brasil.
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15/02:
Camilo
Torres,
padre colombiano, mártir
das lutas de libertação
(1966)
17/02:
Darcy
antropólogo e
brasileiro (1997)

Ribeiro,
militante

