
CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2018

Lema: “Vós sois todos irmãos” (Mt 23,8)

Tema: “Fraternidade e superação da violência”

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

Brasília – DF

TEXTO-BASE

CF2018_Texto_BASE_FINAL.indd   1CF2018_Texto_BASE_FINAL.indd   1 09/10/17   10:5409/10/17   10:54



Diretor Geral: 
Mons. Jamil Alves de Souza

Diretor Editorial:
Pe. Luis Fernando da Silva

Revisão:
Leticia Figueiredo

Cartaz da CF 2018:
Edições CNBB

Projeto Gráfi co, capa e diagramação:
Henrique Billygran da Silva Santos

Impressão e acabamento: 
Gráfi ca Ipiranga

Edições CNBB
SE/Sul Quadra 801, Conjunto “B”
CEP: 70200-014
Fone: 0800 940 3019 / (61) 2193-3019
vendas@edicoescnbb.com.br
www.edicoescnbb.com.br

C748c CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil / Campanha da Fraternidade 2018: 
Texto-Base.  Brasília, Edições CNBB. 2017.

Campanha da Fraternidade 2018: Texto-Base / CNBB.
124p.: 14 x 21 cm
ISBN: 978-85-7972-595-1

1. Campanha da fraternidade;
2. Violência;
3. Superação;
4. Paz.

 CDU: 250.1

CF2018_Texto_BASE_FINAL.indd   2CF2018_Texto_BASE_FINAL.indd   2 09/10/17   10:5409/10/17   10:54



SUMÁRIOSUMÁRIO

APRESENTAÇÃO ..................................................................................7

INTRODUÇÃO .....................................................................................11

A Quaresma e a Campanha da Fraternidade ....................................12

Objetivo Geral  .....................................................................................14

Objetivos Específicos ...........................................................................14

VER ........................................................................................................15

1. MÚLTIPLAS FORMAS DE VIOLÊNCIA .............................................15
1.1. A experiência cotidiana da violência .........................................18
1.2. A violência institucional ............................................................21
1.3. A cultura da violência ...............................................................23

2. A VIOLÊNCIA COMO SISTEMA NO BRASIL ...................................24
2.1. A violência como parte da história do Brasil .............................24
2.2. Política e violência no Brasil ......................................................26
2.3. A violência resultante da desigualdade econômica...................28

3. AS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA NO BRASIL CONTEMPORÂNEO .......29
3.1. Violência racial ..........................................................................29
3.2. Violência contra os jovens ........................................................31
3.3. Violência contra mulheres e homens ........................................31
3.4. Violência doméstica ..................................................................32
3.5. Exploração sexual e tráfico humano .........................................35
3.6. Violência contra os trabalhadores rurais e contra 

os povos tradicionais ................................................................35
3.7. Violência e narcotráfico ............................................................37
3.8. Ineficiência do aparato judicial .................................................38
3.9. Polícia e violência ..................................................................... 40
3.10. Violência e direito à informação ...............................................42
3.11. Religião e violência ...................................................................43
3.12. Violência no trânsito ................................................................ 44

CF2018_Texto_BASE_FINAL.indd   3CF2018_Texto_BASE_FINAL.indd   3 09/10/17   10:5409/10/17   10:54



JULGAR ................................................................................................47

1. SAGRADA ESCRITURA .....................................................................47

2. ANTIGO TESTAMENTO: A COMUNHÃO ROMPIDA PELO PECADO ......47
2.1. Nas origens .............................................................................. 48
2.2. O mal se espalha ...................................................................... 50
2.3. A lei de talião e o decálogo ......................................................51

3. NOVO TESTAMENTO: JESUS ANUNCIA O EVANGELHO 

DA RECONCILIAÇÃO E DA PAZ ...................................................... 54
3.1. A violência brota do coração do homem ...................................57

4. O FILHO VENCE A VIOLÊNCIA PELO AMOROSO DOM DE SI......... 58

5. A IGREJA CONVIDA A PROMOVER  A CULTURA DO DIÁLOGO...... 60

6. O DECÁLOGO DE ASSIS PARA A PAZ .............................................67

AGIR ......................................................................................................69

1. AÇÕES PARA SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA ....................................69

2. PESSOA, FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA ......................69
2.1. Cultura da Fraternidade: não somos adversários, mas irmãos ...72
2.2. Experiência de superação ..........................................................73
2.3. Pistas de ação concreta .............................................................74

3. COMUNIDADE E A SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA ...........................76
3.1. Conquistas e experiências da comunidade eclesial 

na superação da violência .........................................................76
a. Justiça restaurativa .................................................................77

3.2. As obras sociais da comunidade eclesial como caminho 
para a superação da violência...................................................78

3.3. Promoção eclesial de uma espiritualidade que desperte 
para superação da violência .....................................................78

3.4. Experiência de superação ..........................................................79
3.5. Pistas de ação concreta ............................................................ 80

4. A SOCIEDADE E A SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA ............................82
4.1. Experiência de superação ......................................................... 84
4.2. Pistas de ação concreta ............................................................ 84

CF2018_Texto_BASE_FINAL.indd   4CF2018_Texto_BASE_FINAL.indd   4 09/10/17   10:5409/10/17   10:54



a. Estatuto da Criança e do Adolescente .................................... 84
b. A violência doméstica e a Lei Maria da Penha ........................ 86
c. O sofrimento e o amor se transformam em ação .....................87
d. Setenta anos dos Direitos Humanos ....................................... 88
e. Superação da violência gerada pela exploração sexual 

e pelo tráfico humano ........................................................89
f. Violência e juventude ............................................................ 90
g. Negros e negras e a superação da violência ........................... 90
h. Superação da violência no campo ...........................................91
i. A superação da violência fruto do narcotráfico ........................92
j. Estatuto do Desarmamento ....................................................95
k. Defensoria pública ................................................................. 96
l. Violência política ................................................................... 96
m.  Violência religiosa ..................................................................97
n. Superar a violência no trânsito ................................................97

CONCLUSÃO ...................................................................................... 99

NATUREZA E HISTÓRICO DA CF .................................................101

1. Objetivos permanentes da Campanha da Fraternidade: .........102

2. Os temas da Campanha da Fraternidade ..................................102

3. O gesto concreto – Coleta da Solidariedade ............................106

DIA NACIONAL DA COLETA DA SOLIDARIEDADE ............................106
3.1. Os fundos de solidariedade .....................................................107
3.2. A destinação dos recursos .......................................................107
3.3. O trâmite dos projetos ............................................................107
3.4. Prestação de contas ................................................................109
3.5. Atividades do Fundo Nacional de Solidariedade – 2013-2016 .... 117
3.6. Projetos atendidos por região ................................................. 117

CF2018_Texto_BASE_FINAL.indd   5CF2018_Texto_BASE_FINAL.indd   5 09/10/17   10:5409/10/17   10:54



6. O serviço de preparação e animação da CF .............................. 117
6.1. Serviço de coordenação e animação da CF ............................. 117
6.2. Necessidade de Equipes de Campanhas ................................. 118

Cronograma da CF 2018 ...................................................................122

CF2018_Texto_BASE_FINAL.indd   6CF2018_Texto_BASE_FINAL.indd   6 09/10/17   10:5409/10/17   10:54



7

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO

“Vós sois todos irmãos”. (Mt 23,8)

Somos seguidores de Jesus. Mulheres e homens que renasceram 
em Cristo. Dele, recebemos a boa notícia de que somos fi lhos e fi lhas 
de Deus. Somos todos irmãos (Mt 23,8). Nascer, renascer em Cristo, 
maturar nele; chegar à plenitude como Ele! Somos seus discípulos, 
aprendizes. Uma vida inteira com os olhos fi xos em Jesus (Hb 12,2). 
Voltados para Ele, vivendo dele, partilhamos “a sua própria santidade” 
(Hb 12,12). Por Ele atraídos, somos enviados como anunciadores de sua 
presença inaudita. Missionários como Ele, o Missionário do Pai. Discí-
pulos e discípulas da vida plena, missionários e missionárias do Reino 
da verdade e da graça, da justiça, do amor e da paz. Um Reino de irmãos!

A Quaresma nos provoca e convoca à conversão, mudança de 
vida: cultivar o caminho do seguimento de Jesus Cristo. Os exercí-
cios quaresmais que a Igreja propõe aos católicos são: jejum, esmola 
e oração. Três tentativas para nos abrirmos à graça da fi liação divina. 
Jejum: esvaziamento, expropriação, libertação. Tudo para que sejamos 
um só em Cristo (Gl 3,28) e Cristo seja formado em nós (Gl 4,19). O 
jejum abre nossa pessoa para a receptividade, para a liberdade da vida 
em Cristo. Esmola: vida, fé partilhada. A esmola nasce da alegria de ter 
encontrado o tesouro escondido, a pérola preciosa (Mt 13,44-46). O 
amor, a misericórdia busca o outro. Tem necessidade de partilha e nos 
aproxima da irmandade. Oração: tocados pelo dom do anúncio, aper-
cebidos da valiosa experiência do cuidado amoroso e misericordioso 
de Deus em Jesus Cristo, necessitamos de palavras e silêncio para agra-
decer e suplicar. Uma espécie de exposição ao dom recebido na tentati-
va ser atingidos com maior intensidade pelo amor e pela misericórdia.

Todos os anos, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) apresenta a Campanha da Fraternidade como caminho de 
conversão quaresmal. Um caminho pessoal, comunitário e social que 
visibilize a salvação paterna de Deus.
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“Fraternidade e superação da violência” é o tema da Campanha 
para a Quaresma, em 2018. O Evangelho de Mateus inspira o lema: 
“Vós sois todos irmãos” (Mt 23,8). A Campanha tem como objeti-
vo geral: “Construir a fraternidade, promovendo a cultura da paz, da 
reconciliação e da justiça, à luz da Palavra de Deus, como caminho de 
superação da violência”. Sofremos e estamos quase estarrecidos com 
a violência. Não apenas com as mortes que aumentam, mas também 
por ela perpassar quase todos os âmbitos da nossa sociedade. A éti-
ca que norteava as relações sociais está esquecida. Hoje, temos cor-
rupção, morte e agressividade nos gestos e nas palavras. Assim, quase 
aumenta a crença em nossa incapacidade de vivermos como irmãos.

“Por ‘violência cultural’ entendem-se as condições em razão das 
quais uma determinada sociedade reconhece como violência atos 
ou situações em que determinadas pessoas são agredidas. Criam-se 
processos que fazem aparecer como legítimas certas ações violentas. 
Elaboram-se discursos para apresentar razões e justifi cativas como se 
uma ação violenta fosse devida, uma consequência de determinadas 
condutas da própria pessoa que sofreu a violência. Portanto, a vio-
lência cultural não é, necessariamente, uma causa da violência direta, 
mas cria as condições em meio às quais chega a tornar-se difícil, para a 
sociedade, reconhecer um sistema como violento”.1

Se partirmos do texto sagrado que indica o caminho das origens de 
todo o universo, fi camos admirados com a harmonia das relações: “E Deus 
viu que tudo era bom” (Gn 1,25). A origem do homem e da mulher são 
ainda mais admiráveis: “Façamos o ser humano à nossa imagem e seme-
lhança (...). Deus criou o ser humano à sua imagem, à imagem de Deus o 
criou. Homem e mulher ele os criou” (Gn 1,26-27). Confi ou ao homem e 
à mulher o cuidado e o cultivo da obra criada. E, assim, nos diz o texto que 
“Deus viu tudo quanto havia feito, e era muito bom” (Gn 1,31).

Há, no desabrochar e no cintilar de tudo, uma relação de amor 
e de cuidado. Na origem da bondade de Deus, está o sentido da obra 

1 CNBB. Campanha da Fraternidade 2018: Texto-Base. Brasília: Edições CNBB, 2017, p. 23.
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criada e o sentido de ser pessoa. Jesus mesmo, ao ser confrontado com 
a separação entre o homem e a mulher, dirá: “Moisés permitiu des-
pedir a mulher, por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi 
assim desde o princípio” (Mt 19,8). No princípio, no eclodir, no dar-
-se, no manifestar-se, não existe divisão, desamor, violência, mas aco-
lhimento, reverência, pertença fraterna. A violência vem depois. Nasce 
do esquecimento das origens, da vocação do ser humano: o amor. O 
esquecimento do mandamento do amor e da ética gestam e desper-
tam violência. Os descaminhos, no entanto, podem ser superados com 
a volta às origens, com a reconciliação e a misericórdia. Somos chama-
dos à superação da violência, pois somos fi lhos e fi lhas de Deus.

A Campanha da Fraternidade acontece no Ano Nacional do Lai-
cato, que tem como tema: “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Igreja 
em saída’, a serviço do Reino”, e como lema: “Sal da terra e luz do mun-
do (Mt 5,13-14). Uma Igreja que anuncia o Reino de Deus, o Reino da 
paz e da fraternidade. Os leigos e leigas, iluminados e fortifi cados pela 
Palavra e pela Eucaristia, serão luz para superar a violência e sal para 
temperar a fraternidade.

Maria, Mãe do Príncipe da Paz, nos acompanhe no caminho 
de conversão quaresmal! Jesus Cristo crucifi cado-ressuscitado, que 
transformou todas as coisas, nos ajude no caminho da superação da 
violência, pois somos todos irmãos.

A todos os irmãos e irmãs, todas as famílias e Comunidades, uma 
abençoada Páscoa!

Brasília, 8 de setembro de 2017
Festa da Natividade de Nossa Senhora

Dom Leonardo Ulrich Steiner
Bispo Auxiliar de Brasília

Secretário-Geral da CNBB
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INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

1. Discípulos missionários, seguidores de Jesus Cristo! Arautos 
da fraternidade e da paz, pois em Cristo somos todos irmãos e irmãs!

2. O Ano Litúrgico expressa, visibiliza, celebra a vida, a morte 
e a ressurreição de Jesus Cristo. Vivemos da beleza salvífi ca que Ele 
nos ofertou. Salvação que é transformação! A Quaresma é caminho de 
transformação, de libertação, pois é tempo de conversão, mudança de 
vida: transformação em Cristo!

3. Nesse tempo precioso de transformação, a Igreja no Brasil 
apresenta às comunidades uma realidade que pede atenção, mudança, 
conversão. A vida cotidiana é contínua transformação para que todos 
possam viver como irmãos. O Evangelho oferece a todos os cristãos a 
oportunidade de vida nova, de novas relações, de cuidados fraternos.

4. A experiência de estar exposto a situações de violência é relata-
da por um grande número de brasileiros. Não se trata de uma percep-
ção isolada e meramente subjetiva. Os episódios de violência intensi-
fi caram-se e tornaram-se comuns também em cidades pequenas e mé-
dias, deixando de ser um fenômeno típico das grandes metrópoles. No 
entanto, sempre encontramos muitos lugares onde existe a preservação 
da hamonia e da paz ou foi construída uma vida pacífi ca e fraterna.

5.  A violência direta é que chama mais a atenção. Essa forma de 
violência acontece quando uma pessoa usa a força contra outra. Mais 
de um agressor e mais de uma vítima podem tomar parte em tal even-
to. Porém, vemos crescer sempre mais as formas coletivas e organiza-
das da prática de violência.

6. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a 
violência se caracteriza pelo uso intencional da força contra si mesmo, 
contra outra pessoa ou contra um grupo de pessoas. Essa violência 
pode resultar em dano físico, sexual, psicológico ou morte.
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7. A violência não será superada com medidas que ignorem a 
complexidade do problema. É preciso considerá-lo em sua abrangên-
cia, com a multiplicidade dos operadores que atuam na área. Sobretu-
do, é indispensável compreender que a violência não é um caso apenas 
reservado ao tratamento policial, à lei, mas é uma questão social que re-
quer a atenção e a participação de toda a sociedade para ser enfrentada.

8. Nesta Campanha da Fraternidade desejamos refl etir a reali-
dade da violência, rezar por todos os que sofrem violência e unir as 
forças da comunidade para superá-la. Vamos lançar um olhar também 
para os rumos e os impasses que, há décadas, vêm dominando as polí-
ticas públicas de segurança. Os índices da violência no Brasil superam 
signifi cativamente os números de países que se encontram em guerra 
ou que são vítimas frequentes de atentados terroristas.

A Quaresma e a Campanha da FraternidadeA Quaresma e a Campanha da Fraternidade
9.  “Convertei-vos e crede no Evangelho”! A Quaresma é um tem-

po forte de penitência e de mudança de vida, que nos insere sempre mais 
no mistério de Cristo. Conversão possibilita o retorno da dispersão para 
a nascente inesgotável da vida: Jesus Cristo Crucifi cado-ressuscitado. 
Neste sentido, a Igreja reza: “Dai-nos, no tempo aceitável, um coração 
penitente, que se converta e acolha o vosso amor paciente”.2

10. A Quaresma nos encaminha para a Páscoa! É o tempo em 
que somos tocados pela Palavra, cultivamos a oração, o amor a Deus 
e a solidariedade fraterna. Somos despertados para os sentimentos de 
Jesus Cristo.

11. O insistente apelo à penitência e conversão não se apresen-
ta na dinâmica da “tristeza”, mas de uma “sóbria alegria”, alimentada 
pela esperança. “Vós concedeis, Senhor, aos cristãos esperar com 
alegria, cada ano, a festa da Páscoa”.3 O tempo de conversão desperta 
em nós a alegria. Alegria do reencontro: a salvação! Se, por um lado, 

2 Hino de Laudes.
3 Prefácio da Quaresma, n. 1.
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a recordação do sofrimento de Jesus com sua morte na cruz produz 
em nós uma dor, a Ressurreição nos deixa participar da vitória sobre a 
morte e o pecado. Assim, a Quaresma passa a ser um tempo de alegria, 
pois nos aproxima de Deus e de nossos irmãos.

12.  Os quarenta dias desse tempo precioso são de graça e de bên-
ção. Iluminados pela Palavra de Deus buscamos uma nova relação com 
as criaturas, os irmãos e as irmãs, e com Deus. Um caminho sustentado 
pela oração, pelo jejum e pela esmola. Oração como disponibilidade, 
entrega e docilidade à vontade do Pai; esmola como partilha de bens e 
de gestos solidários, de atenção misericordiosa com os pobres e neces-
sitados; jejum como esvaziamento na imitação de Cristo na Cruz.

13. Na Quaresma a liturgia despe-se dos seus aleluias e de suas gló-
rias, convidando-nos a à sobriedade e ao despojamento do supérfl uo. É um 
tempo de germinação silenciosa e profunda iluminada pela esperança e ex-
pectativa. Neste tempo somos convidados a reencontrar o nosso verdadei-
ro rosto em um esforço de autenticidade e lucidez, na oração e na caridade, 
para que, modelados à imagem de Cristo, sejamos capazes de uma comu-
nhão mais profunda em seu mistério de morte e ressurreição. Mistério que 
não está fora de nós. Ele é o que nós somos e o que somos convidados a 
ser. A nossa cruz não é outra senão a de Cristo, é o seu amor em nós que a 
carrega. A nossa verdadeira vida é a vida do Ressuscitado em nós. Se a li-
turgia nos conduz pelos passos de Cristo é para nos ensinar o caminho que 
também é nosso. Procuremos, portanto, estar em sintonia com o espírito 
da liturgia deste tempo e acolher a seiva de vida que ela nos oferece.

14.  A Campanha da Fraternidade nos pede atenção e conversão. 
Desperta para uma cultura de fraternidade, apontando os princípios 
de justiça, denunciando ameaças e violações da dignidade e dos direi-
tos, abrindo caminhos de solidariedade. A vida fraterna é a síntese do 
Evangelho: “Como meu Pai me ama, assim também eu vos amo. Per-
manecei no meu amor” ( Jo 15,9). Ela testemunha a nossa dignidade 
como verdadeiros fi lhos e fi lhas de Deus.

15.  A Campanha acontece no tempo forte da Quaresma. Neste 
tempo litúrgico a prática da esmola, da oração, do jejum, a conversão e 
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a Campanha da Fraternidade tornam-se oportunidades de experimen-
tar a vida nova capaz de gerar, ao mesmo tempo, a conversão pessoal, 
comunitária e social. A Campanha da Fraternidade de 2018 é um ins-
trumento à disposição das comunidades cristãs e de todas as pessoas 
de boa vontade para superar a violência vivendo como irmãos! O cris-
tão no caminho quaresmal, na busca de conversão, estará disposto a 
ajudar a superar a violência.

Objetivo Geral Objetivo Geral 
Construir a fraternidade, promovendo a cultura da paz, da recon-

ciliação e da justiça, à luz da Palavra de Deus, como caminho de supe-
ração da violência.

Objetivos Específi cosObjetivos Específi cos
 Anunciar a Boa-Nova da fraternidade e da paz, estimulando 

ações concretas que expressem a conversão e a reconciliação no 
espírito quaresmal;

 Analisar as múltiplas formas de violência, especialmente as pro-
vocadas pelo tráfi co de drogas considerando suas causas e conse-
quências na sociedade brasileira;

 Identifi car o alcance da violência, nas realidades urbana e rural de 
nosso país, propondo caminhos de superação, a partir do diálogo, da 
misericórdia e da justiça, em sintonia com o Ensino Social da Igreja;

 Valorizar a família e a escola como espaços de convivência frater-
na, de educação para a paz e de testemunho do amor e do perdão;

 Identifi car, acompanhar e reivindicar políticas públicas para su-
peração da desigualdade social e da violência;

 Estimular as comunidades cristãs, pastorais, associações religio-
sas e movimentos eclesiais ao compromisso com ações que le-
vem à superação da violência;

 Apoiar os centros de direitos humanos, comissões de justiça e 
paz, conselhos paritários de direitos e organizações da sociedade 
civil que trabalham para a superação da violência.
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VERVER

1. 1. MÚLTIPLAS FORMAS DE VIOLÊNCIAMÚLTIPLAS FORMAS DE VIOLÊNCIA
16. O tema da violência, da superação da violência e, por isso, 

da segurança tornou-se uma das principais realidades a serem discu-
tidas e tem inspirado diversas formas de políticas públicas. Ao longo 
da década de 1990, por exemplo, cresceu signifi cativamente o acesso 
aos equipamentos e aos serviços privados de proteção. O recurso a 
esse modelo se deve, entre outras razões, à constatação do fracasso ou 
da insufi ciência dos meios empregados pelo Estado no enfrentamento 
e no controle da criminalidade. Todavia, essa aparente proteção tam-
bém aumenta, colateralmente, o isolamento. Mantém-se à distância 
não só o potencial inimigo, mas também o amigo.

17.  Esse distanciamento impede o confronto necessário e bené-
fi co com o outro, abrindo portas para o estranhamento e o ódio contra 
quem pensa ou é diferente. O “outro” converte-se, então, em mais uma 
ameaça à sensação individual de segurança.

18. Apesar de possuir menos de 3% da população mundial, nosso 
país responde por quase 13% dos assassinatos no planeta. Em 2014, o 
Brasil chegou ao topo do ranking, considerado o número absoluto de 
homicídios. Foram 59.627 mortes, segundo o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea).4

4 Esses números fazem parte da Nota Técnica do Atlas da Violência, parceria do Ipea com o 
Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os pesquisadores concluíram que, além de uma tra-
gédia social, está em andamento uma tragédia econômica, em razão dos impactos causados 
no setor público, nas empresas e nas famílias. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/
index.php?option=com_content&id=27412. Acesso em: 29 de julho de 2017.
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Imagem 1: Taxa de homicídios por 100 mil habitantes: Brasil e países selecionados.

Fonte: Portal Dom Total.

19. É fundamental, portanto compreender a complexidade e as 
razões de semelhante tragédia humana. Diferentemente das propostas 
mencionadas acima, a refl exão que aqui se quer fazer toma por eixo a 
segurança pública como uma política voltada a assegurar e ampliar os 
direitos dos cidadãos e a garantir o funcionamento das instituições ne-
cessárias para que uma sociedade seja efetivamente democrática. Com 
isso, entende-se que todas as instituições sociais devem estar aplicadas 
à observância dos deveres e direitos que assistem, de maneira equili-
brada e justa, a todos os cidadãos.

20. O contexto social e econômico tem forçado os países, entre 
eles o Brasil, a redefi nir os papéis atribuídos ao Estado e a rediscutir 
projetos políticos e de gestão dos serviços públicos. Entre os maiores 
desafi os contemporâneos no campo da segurança pública, em uma 
perspectiva de promoção à cidadania, está o de garantir que as políti-
cas públicas implementadas tenham em vista o aumento da solidarie-
dade entre as pessoas, ao invés de enclausurá-las, criando-se empeci-
lhos ou mesmo impedindo relações interpessoais humanizadas.

21. Ao apresentar dessa forma a questão da segurança pública, en-
tende-se que este não é apenas um problema de polícia, mas diz respeito 
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a todos os brasileiros e brasileiras. Não existe a possibilidade de se enca-
minhar uma solução sem a ampla e irrestrita participação da sociedade. 
Mostra-se razoável a suposição de que não se resolve a questão da segu-
rança sem ações claras e determinadas no campo da educação, da saúde, 
do esporte, da assistência social e da cultura, entre outros possíveis seto-
res que possam tornar mais pleno o exercício da cidadania.

22. Neste texto, não se compreende a violência apenas pela consi-
deração dos atos violentos – os quais representam apenas sua face mais 
óbvia e mais fragmentária. Nas seções seguintes, ao invés de perceber a 
violência reduzida apenas ao exercício direto da força, pretende-se des-
crever as situações estruturais de geração e perpetuação da violência.

23.  Encontramo-nos em um período da história no qual nos sen-
timos, às vezes, impotentes na busca de soluções para os problemas 
propostos. Em tempos que a paz está ameaçada, é preciso observar 
criticamente a realidade com olhar de quem acredita na superação por 
meio da fraternidade. A superação da violência se torna, assim, um si-
nal do amor que Deus nutre pelo ser humano criado para ser irmão e 
não rival. Como cristãos, somos chamados a construir o Reino da ver-
dade e da graça, da justiça, do amor e da paz, pois somos todos irmãos.

Imagem 2: Síntese de indicadores de segurança pública, 2016.

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
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Imagem 3: Síntese de indicadores de segurança pública, 2016 (continuação).

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

1.1. 1.1. A experiência cotidiana da violênciaA experiência cotidiana da violência
24. Costuma-se dizer que o Brasil é um país abençoado. Ressal-

tam-se a diversidade e a fartura propiciadas pela natureza generosa. A 
amenidade do clima motiva a afi rmação de que este é um território 
agraciado. Em uma nação descrita como ordeira e pacífi ca, a alegria e 
a festividade tornam esse povo ímpar no mundo. Nessa imagem que 
por vezes se faz do Brasil, afi rma-se que este é um país acolhedor. Aqui 
estaria em prática – assim se diz – a democracia das raças. Inexistindo 
distinção de credo ou de cor, qualquer pessoa que quisesse trabalhar 
poderia melhorar e progredir. Essa ideia se expressa no lema que – es-
tampado na bandeira nacional – une a ordem ao progresso, resumindo 
a idealização positivista, da sociedade brasileira.

25.  Essa imagem, entretanto, convive com inúmeras contra-
dições e parece não resistir a uma análise mais crítica sobre a forma 
como a vida em sociedade é organizada. Incontáveis e constrangedo-
ras são as contradições que mostram a fragilidade dessa representação 
idílica que se faz do Brasil.

26. Os números da violência no país estampam uma dessas 
contradições. Em uma pesquisa da Rede Nossa São Paulo e Ibope 
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Inteligência,5 perguntou-se para crianças e adolescentes da maior ci-
dade brasileira quais eram seus temores e preocupações quanto à se-
gurança. A maioria, dentre as centenas de entrevistados, declarou-se 
amendrontada diante da possibilidade de ser roubada ou assaltada. 
A vida noturna desses jovens aparece ameaçada pelo medo. Também 
condividem a lista o medo do tráfi co de drogas e o medo da polícia. 
Embora constituam pouco mais de um quarto da população brasileira, 
nesse tipo de homicício, eles são vítimas em 58% dos casos. Os núme-
ros apontados pelo Mapa da Violência 2016, mostram que, no Brasil, 
cinco pessoas são mortas por arma de fogo a cada hora. A cada dia, são 
123 pessoas assassinadas dessa forma. No ano de 2014, houve mais de 
40 mil mortes. Essas cifras revelam que, no Brasil, ocorrem mais mor-
tes por arma de fogo do que nas chacinas e atentados que acontecem 
em todo o mundo. Acontecem mais homicídios no Brasil do que em 
diversas das guerras recentes.

27. Homicídios, sequestros, estupros e diversas outras formas de 
violência são traduzidos em números e constituem a principal e a mais 
imediata preocupação dos cidadãos. É essa a forma de violência que 
costuma ser objeto de políticas públicas com vistas tanto ao combate 
como à punição dos agressores.

28. A violência direta pode ter formas sutis sem, com isso, tor-
nar-se menos danosa. Nos tempos recentes, potencializadas pelas 
tecnologias digitais de comunicação e de informação, as redes sociais 
têm contribuído para dar visibilidade à violência expressa sob a forma 
de preconceito ou ódio de classe, de raça, de gênero, de política e até 
mesmo de intolerância religiosa.

29. Constata-se que, até mesmo nas relações sociais cotidianas, o 
equilíbrio necessário à existência pacífi ca tem aparecido frágil e suscetível 
a abalos, infl amados frequentemente por razões banais. A cordialidade 
parece ceder lugar à intolerância. Em razão de fenômenos como esses, 

5 Indicadores de Referência de Bem-Estar no Município (IRBEM), São Paulo, julho de 2015. 
Disponível em: http://nossasaopaulo.org.br/portal/arquivos/irbem/irbem2015-tabelas.pdf. 
Acesso em: 29 de julho de 2017.
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é possível suspeitar que a sociedade brasileira possa estar consolidando 
modos de vida cuja referência é fazer justiça com as próprias forças.

30. É igualmente verdadeiro que, mesmo em meio à vida contur-
bada das grandes cidades, encontram-se situações de coexistência pa-
cífi ca. Convivência pacífi ca e sociabilidade violenta parecem disputar 
os mesmos espaços no cotidiano. Ao mesmo tempo em que se ostenta 
a vida pacífi ca, produz-se e promove-se a violência, tanto no espaço 
público como no ambiente privado de casas e empresas; nas intera-
ções pessoais diretas ou mediadas pela tecnologia.

31. Três fatores são fundamentais para defi nir esses espaços de 
paz e de guerra. O primeiro deles é a ação (ou omissão) do poder pú-
blico. Nos locais onde o Estado deveria estar mais presente, como nas 
periferias das grandes cidades, observa-se uma quase ausência das po-
líticas de proteção, promoção e defesa de direitos, deixando tais ter-
ritórios e seus moradores, muitas vezes, entregues a grupos armados, 
ao tráfi co de drogas e a toda a sorte de violência e desordem social. 
Por outro lado, em áreas nobres, a presença do poder público se faz 
de múltiplas formas, garantindo direitos dos cidadãos e protegendo o 
patrimônio das elites.

32. O segundo ponto que demarca a ocorrência da paz ou da 
guerra está relacionado ao poder do dinheiro. Quem pode pagar por 
segurança privada tem uma série de privilégios dentro do espaço urba-
no que são negados à maioria dos cidadãos que não possuem recursos 
fi nanceiros. É dessa forma que a segurança deixa de ser direito e torna-
-se privilégio.

33. Um terceiro ponto diz respeito ao tratamento seletivo dado 
pelos órgãos públicos, dos três poderes, em relação à garantia de di-
reitos, como o acesso à Justiça. Quem tem condições de pagar “bons” 
advogados, por exemplo, tem tratamento diferenciado. Nesse sentido, 
o viés étnico-racial e socioeconômico é fator preponderante para pro-
teção ou exposição à violência. Essa realidade gritante aparece na po-
pulação carcerária onde mais da metade dos encarcerrados ainda não 
compareceram diante do juiz para julgamento.
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34. Como será refl etido a seguir, também as interações sociais 
que acontecem no espaço público da política e do aparato de Estado, 
por vezes, tornam-se violentas.

1.2. 1.2. A violência institucionalA violência institucional
35. A violência direta é a forma mais extrema de agressão, mas 

apenas aparentemente é a mais letal. Ela representa tão somente uma 
pequena expressão das relações sociais violentas. Diferentemente 
das formas de violência direta, existem outras que não se confi guram 
como um fato ou evento remissíveis a um ou mais agressores que cau-
sem um dano a outra pessoa ou a outras pessoas. Não se trata de um 
evento isolado, mas de um processo que acaba gerando dano a um 
segmento social, mesmo que, eventualmente, não se possa discernir 
explicitamente a intenção de produzir tal dano.

36. Apesar de ser mais difícil caracterizá-la, a violência no 
Brasil está relacionada a modelos de organização e a práticas sociais 
que alcançam um nível institucional e sistemático de produção e per-
petuação de modos de vida violentos. Não é, portanto, apenas nas in-
terações cotidianas que a violência transparece. Ela permeia também 
as instituições sociais.

37. Exemplifi cando a correlação entre violência e contexto social, 
econômico e político, vários estudos associam o aumento da violência 
letal – ou seja, a violência que gera morte – ocorrido na década de 
1980 com a crise socioeconômica vivida naquele período. O processo 
infl acionário e a consequente corrosão dos salários implicaram perda 
de rendimentos principalmente para os mais pobres. Como resultado, 
aumentou expressivamente a desigualdade social.

38. Não se trata de uma relação linear de causa e efeito. O incre-
mento da violência é determinado por múltiplos fatores, difi cilmente 
reduzido a uma causalidade única. Entretanto, não se pode ignorar a 
infl uência do contexto socioeconômico na geração da violência.
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39. Na primeira década deste século, muitos fatores contribuí-
ram para a ocorrência de uma certa diminuição da taxa de homicídios, 
pelo menos em algumas partes do país. Ao lado de signifi cativas alte-
rações demográfi cas, houve, nesse período, mudanças importantes no 
debate político e na gestão da segurança que podem ter produzido o 
resultado benéfi co.

40. Um importante fato dessa década foi o Estatuto do Desarma-
mento. Em virtude dessa lei que propunha o controle e a restrição da 
aquisição de armas de fogo, observa-se consistente redução em diver-
sos índices de criminalidade.

41. A sucessão dos acontecimentos também atesta que a existên-
cia pacífi ca encontra-se sempre sitiada pela ação do próprio Estado, 
mas também por outros setores e outras organizações da sociedade. A 
violência, em tal caso, não parece ser redutível a uma disfunção ou mal 
funcionamento do aparato estatal. Mostra-se, antes, como um proces-
so de produção e de reprodução de desigualdades, resultante do pró-
prio modo de funcionamento das instituições.

42. Frequentemente, os danos causados por esse tipo de violên-
cia só aparecem em longo prazo e se manifestam sobretudo na desi-
gualdade de oportunidades que as pessoas encontram ao longo da 
vida. A desigualdade de poder acaba por implicar uma distribuição 
também desigual dos bens e serviços, criando círculos viciosos.

43. A escolaridade baixa ou insufi ciente, por exemplo, tende a 
redundar em ocupações com pior remuneração e, consequentemen-
te, em restrições econômicas. Em virtude de tais restrições, é comum 
que a pessoa não consiga alimentar-se adequadamente nem pagar pelo 
atendimento de saúde ou adquirir medicamentos. Por encontrarem-
-se em uma situação de fragilidade, os pobres constituem as principais 
vítimas das mazelas econômicas por que sucessivamente passa o país. 
E, também, são as maiores vítimas de violência.

44. O combate à violência estrutural exige, portanto, medidas 
mais complexas. Não haverá redução dessa forma de violência a me-
nos que as condições de exclusão sejam modifi cadas.
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1.3. 1.3. A cultura da violênciaA cultura da violência
45. Na expressão “violência cultural”, a palavra “cultura”, nes-

te texto, remete à ideia de cultivo. Embora designe, nesta refl exão, o 
contexto de interpretação da realidade que precede os próprios indi-
víduos do grupo que a constitui, ela é também resultado dos próprios 
mecanismos que a formam e a reproduzem no dia a dia.

46. Por “violência cultural” entendem-se as condições em razão 
das quais uma determinada sociedade não reconhece como violência 
atos ou situações em que determinadas pessoas são agredidas. Criam-
-se processos que fazem aparecer como legítimas certas ações violen-
tas. Elaboram-se discursos para apresentar razões e justifi cativas como 
se uma ação violenta fosse devida, uma consequência de determinadas 
condutas da própria pessoa que sofreu a violência. Portanto, a violên-
cia cultural não é, necessariamente, uma causa da violência direta, mas 
cria as condições em meio às quais chega a tornar-se difícil, para a so-
ciedade, reconhecer um ato ou sistema como violento.

47. Da forma como a violência é tratada, sobretudo na mídia, 
torna-se fácil associar o quadro de violência no Brasil à atividade cri-
minosa e, em particular, ao tráfi co de drogas e à corrupção. No entan-
to, estudos feitos a partir de inquéritos policiais mostram uma grande 
proporção de assassinatos cometidos por impulso ou por motivos fú-
teis: ciúmes, desavenças entre vizinhos, desentendimentos no trânsito 
e outras formas de confl ito, nesse contexto, a reação violenta torna-se 
naturalizada, como se a forma passional fosse a maneira única e “nor-
mal” de reagir a uma situação confl itiva. Essa naturalização se converte 
em indiferença.

48. Um argumento semelhante se presta a dizer que jovens, ne-
gros e mulheres sofrem violência quando e porque fazem algo inde-
vido. A estuprada, por vestir-se de forma “imoral” ou por não se dar 
o respeito. O adolescente, por ser drogado, delinquente ou marginal. 
Dessa forma, entende-se que uma certa dose de violência seria, inclu-
sive, benéfi ca para manter as “pessoas de bem” longe do crime e dar o 
“devido castigo” a quem deixou de fazer “aquilo que é certo”.
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49. A violência cultural é estreitamente ligada às construções 
simbólicas que, coletivamente, grupos sociais adotam como explica-
ções válidas sobre a realidade em que vivem e opera de diferentes ma-
neiras: naturaliza as desigualdades, inverte relações de causa e efeito, 
reduz ao silêncio as contradições da sociedade.

50. Há cultura da violência quando, em uma sociedade, vão sendo 
tomadas decisões que inviabilizam a construção da justiça e da equi-
dade e, por isso, o nascimento e a afi rmação da paz e da fraternidade.

51. Diferentemente da violência direta que pode ser mais facil-
mente identifi cada e da violência estrutural da qual se veem traços 
mais ou menos defi nidos, a violência cultural pode ser mais esquiva. 
Esconde-se em meio a crenças legítimas, a formas de pensamento e 
de linguagem. Por exemplo, na forma como se constroem as relações 
sociais no Brasil, entende-se comumente que a desigualdade é algo na-
tural. Sob esse ponto de vista, tende-se a tratar, sob argumentos diver-
sos, alguns sujeitos sociais como se fossem naturalmente inferiores: 
mulheres, jovens, idosos, trabalhadores, negros, índios, pessoas com 
diferentes orientações sexuais, imigrantes, migrantes. Não parece ca-
sual que essas identidades sejam alvos frequentes de atos violentos.

2. 2. A VIOLÊNCIA COMO SISTEMA NO BRASILA VIOLÊNCIA COMO SISTEMA NO BRASIL

2.1. 2.1. A violência como parte da história do BrasilA violência como parte da história do Brasil
52. A violência no Brasil não é um fato pontual. Desde o período 

colonial, foi sendo imposto um arranjo social no qual certas categorias 
de pessoas recebiam um tratamento melhor do que outras. A ideia de 
que o colonizador branco era superior aos índios e negros foi adqui-
rindo formas diferentes, à medida que mudanças importantes foram 
acontecendo nas estruturas social e política nacionais. Contudo, o 
pressuposto da existência de qualidades diversas de cidadania é uma 
mancha que, mesmo hoje, não dá sinais de ter sido superada.

53. Os ideais republicanos, implantados por uma elite econô-
mica, política e jurídica, jamais chegaram à plenitude. Passaram-se as 
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décadas, mas, no Brasil, foi se instituindo apenas uma igualdade for-
mal dos indivíduos. Mesclam-se as distinções sociais e as econômicas 
de tal forma que se forja uma sociedade altamente hierarquizada – ba-
seada em relações de mando e subordinação, ao invés de fundar-se na 
igualdade de direitos e na imparcial obediência às leis.

54. Esse movimento de produção e reprodução de desigualda-
des, gerador de tantas formas de violência, raramente é suspenso. Na 
maior parte da história do país, as políticas de governo (ou a falta delas)
contribuem para reforçar essa disposição das relações de poder, de 
modo que vão se consolidando privilégios aos quais apenas determi-
nadas categorias sociais têm possibilidade de acesso.

55. O Brasil é um país perigoso para quem atua em favor da igual-
dade de direitos. O estudo intitulado Vidas em luta: criminalização e 
violência contra defensoras e defensores de direitos humanos no Brasil, di-
vulgado em julho de 2017, revela que pelo menos 66 defensores dos 
direitos humanos foram assassinados no Brasil em 2016. As regiões 
Norte e Nordeste concentram a maior parte dos casos, e os confl itos 
por terra são a principal causa da morte dos ativistas.

56. O documento atribui o crescimento desse tipo de violência, 
no país, ao cenário de instabilidade política, ameaça aos de direitos, 
criminalização, esvaziamento político e fi nanceiro de órgãos como o 
Incra e a Funai. O relatório foi elaborado pelo Comitê Brasileiro de 
Defensoras e Defensores de Direitos Humanos, que reúne 24 organi-
zações e movimentos sociais que lutam por diversas bandeiras, desde 
o acesso à terra (como a Comissão Pastoral da Terra e o Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), os direitos indígenas (Conse-
lho Indigenista Missionário), violações à liberdade de expressão, aos 
direitos da mulher (Centro Feminista de Estudos e Assessoria) e o 
combate à tortura.

57. Ao inviabilizar a formação dos mais pobres para a autonomia 
de pensamento, restringir os horizontes do interesse pelo exercício da 
cidadania, limitar as possibilidades de participação ativa na política, o 
Estado, outras instituições brasileiras e os segmentos sociais das elites 
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contribuem para a continuidade de relações sociais pautadas na exclu-
são, no autoritarismo e na violência.

2.2. 2.2. Política e violência no BrasilPolítica e violência no Brasil
58. O modo violento de se viver em sociedade no Brasil se dá por 

causa da escolha de alguns grupos que, ao tentar manter a atual ordem 
estabelecida, acaba tornando alguns modelos fi xos e sem alteração, 
nesse caso é complexo o enfrentamento da violência, pois prejudica 
as relações sociopolíticas.

59. O termo “política” pode ser entendido como as negociações 
que se estabelecem para que pessoas – com interesses tão numerosos 
e, por vezes, antagônicos – possam dividir pacifi camente um mesmo 
espaço. Nesse sentido, pode-se dizer que não há solução para a violên-
cia fora das discussões que ocorrem no âmbito da política. Por outro 
lado, esse raciocínio conduz a reconhecer que cabe às decisões políti-
cas uma parcela na responsabilidade pela perpetuação de estruturas 
geradoras de violência no Brasil.

60. Existem hoje, no Congresso Nacional, parlamentares iden-
tifi cados com segmentos econômicos e sociais fortemente interessa-
dos em propostas potencialmente geradoras de violência. Defendem 
o uso de armas de fogo pela população civil, sustentando tratar-se de 
um direito natural, o da autopreservação. Tramitam propostas de alte-
ração do Estatuto do Desarmamento, não obstante o fato de este haver 
representado um importante passo na redução do número de mortes 
por arma de fogo. Há várias propostas de desconsideração da legisla-
ção penal e de ampliação da ação ilimitada das polícias, do Ministério 
Público e do Judiciário.

61. Além dessa temática da segurança pública, existem outros 
temas discutidos que sempre são pautados pelo fator econômico. Tais 
discusões quando colocam o dinheiro em primeiro lugar acabam por 
esquecer que a dignidade humana está em primeiro lugar, gerando 
exclusão social e descarte dos mais frágeis.
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62. A corrupção é a expressão de que o dinheiro está em primei-
ro lugar e a dignidade das pessoas e o bem público em segundo. A 
corrupção trai a justiça e a ética social, compromete o funcionamento 
do Estado, confunde o público e o privado. Ela leva ao descrédito das 
instituições públicas, à não participação do povo na política. A cor-
rupção, o desvio dos recursos públicos, enfraquece as políticas sociais, 
marginaliza os pobres.

63. O Papa Francisco tem se posicionado fi rmemente contra essa 
cultura do descartável, “criada pelas potências que controlam as políti-
cas econômicas e fi nanceiras do mundo globalizado”. Frequentemen-
te, o Santo Padre tem criticado a economia de mercado ortodoxa por 
estimular a injustiça e a desigualdade. Segundo ele, quando o dinheiro 
se torna um ídolo, ele comanda as escolhas do homem. Assim, o di-
nheiro arruína o homem e o condena a ser um escravo.

64. Encorajado pelo contexto econômico, o governo brasileiro 
tem encaminhado várias “reformas”. Boa parte delas tem dado mais 
importância ao mercado do que às pessoas. A proibição do aumento 
de gastos públicos em políticas sociais foi aprovada sob a discutível 
justifi cativa de se reequilibrarem as contas e de se impedir o cresci-
mento exponencial da dívida pública.

65. A indiferença frente ao sofrimento do povo contribui para a 
sensação hoje tão disseminada de que a política é uma atividade de 
corruptos, já que boa parte dos políticos aparece mais preocupada 
com seus objetivos egoístas do que com seu papel de representar os 
interesses da população. Perdido em meio a interesses escusos, o po-
der é exercido à distância dos eleitores.

66. Durante um tempo que se pode dizer excessivo, a principal 
(senão a única) forma de intervenção dos cidadãos na política foi feita 
por meio do voto. Para a imensa maioria, participar da política limitou-
-se ao ato de votar. Entretanto, um dos princípios mais importantes 
para o funcionamento de uma democracia é o livre exercício, pelo cida-
dão, do seu direito de participar das decisões que, mesmo indiretamen-
te, podem afetar sua vida. Ao mesmo tempo em que cresce o discurso 
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da antipolítica, nos últimos anos, vem se aprofundando a constatação 
de que as estruturas da chamada democracia representativa, da forma 
como estão, já não atendem às necessidades. Diante disso, formas com-
plementares de atuação direta dos cidadãos têm sido reclamadas.

67. Se não acontece uma participação massiva da população, so-
bra espaço para que representantes de interesses egoístas tomem con-
ta dos poderes da República.

68. A indiferença dos políticos com a população se acentua ainda 
mais em razão do sistema eleitoral brasileiro que permite que alguns 
candidatos bem votados transfi ram parte de seus votos para outros, 
desconhecidos, que não foram escolhidos pelos eleitores, são situa-
ções que levam os políticos cada vez mais para longe dos cidadãos.

69. Outro fenômeno que caracteriza a política nos últimos anos 
é a criminalização dos movimentos sociais que têm pontos de vista 
diversos sobre as propostas que vêm sendo aprovadas e a consequente 
retração nos direitos dos cidadãos. O Estado é cúmplice da violência 
contra movimentos populares e sociais quando deixa de agir. Recente-
mente, indígenas, quilombolas e ambientalistas têm sido eliminados, 
sem que o Estado se empenhe efetivamente na apuração dos casos. A 
impunidade frente ao assassínio de tantos líderes comunitários e ati-
vistas faz com que o crime compense para o agressor.

2.3. 2.3. A violência resultante da desigualdade econômicaA violência resultante da desigualdade econômica
70. Nas tentativas de se compreender o fenômeno da violência, 

não parece razoável omitir o papel desempenhado pelo modo como 
se dão, hoje, as relações econômicas. Ao gerar exclusão e perpetuar 
desigualdades sociais, a economia produz violência e morte. A com-
petitividade, tal como praticada hoje, se converte facilmente em uma 
forma mal disfarçada de egoísmo e de indiferença frente ao outro. Esse 
modelo econômico deixa para trás, às margens do desenvolvimento, 
grande parte da população que fi ca sem trabalho, carente de qualquer 
perspectiva de vida.
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71. Estudos apontam que apenas 62 pessoas detêm o mesmo di-
nheiro que a metade mais pobre da humanidade. Essa desigualdade se 
torna ainda mais impressionante quando se considera que os mais ri-
cos correspondem a 1% da humanidade, mas detêm 99% das riquezas.

72. A desigualdade gera violência. Isso não quer dizer que os ex-
cluídos reajam violentamente. Bem mais grave do que isso, o sistema 
econômico pautado na promoção da desigualdade produz violência, 
na medida em que favorece o bem-estar de uma pequena parcela en-
quanto nega oportunidades de desenvolvimento a milhões de pes-
soas. Não parece razoável esperar que haja tranquilidade enquanto, 
sistematicamente, pessoas são marginalizadas. A injustiça social traz 
consigo a morte.

73. Outro aspecto importante nesse campo diz respeito à equi-
dade na destinação dos recursos públicos às diversas regiões do país. 
Tal desigualdade – cujas raízes são tanto econômicas como políticas 
– são responsáveis por índices de desenvolvimento humano baixos e 
por indicadores de violência elevados em locais negligenciados.

3. 3. AS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA NO BRASIL AS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA NO BRASIL 
CONTEMPORÂNEOCONTEMPORÂNEO

3.1. 3.1. Violência racialViolência racial
74. A violência racial no Brasil é uma situação que faz supor uma 

forte correlação entre as três formas de violência (direta, estrutural e 
cultural). Os casos de violência direta parecem ser o resultado mais 
concreto e evidente de questões socioeconômicas históricas, além de 
deixarem entrever representações culturalmente produzidas e já na-
turalizadas a respeito da população negra, do índio, dos migrantes e, 
mais recentemente, também do imigrante.

75. Nos últimos anos, têm se repetido os casos em que imigran-
tes – pessoas que vieram para o Brasil em busca de oportunidades de 
uma vida melhor do que aquelas que poderiam esperar em seu país de 
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origem – vêm sendo tratados com desrespeito e ódio. Numerosas são 
as notícias de imigrantes encontrados em situações de trabalho degra-
dantes e mesmo em explícita condição de escravos.

76. Não se trata apenas da forma como os estrangeiros são rece-
bidos nas relações sociais e econômicas cotidianas. O Estado brasi-
leiro também contribui para agravar a situação daqueles que buscam 
refúgio neste país. Até o fi nal de 2016, o Brasil reconheceu um total de 
9.552 refugiados de 82 nacionalidades. Desses, 8.522 foram reconhe-
cidos por vias tradicionais de elegibilidade, 713 chegaram ao Brasil 
por meio de reassentamento e a 317 foram estendidos os efeitos da 
condição de refugiado de algum familiar.6

77. No entanto, é importante considerar que a xenofobia – um 
pavor que, por se sentirem ameaçados ou invadidos, alguns experi-
mentam diante de pessoas de origens e culturas diferentes – não é uma 
experiência nova no Brasil. Há décadas, uma semelhante aversão vem 
sendo dispensada aos migrantes dentro do próprio país.

78. Essas e outras formas de preconceito se confi guram como 
racismo, caracterizado pela suposição de que existam raças humanas 
distintas e de que umas são superiores a outras. Nessa mentalidade, o 
sujeito considera inferiores as pessoas que não possuem as mesmas 
características que ele.

79. O Mapa da Violência 2016, ao comparar os anos de 2003 e 
2014, constata que houve uma queda de 26,1% das pessoas brancas 
que foram vítimas de homicídio por arma de fogo. No entanto, o nú-
mero de pessoas negras vitimadas por essa forma de homicídio cres-
ceu 46,9%. A cada 100 mil pessoas brancas, houve 10,6 vítimas dessa 
modalidade de homicício em 2014, representando uma diminuição 
de 27,1% em relação a 2003. A cada 100 mil pessoas negras, houve 
27,4 pessoas assassinadas por arma de fogo, implicando um aumento 
de 9,9% em relação ao ano de 2003. Há uma diferença de 158,9% a 
mais de negros vitimados por armas de fogo do que brancos.

6 Disponível em: http://www.acnur.org/portugues/recursos/estatisticas/. Acesso em: 4 de outu-
bro de 2017.
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3.2. 3.2. Violência contra os jovensViolência contra os jovens
80. Entre jovens de 15 a 24 anos, os homicídios são a principal 

causa de morte. Dados referentes ao ano de 2011 mostram a gravidade 
da tragédia. Naquele ano houve, em todo o país, mais de 52 mil mortos 
por homicídio. Desse total, mais da metade das vítimas eram jovens 
(52,63%). Dentre tais jovens vitimados, a imensa maioria era composta 
por negros (71,44%), majoritariamente do sexo masculino (93,03%).

81. O número de homicídios por armas de fogo cresceu 592,8% 
entre 1980 e 2014. Quando se consideram apenas as vítimas jovens, 
constata-se um aumento de 699,5%. Em termos de composição da po-
pulação, os jovens (entre 15 e 29 anos de idade) representavam, nesse 
período, 26% dos brasileiros. No entanto, correspondem a 58% das víti-
mas desse tipo de homicídio. Esses números apontam para o fato de que 
a disseminação das armas de fogo parece estreitamente ligada à letali-
dade da violência envolvendo jovens, principalmente os jovens negros.

82. Esses números fazem do assassínio de jovens uma questão 
que ultrapassa os limites das políticas de segurança e a transformam em 
um problema de saúde pública e de civilidade. Essa violação de direitos 
humanos causa um imenso sofrimento nas famílias que perdem seus 
fi lhos. Além disso, as possibilidades dessas famílias superarem as con-
dições de pobreza fi cam drasticamente limitadas pela perda inestimá-
vel de uma vida e de um talento que, nessa idade, começaria a produzir 
economicamente, contribuindo para o bem-estar geral da família.

3.3. 3.3. Violência contra mulheres e homensViolência contra mulheres e homens
83. As vítimas de homicídio são, em maior parte, homens. Po-

rém, entre 2001 e 2011, o aumento de assassinatos de homens foi de 
8,1%, enquanto que os assassinatos de mulheres cresceram 17,2%. 
Portanto, o homicídio de mulheres passou, nesse período, por uma 
tendência de alta. Somente no ano de 2013, houve 4,8 homicídios por 
100 mil mulheres. Tendo registrado naquele ano 4.762 homicídios de 
mulheres – 13 homicídios diários, em média –, o Brasil ocupa a quinta 
colocação em uma lista de 83 países. Ocorrem aqui 2,4 vezes mais ho-
micídios de mulheres do que a média internacional.
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84. No caso da violência contra as mulheres, repete-se a mesma 
tendência nacional: as negras em maior número estão entre as vítimas 
de violência. Além disso, enquanto as taxas de homicídio de mulheres 
brancas tendem a cair, as mesmas taxas que avaliam assassinatos de 
negras crescem. Comparando-se os números de uma década, entre os 
anos 2003 e 2013, percebe-se uma redução de 9,8% de homicídios de 
mulheres brancas. No mesmo período, aumentaram em 54,2% os as-
sassínios de mulheres negras.

85. Ao contrário do que acontece com os homicídios masculi-
nos, destaca-se o domicílio da vítima como um local de agressão. Em 
2013, das mulheres assassinadas, 27,1% estavam em casa. Os assassi-
natos de homens (48,2%) acontecem, sobretudo, na rua. Esse dado é 
utilizado para caracterizar a violência direta contra a mulher como um 
fenômeno muito ligado ao ambiente doméstico.

86. O Mapa da Violência registra que, no ano de 2014, diaria-
mente, 405 mulheres demandaram atendimento médico em unidades 
de saúde por terem sofrido algum tipo de violência doméstica, sexual 
ou outras formas de agressão. A cada três vítimas de violência, duas 
eram mulheres. Quando se consideram as formas de violência não le-
tal, os números são diversos, mas se mantém a mesma realidade que faz 
do lar um lugar preponderante para as agressões contra as mulheres.

87. Uma pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública mostrou que, em 2015, o país registrou 45.460 casos de es-
tupro. Porém, o levantamento estima que devem ter ocorrido entre 
129,9 mil e 454,6 mil estupros no Brasil em 2015.

3.4. 3.4. Violência domésticaViolência doméstica
88. A violência contra a mulher ocorre, principalmente, dentro 

de casa. 71,8% das agressões registradas pelo SUS em 2011 acontece-
ram no domicílio da vítima. Frequentemente, o agressor é o parceiro 
ou ex-parceiro da vítima (43,3%). Quando se consideram apenas as 
mulheres na faixa de 30 a 39 anos de idade que sofreram violência, em 
70,6% dos casos o parceiro ou ex-parceiro é o agressor. Pais (19,8%), 
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irmãos ou fi lhos (7,5%) respondem pelo restante dos casos. Consi-
derando a idade, constata-se que os casos de violência são mais fre-
quentes contra mulheres jovens. Representam o dobro das situações 
de violência contra mulheres em outras faixas etárias.

89. Em particular, a agressão contra a mulher é um dos casos em 
que parece explicitar-se o caráter cultural da violência.

90. Se, de maneira geral, no Brasil, os crimes contra a pessoa al-
cançam índices muito baixos de punição, revela-se ainda mais crítica 
a situação dos crimes cometidos no âmbito das relações familiares. 
Estima-se que apenas 7,4% desses agressores foram condenados ou 
aguardam julgamento.

91. Em todo o mundo, conforme revela a Organização Mundial 
da Saúde, aproximadamente, uma em cada seis pessoas (16%) com 
mais de 60 anos de idade já sofreram algum tipo de abuso. O agressor 
quase sempre é um familiar, notadamente fi lhos ou cônjuge. A obri-
gatoriedade da notifi cação dos maus tratos contra pessoas idosas é 
recente, mas os números vem se avolumando a cada ano. Refl etem, 
talvez, um maior esclarecimento.

92. Outro grupo que é vítima de violência dentro de casa é 
composto pelas crianças e adolescentes. De acordo com o Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (Unicef), não há dados que revelem a 
extensão dessa forma de violência. Muitas situações de agressão são 
naturalizadas e não chegam a ser nomeadas como casos de violência: 
são percebidas como práticas normais da educação e da convivência 
familiar. O abuso sexual, os ataques verbais ou físicos e a negligência 
constituem as formas de violência mais comuns enfrentadas por crian-
ças e adolescentes no ambiente doméstico.

93. Em 2014, o Disque Direitos Humanos, da então Secretaria 
de Direitos Humanos da Presidência da República, registrou mais de 
91 mil denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes.

94. A pobreza é uma das piores formas de violência que uma 
criança pode enfrentar, visto que tem impacto em sua vida da forma 

CF2018_Texto_BASE_FINAL.indd   33CF2018_Texto_BASE_FINAL.indd   33 09/10/17   10:5409/10/17   10:54



34

mais ampla possível. É uma dura realidade para a criança que sofre 
com a miséria todos os dias.

95. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), a pobre-
za é causa da morte de pelo menos 17 mil crianças e jovens todos os 
dias. 61 milhões de crianças estão fora da escola, em dezenas de países. 
Cerca de 1 bilhão de crianças vivem na pobreza no mundo.

96. Estudos divulgados pela revista Th e Lancet, uma das princi-
pais publicações científi cas internacionais, trouxeram uma conclusão 
que deve ser levada em consideração por toda a sociedade. O que já se 
desconfi ava agora está comprovado: a pobreza e a desigualdade social 
prejudicam também seriamente a saúde, diminuindo o tempo de vida 
e impactando no desenvolvimento das crianças desde o nascimento. 
E são ainda mais prejudiciais do que outros fatores de risco conven-
cionais, como obesidade, hipertensão e consumo excessivo de álcool.

97. Para combater o impacto da pobreza, hoje, sabe-se que o cui-
dado que mães e pais dedicam nos primeiros 1000 dias do bebê (270 da 
gestação + 365 do primeiro ano + 365 do segundo ano) são primordiais 
para uma vida saudável, mesmo depois que o indivíduo chega à fase 
adulta. O mesmo zelo dedicado durante os nove meses deve acontecer 
nos primeiros dois anos de vida para garantir a vida em abundância.

98. Toda criança necessita de apoio incondicional na primeira 
infância, e as crianças em situação de pobreza possuem menores chan-
ces de acesso por nascerem em famílias que não possuem recursos 
educacionais, sociais e econômicos para possibilitar as oportunidades 
necessárias para um desenvolvimento infantil satisfatório e saudável. 
Essas defi ciências podem se refl etir no futuro e difi cultar o aprendiza-
do, ampliar a chance de problemas de saúde, reduzir sua competitivi-
dade no mercado de trabalho e dar continuidade ao ciclo de pobreza.

99. Uma forma concreta de demonstrar nosso compromisso 
com a criança é mobilizar a sociedade e todos os segmentos e recursos 
possíveis, sempre baseados na fé, para acabar com a pobreza e garantir 
que ela seja acolhida e protegida pela família desde a sua concepção.
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3.5. 3.5. Exploração sexual e tráfi co humanoExploração sexual e tráfi co humano
100. O tráfi co de pessoas é, atualmente, uma das formas mais 

violentas de exploração do ser humano no mundo inteiro. Trata-se 
de uma modalidade de crime organizado transnacional, fortemente 
atrelada à exploração sexual, ao comércio de órgãos, à adoção ilegal, à 
pornografi a infantil, às formas ilegais de imigração com vistas à explo-
ração do trabalho em condições análogas à escravidão, ao contraban-
do de mercadorias, ao contrabando de armas e ao tráfi co de drogas.7

101. Cerca de 75% das vítimas de tráfi co de pessoas são mulheres 
e meninas, segundo a ONU Mulheres. Esse órgão da Organização das 
Nações Unidas considera o tráfi co de pessoas como parte importante do 
crime organizado transnacional, sendo considerada uma das três ativida-
des criminosas mais rentáveis, ao lado do tráfi co de drogas e de armas.

3.6. 3.6. Violência contra os trabalhadores rurais e Violência contra os trabalhadores rurais e 
contra os povos tradicionaiscontra os povos tradicionais

102. No Brasil, a violência no campo tem suas raízes no passado 
colonial. Além do genocídio indígena e da tragédia homicida que foi 
a escravidão, o país se muniu, durante os séculos XIX e XX, de ins-
trumentos legais para privar pobres e afrodescendentes do acesso à 
terra. Esse bem comum foi destinado prioritariamente à formação 
dos grandes latifúndios, enquanto os mais pobres foram submetidos a 
trabalhos extenuantes sem receber em troca qualquer garantia social. 
Essa violência e injustiça, que predominou por décadas, vem se inten-
sifi cando em tempos recentes.

103. A Constituição de 1988 reconhece os povos originários e seus 
diretos. Ao invés de se caminhar para uma solução que vise à constru-
ção da paz no campo pelo reconhecimento dos diversos povos e iden-
tidades que nele vivem, têm sido priorizadas medidas que benefi ciam 

7 Fonte: Tráfi co de pessoas e exploração Sexual. In: Observatório da Segurança Pública. Dispo-
nível em: http://www.observatoriodeseguranca.org/relatorios/trafi co. Acesso em: 29 de julho.
de 2017.
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justamente aqueles que já são social e economicamente mais favoreci-
dos. Assiste-se à adoção de medidas que expandem as fronteiras agríco-
las sobre os territórios ocupados por populações tradicionais.

104. Tem se intensifi cado no campo também a disputa pela água. 
Em relação ao ano anterior, houve, em 2016, um aumento de 27% no 
número de confl itos registrados. Tais confl itos estão associados ao uso 
privatista dos recursos hídricos praticado pelos grandes negócios, em 
detrimento de comunidades inteiras que têm seu direito à água nega-
do. Além disso, há também a luta dos atingidos por barragens e por 
outros grandes empreendimentos, em razão dos quais se veem expro-
priados de seus territórios.

105. Todas as formas de violência no campo mapeadas pela Co-
missão Pastoral da Terra tiveram aumento expressivo, comparando-
-se 2015 e 2016. Houve 22% a mais de assassinatos. As tentativas de 
assassinato aumentaram 25% e as ameaças de morte cresceram 39%, 
assim como o número de agressões (206%). Além disso, na esteira da 
criminalização dos movimentos sociais, também cresceu 185% o nú-
mero de prisões de lideranças e manifestantes.

106. Permanece o quadro de omissão dos poderes públicos, que 
se negam a respeitar e cumprir a Constituição Federal no que tange à 
demarcação, proteção e fi scalização das terras indígenas. Permanece a 
realidade de agressões às pessoas que lutam por seus legítimos direitos, 
tais como assassinatos, espancamentos, ameaças de morte. Agravam-se 
os ataques contra comunidades, especialmente aquelas mais fragilizadas 
e que vivem em acampamentos. Permanece a invasão e devastação das 
terras demarcadas. Os levantamentos das violações aos direitos indíge-
nas têm um único sentido: servir como instrumento de denúncia para 
que medidas sejam tomadas e, com isso, as violências, que são práticas 
contínuas, venham a ser combatidas, diminuídas, e que se consiga chegar 
a uma realidade justa, na qual sejam respeitados os direitos humanos.8

8 CIMI. Relatório da Violência contra os Povos Indígenas no Brasil. Disponível em: http://cimi.
org.br/relatorioviolencia2015. Acesso em: 29 de julho de 2017.
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3.7. 3.7. Violência e narcotráfi coViolência e narcotráfi co
107. O narcotráfi co movimenta mais de 400 bilhões de dólares 

por ano, sendo um dos setores mais lucrativos da economia mundial. 
A guerra às drogas criminaliza o pequeno varejista e o usuário e favore-
ce os grandes empresários de drogas e o sistema fi nanceiro internacio-
nal. Segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), em 2008, cer-
ca de 352 bilhões de dólares do comércio de drogas foram absorvidos 
pelo sistema bancário do planeta. Essa quantia equivale a um terço das 
perdas da crise fi nanceira do mesmo ano, que ainda tem refl exos sobre 
a economia mundial até os dias de hoje.

108. Dados da Secretaria Nacional Antidrogas e do Escritório das 
Nações Unidas sobre Drogas e Crimes indicam que no Brasil há entre 
20 e 30 milhões de viciados em álcool, contra 870 mil dependentes de 
cocaína.

109. A cada ano, cerca de 8 mil pessoas morrem em decorrência do 
uso de drogas lícitas e ilícitas no Brasil. Um estudo elaborado pela Con-
federação Nacional dos Municípios (CNM) apontou que, entre 2006 
e 2010, foram contabilizados 40,6 mil óbitos causados por substâncias 
psicoativas. O álcool aparece na primeira colocação entre as causas, 
sendo responsável por 85% dessas mortes. Não obstante, o álcool é so-
cialmente aceito e movimenta uma lucrativa indústria nacional.

110. O combate às drogas tornou-se uma ação articulada por vá-
rios países utilizando-se de uma estratégia de guerra, camufl ada de 
política de segurança pública, com outras políticas de criminalização 
de pobres, negros e usuários, resultando na ocultação e proteção da-
quelas que produzem e distribuem as drogas, ou seja, os barões desse 
comércio internacional.

111. Ao invés de os governos nacionais e os sistemas internacio-
nais de combate às drogas somarem esforços no combate à produção 
e distribuição das drogas, onde se encontram os grandes trafi cantes, a 
política de repressão às drogas está seletivamente direcionada aos usu-
ários e microtrafi cantes. Eventualmente, para ludibriar a sociedade, 
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prende-se um grande negociante desse lucrativo comércio sem, con-
tudo, extirpar sua rede poderosa de relações criminosas.

112. O resultado da guerra às drogas produziu, em termos mun-
diais, o incremento da indústria armamentista; mais mortes em con-
fl itos entre policiais, usuários e trafi cantes; mais prisões; mais crimina-
lização de estratos sociais empobrecidos.

113. O impacto do aprisionamento em massa decorrente do tráfi -
co de drogas se tornou um problema mundial devido a guerra às dro-
gas. Segundo a London School of Economics, 40% dos nove milhões de 
presos em todo o mundo foram aprisionados em razão do comércio e 
do uso de substâncias consideradas ilícitas.

114. Vale destacar que esse encarceramento em massa tem um perfi l 
socioeconômico e étnico-racial-geracional bem determinado. O levan-
tamento do Departamento Penitenciário (Depen) aponta que 67% dos 
presos no Brasil são negros, 56% têm entre 18 e 29 anos, e 53% não com-
pletaram sequer o Ensino Fundamental. No caso do encarceramento fe-
minino, 63% das mulheres estão presas por tráfi co de drogas.

3.8. 3.8. Inefi ciência do aparato judicialInefi ciência do aparato judicial
115. Frente à crescente sensação de insegurança, de percepção 

do medo e da ameaça real causados pela violência, os instrumentos 
estatais de controle e repressão social vem aumentando em todo o 
mundo. Na prática, isso tem implicado uma solução também violenta, 
dado que há uma enorme expansão de ações arbitrárias de vigilância 
dos cidadãos, mecanismos de controle seletivamente implementados 
pelo poder público, além do aumento do aprisionamento, quando não 
o extermínio de segmentos específi cos da população: os negros, os jo-
vens e os mais pobres.

116. A responsabilidade pelo enfrentamento das causas e das 
consequências da violência é de todos: os indivíduos, a sociedade e, 
fundamentalmente, o poder público, representado pelos três poderes 
do Estado.
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117. Além das defi ciências nos órgãos de segurança pública dire-
tamente ligados ao Poder Executivo,9 outras esferas do Estado devem 
ser responsabilizadas em termos da garantia da paz e da segurança aos 
cidadãos. Nesse sentido, para tratar do controle da violência e da pro-
moção da paz, é preciso discutir a legitimidade das instituições encar-
regadas da aplicação das leis penais. Uma série de difi culdades e vícios 
históricos relacionados à formulação e à implementação de políticas 
de segurança e de justiça afetam a efi ciência das agências encarregadas 
de conter a violência dentro dos marcos da legalidade democrática.

118. Com a crescente desconfi ança na justiça e nas polícias, par-
te dos cidadãos reage violentamente em relação aos dilemas sociais 
recusando políticas públicas identifi cadas com a proteção dos direitos 
humanos. Em contrapartida, essa parcela da população reclama por 
mais e maior punição.

119. Por isso, é muito importante debater sobre o papel do sis-
tema de justiça no enfrentamento, afastamento e controle da violên-
cia. A função judiciária é essencial para toda a organização política e, 
portanto, também para a manutenção de sociedade pacífi ca. Não é em 
um plano teórico, sem relação concreta com a realidade social na qual 
se encontra inserida uma organização política que se podem compre-
ender os desiquilíbrios do sistema de justiça. Apenas nesse contexto 
é possível compreender a crise de legitimidade que atinge o sistema 
judiciário brasileiro.

120. A efi ciência do sistema de justiça criminal é ingrediente in-
dispensável não somente para a diminuição da sensação de impunidade, 
como também para a dissuasão de práticas criminosas e a consolidação 
de sociedades mais justas e igualitárias. Um sistema judiciário moroso 
e seletivo certamente produz resultados negativos no sistema de segu-
rança pública. No caso brasileiro, os impactos da execução criminal são 

9 Polícias estaduais (Polícia Civil e Militar) e federais (Polícia Federal e Rodoviária Federal) e 
aos sistemas penitenciário e de medidas socioeducativas (sob responsabilidade dos estados 
federados). Registre-se a criação de guardas municipais, a partir da década de 1990, ligadas 
ao Executivo municipal.
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responsáveis, segundo o Conselho Nacional de Justiça, pelas altas taxas 
de congestionamento de todo o sistema judiciário brasileiro.

121. Outro dado preocupante: o Brasil tem umas das maiores 
populações carcerárias do mundo. São mais de 650 mil presos, viven-
do em condições degradantes. Como apresentado anteriormente, cer-
ca de 40% desses presos estão confi nados em prisões que mais se asse-
melham a masmorras sem uma sentença defi nitiva. São os chamados 
“presos provisórios”. Ao invés de praticar os ideais de recuperação e 
reintegração da pessoa apenada à sociedade, as prisões se transformam 
em um depósito de supostos “maus elementos” a serem reprimidos e, 
se possível, esquecidos pela sociedade. O Brasil é internacionalmen-
te conhecido pelas condições sub-humanas de seus presídios. Em tal 
modelo, as prisões e o funcionamento das polícias não são submetidos 
ao objetivo maior de um controle social cidadão, cujo propósito seria 
a reconstrução de uma sociabilidade pautada na solidariedade social.

122. De dentro das prisões, presos gerenciam organizações cri-
minosas que controlam parte da criminalidade violenta dentro e fora 
das prisões. De acordo com o Ministério Público Estadual de São Pau-
lo, uma dessas organizações criminosas gerenciadas de dentro dos pre-
sídios brasileiros já tem ramifi cações em pelo menos quatro países da 
América Latina.

123. Assim, percebe-se no Brasil um entusiasmo em relação à 
modernização econômica, política e social a partir da Constituição de 
1988, mas com avanços tímidos no âmbito da consolidação das garan-
tias legais e dos direitos civis, sobretudo para a população mais pobre.

124. O papel do Judiciário é importante para as discussões acer-
ca do problema da violência que assola nosso país, sendo ator político 
fundamental para a ampliação de um estado de garantia dos direitos 
ou de um estado penal.

3.9. 3.9. Polícia e violênciaPolícia e violência
125. A polícia é uma presença que deve ajudar na superação da vio-

lência. As frequentes denúncias de corrupção policial e de práticas ilegais, 
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adotadas supostamente ao se imporem a lei e a ordem, geram um senti-
mento ambíguo na população. Por um lado, combina-se o sentimento de 
vulnerabilidade e a excessiva simplicidade na interpretação que se faz do 
aumento da criminalidade. Em tal condição, é comum que se enxergue, 
como única solução para o problema da violência, o aumento do poli-
ciamento e o recrudescimento das leis penais. Por outro lado, persiste a 
desconfi ança nos órgãos responsáveis pela ordem e pela segurança.

126. A desconfi ança em relação às forças policiais se transfere 
também para o Governo, cuja instituição se encontra fortemente aba-
lada pelo fato de não haver se mostrado, ao longo de décadas, capaz 
de garantir segurança e, ao mesmo tempo, de fortalecer a cidadania. 
Tem sido uma tendência, em diferentes partes do mundo, a instituição 
de um modelo de combate à violência em que o cidadão abre mão de 
parte de seus direitos e concede ao Estado maior poder de intervenção 
e de repressão. Sem conseguir alcançar a conciliação entre direito e 
intervenção, muitas vezes a sociedade tem desistido de seus direitos 
para vislumbrar alguma segurança.

127. Na busca de superação da violência, o papel das polícias se-
ria uma perspectiva para o exercício da democracia e se converteriam 
em agências mediadoras de confl itos, responsáveis pela preservação 
da vida. Trata-se de construir outro tipo de trabalho policial voltado à 
prevenção das diversas formas de violência, garantindo ao policial uma 
formação que o ajude no exercício de sua função social como agente 
da convivência pacífi ca. A segurança, assim, passaria a ser entendida 
como o conjunto dos sujeitos, das instituições e das ações voltadas a 
garantir o funcionamento e a conservação da sociedade democrática.

128. Por outro lado, a própria sociedade brasileira carece de uma 
cultura de participação e de protagonismo na elaboração de políticas 
públicas. As demandas de segurança apresentadas pela população fre-
quentemente demonstram a expectativa de uma justiça revanchista e 
vingativa. Em última análise, requer-se que sejam mantidas longe dos 
olhos da sociedade as pessoas que não se integram às regras, mais ou 
menos tácitas, que regulam o modo de vida do “cidadão de bem”.

CF2018_Texto_BASE_FINAL.indd   41CF2018_Texto_BASE_FINAL.indd   41 09/10/17   10:5409/10/17   10:54



42

129. Há que se considerar, entretanto, que a letalidade das ope-
rações policiais (foram 3.320 vítimas apenas no ano de 2015) se faz 
acompanhar de um grande número de policiais mortos. Dos 358 po-
liciais assassinados nesse mesmo ano, 103 morreram em serviço, ao 
passo que outros 290 policiais foram mortos fora de suas atividades 
profi ssionais. De acordo com o anuário produzido pelo Fórum Brasi-
leiro de Segurança Pública, entre 2009 e 2015, o número de policiais 
mortos em serviço no Brasil foi 113% maior do que o verifi cado nos 
Estados Unidos.

130. Diversas são as causas associadas com as mortes de poli-
ciais: treinamento insufi ciente e inadequado às condições efetivamen-
te encontradas nas ruas, armas e equipamentos de proteção obsoletos, 
carros malconservados e sem blindagem, inexistência de protocolos 
claros sobre os procedimentos a serem adotados quando necessário 
evadir de ataques e emboscadas etc. Quanto às mortes ocorridas fora 
de serviço, podem ser considerados três fatores: o primeiro diz respei-
to ao fato de que, em tal situação, o policial encontra-se mais vulnerá-
vel; o segundo se refere aos salários, considerados baixos, motivo pelo 
qual muitos policiais assumem trabalhos complementares; o terceiro 
diz respeito aos casos de policiais mortos em decorrência do envolvi-
mento em atividades ilegais. Em certa medida, os policiais se tornam 
vítimas da violência que combatem.

3.10. 3.10. Violência e direito à informaçãoViolência e direito à informação
131. Há que se constatar a atuação militante que a mídia vem 

adquirindo na política contemporânea. Os diversos canais da gran-
de mídia cumprem, entre outros, um papel simbólico na criação do 
pensamento único. Muito comumente os noticiários adotaram uma 
linguagem muito similar à dos programas de entretenimento. Ao invés 
de primarem pela apresentação do fato e, eventualmente, pela análise 
que permite entendê-lo mais amplamente, ofertam leituras prontas e 
acabadas como se aquele fosse o único ponto de vista válido. Tem se 
criado a ideia de que a opinião externada pelo veículo de comunicação 
coincide com o próprio fato.
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132. Com isso, torna-se impossível ultrapassar o nível do senso 
comum e a notícia, então, se reduz a mero entretenimento. E, ainda, 
impõe-se um ponto de vista, sem revelar as contradições e as condi-
ções de sua validade. Seja como for, a mídia produz contextos de in-
terpretação da realidade e, por essa razão, o procedimento adotado na 
comunicação é tão importante.

133. Agindo dessa forma, os meios de comunicação podem 
ocultar intencionalmente as contradições sociais ou impedir que os 
confl itos venham ao conhecimento geral.

134. O caso mais extremo desse tipo de prática é representado 
pelos programas que fazem propaganda aberta em favor da justiça 
como vingança social. Muito frequentemente, eles sugerem que a paz 
só será alcançada mediante a eliminação do criminoso. O simplismo 
dessa perspectiva impede a percepção da violência em toda a sua com-
plexidade. Apela-se, então, para saídas tão fáceis quanto inefi cazes 
como a pena de morte, a redução da maioridade penal ou a justiça 
com as próprias mãos. Programas sensacionalistas prestam um des-
serviço ao promoverem a espetacularização da miséria e da violência 
e ao disseminarem o punitivismo e a vingança. Transformar a pobreza 
em mercadoria exposta não signifi ca, necessariamente, oferecer con-
tribuição alguma para superá-la. Nesse sentido, a mídia não ajuda a 
superar a violência, mas sim a alimentá-la. As mídias podem ajudar 
a construir a fraternidade e despertar para uma convivência pacífi ca.

3.11. 3.11. Religião e violênciaReligião e violência
135. A religião é um elemento de coesão social, que otimiza o 

capital social das comunidades. Quando as pessoas se reúnem em co-
munidade e na identidade de suas crenças, elas reforçam os laços que 
as unem e reconhecem-se como irmãos, irmãs e semelhantes.

136. Assim, as religiões – que têm em comum a promoção da 
vida, da liberdade, da justiça e da solidariedade – podem constituir 
fundamental instrumento para a promoção de uma cultura da paz e da 
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vida. Dito de outro modo, as religiões são mecanismos importantes de 
mobilização social no enfrentamento da violência e da criminalidade. 
As religiões podem ser um contraponto positivo frente à onda de mor-
te que toma conta da sociedade.

137. Contudo, também é possível que a experiência religiosa 
também se converta em uma forma de violência. No Brasil, tem sido 
comum que a intolerância e o fanatismo religiosos se concretizem no 
desrespeito à liberdade de expressão, nas proibições de uso de vesti-
mentas rituais em público, nas agressões físicas a pessoas e a monu-
mentos religiosos, além do uso indevido de símbolos de outra religião 
com o fi m de desmerecer, condenar ou mesmo demonizar práticas 
religiosas.

138. As religiões de matriz africana são as que mais sofrem perse-
guição e intolerância. Práticas religiosas fundamentalistas associam-se 
com o racismo e o preconceito, criando modos de segregação de toda 
a sorte, reduzindo essas práticas religiosas em ações do mal.

139. O Brasil teve 697 denúncias de intolerância religiosa entre 
2011 e 2015, segundo dados da antiga Secretaria Especial de Direitos 
Humanos da Presidência da República.10

3.12. 3.12. Violência no trânsitoViolência no trânsito
140. No ano de 2010, houve 1,24 milhão de mortes por acidente 

de trânsito em 182 países do mundo.11 Com o aumento signifi cativo de 
acidentes e mortes e o agravamento da violência no trânsito, a Organi-
zação das Nações Unidas proclamou a Década de Ação pela Segurança

10 Os casos foram compilados em um relatório produzido na parceria entre a Comissão de 
Combate à Intolerância Religiosa (CCIR), o Centro de Articulação de Populações Margina-
lizadas (CEAP) e o Laboratório de História das Experiências Religiosas (LHER), do Instituto 
de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Disponível em: https://naco-
esunidas.org/relatorio-alerta-para-aumento-dos-casos-de-intolerancia-religiosa-no-brasil/. 
Acesso em: 29 de julho de 2017.

11 Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/170-noticias/noticias-2014/533068-violencia-no-
-transito-no-vale-do-sinos.
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no Trânsito 2011-2020, com o intuito de implementar planos regio-
nais, nacionais e internacionais na tentativa de reduzir os acidentes e 
as vítimas.12

141. Em 2012, quase 41 mil brasileiros perderam a vida nas es-
tradas. O índice de mortalidade ultrapassa os da Índia e da China, as 
economias mais populosas do mundo.13

142. As principais causas da violência no transito são evitáveis. 
As mais conhecidas são: dirigir sob efeito de álcool ou de entorpecen-
tes, trafegar em velocidade inadequada, inexperiência na direção, falta 
de atenção e de manutenção no veículo. Além desses fatores, muitas 
rodovias estão mal sinalizadas e muitos motoristas arriscam suas vi-
das.14 De maneira geral, cerca de 30% das mortes violentas estão asso-
ciadas ao consumo de álcool seguido da condução de veículos.15

143. Vale recordar o espírito agressivo muitas vezes presen-
te no trânsito urbano. Muitas vezes, a falta de paciência e equidade 
de um motorista para com o outro geram discussões desnecessá-
rias e, muitas vezes, infelizmente, seguidas de agressão física e até 
mesmo assassinato.

144. O Governo Federal tem como objetivo reduzir em 50% a 
taxa de mortalidade viária até 2020. Mas, até agora, ainda há muito o 
que fazer para que os feriados e fi ns de semana não terminem sendo 
datas trágicas para muitos brasileiros.16

145. A falta de efetivo, equipamentos e, principalmente, a impu-
nidade fazem com que os números continuem elevados e sem previ-
são de redução. Existe também outro motivo fundamental para que

12 Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/533068-violencia-no-transito-no-vale-do-sinos.
13 Segundo o especialista em transporte do  Banco Mundial,  Eric Lancelot. Disponível em: 

http://blogs.worldbank.org/transport/node/654. Acesso em: 29 de julho de 2017. 
14 Disponível em: http://acaosocial.no.comunidades.net/violencia-no-transito.
15 Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/170-noticias/noticias-2014/533068-violencia-no-

-transito-no-vale-do-sinos.
16 Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/170-noticias/noticias-2014/533217-transito-bra-

sil-e-um-dos-paises-mais-perigosos-do-mundo.
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essa situação não se resolva: o comportamento da população. Faz-se 
necessário uma educação persistente em vista da diminuição do nú-
mero de acidentes, valendo-se da direção preventiva, respeito aos mo-
toristas, aos pedestres e às leis de trânsito. A sociedade tem um papel 
fundamental nesta luta e, ao lado do poder público, pode tirar o Brasil 
das primeiras colocações no índice de mortes no trânsito.17

17 Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/170-noticias/noticias-2014/533217-transito-bra-
sil-e-um-dos-paises-mais-perigosos-do-mundo.
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JULGARJULGAR

1. 1. SAGRADA ESCRITURASAGRADA ESCRITURA
146. A violência é um tema abundante na Sagrada Escritura, so-

bretudo no Antigo Testamento. Nela encontram-se fortes denúncias 
dos danos provocados pela violência, proibições de atos violentos e 
condenação de pessoas por atitudes violentas. São frequentes as per-
guntas sobre o porquê da presença de tanta violência que contrasta 
com prescrições e sugestões de atos violentos punitivos na busca por 
estabelecer a justiça e a superação da violência. O amadurecimento 
dessa problemática percorre todo o trajeto da revelação e precisa ser 
entendido na progressividade da revelação onde uma leitura superfi cial 
poderia comprometer até a imagem de Deus dentro do Cristianismo.

147. A exposição que segue será dividida em duas partes: uma 
abordagem do tema no Antigo Testamento (AT) e outra no Novo Tes-
tamento (NT). Esta divisão é apenas pedagógica, já que o AT possui 
elementos sufi cientes para demonstrar que Deus, sendo misericordio-
so, não se coloca ao lado da violência e estabelece caminhos para su-
perá-la. O NT culminará na resposta defi nitiva de Deus para violência, 
a superação da violência. Os dois testamentos testemunham a mesma 
tensão entre violência e não violência e a busca de sua superação apre-
sentando também o sofrimento das pessoas vítimas da violência, bem 
como pessoas que depois de vítimas tornam-se violentos na busca 
pela vingança, que precisa ser superada.

2. 2. ANTIGO TESTAMENTO: A COMUNHÃO ANTIGO TESTAMENTO: A COMUNHÃO 
ROMPIDA PELO PECADOROMPIDA PELO PECADO

148. No AT existem muitas passagens que insinuam uma perso-
nalidade violenta de Deus, tais como convocação para guerras, cânticos 
de vitória, pena de morte, raiva que se converte em vingança etc. Os 
textos que atribuem tais características a Deus precisam ser lidos em 
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seu contexto originário porque estas atribuições se dão pelo limite cul-
tural de época que gerava uma forma de compreender o mundo distin-
ta da de hoje. Com o avançar do processo de revelação, compreende-se 
que Deus é misericórdia e nele não existe violência. Assim, a violência 
religiosa não se justifi ca como desejo ou mandamento divino.

149. A presença da violência na história da humanidade é sinal 
de ausência de amor e fraternidade. O amor e respeito pelo semelhan-
te e por toda obra criada conduz o homem à compreensão de que é 
parte de um grande projeto de Deus. O cuidado e zelo por toda a cria-
ção gera no coração do homem o reconhecimento que tudo que exis-
te, devido a ter sido criado por Deus, possui certo grau de fraternidade 
com o homem. São Francisco de Assis em seu cântico das criaturas 
ilustra isso de forma magistral, partindo da contemplação de toda a 
obra criada como lugar teológico, chega a chamar tudo que existe de 
irmão (irmão sol, irmã lua, irmão lobo etc.) mesmo os acontecimen-
tos (irmã morte) e isto o sensibiliza especialmente pelo ser humano, 
fazendo-o contemplar a realidade: que todos são irmãos.

150. Em ambiente grego, um fi lósofo chamado Empédocles, na 
busca da origem da matéria, de que ela seria composta, estabeleceu 
uma teoria muito conhecida: que tudo seria composto de terra, fogo, 
água e ar em proporções distintas. Este seu esforço não é reconhecido 
pela ciência atual muito mais evoluída que a de seu tempo. No entanto, 
é interessante a sua maneira de interpretar a composição da matéria: 
pensava Empédocles que o que agregava a matéria era o amor e o que 
desagregava era o ódio. Em seu pensamento se o mundo fosse repleto 
de ódio se desagregaria porque o ódio é o motivo do caos. De mesma 
forma, um mundo cheio de amor seria o mundo plenamente integrado. 
Isso representa o limite da busca humana sem a Revelação, mas é com-
pleto: a ausência de amor e respeito é a fonte da quebra da fraternidade 
e consequente violência em todos os níveis em que essa se apresenta.

2.1. 2.1. Nas origensNas origens
151. Partindo do texto sagrado que indica o caminho das origens 

de todo o universo, fi camos admirados com a harmonia das relações: 
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“E Deus viu que tudo era bom” (Gn 1,25). A origem do homem e da 
mulher é ainda mais admirável: “Façamos o ser humano à nossa ima-
gem e semelhança (...). Deus criou o ser humano à sua imagem, à ima-
gem de Deus o criou. Homem e mulher ele os criou” (Gn 1,26-27). 
Confi ou ao homem e à mulher o cuidado e o cultivo da obra criada. 
E, assim, nos diz o texto que “Deus viu tudo quanto havia feito, e era 
muito bom” (Gn 1,31).

152. Há, no desabrochar e no cintilar de tudo, uma relação de 
amor e de cuidado. Na origem da bondade de Deus, está o sentido da 
obra criada e o sentido de ser pessoa. Jesus mesmo, ao ser confrontado 
com a separação entre o homem e a mulher, dirá: “Moisés permitiu 
despedir a mulher, por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi 
assim desde o princípio” (Mt 19,8). No princípio, no eclodir, no dar-
-se, no manifestar-se, não existe divisão, desamor, violência, mas aco-
lhimento, reverência, pertença fraterna. A violência vem depois. Nasce 
do esquecimento das origens, da vocação do ser humano: o amor. O 
esquecimento do mandamento do amor e da ética gestam e desper-
tam violência. Os descaminhos, no entanto, podem ser superados com 
a volta às origens, com a reconciliação e a misericórdia. Somos chama-
dos à superação da violência, pois somos fi lhos e fi lhas de Deus.

153. O relato da criação se conclui afi rmando que Deus viu que 
tudo era muito bom, mas é sucedido pela trágica queda do ser huma-
no. O pecado passa a fazer parte da história humana sussurrando o mal 
em seu ouvido. Se o ser humano consente com tal tendência, produz 
atos que desumanizam a si e ao ambiente onde vive, deixando conse-
quências em si e em seus semelhantes.

154. O primeiro ato de violência apresentado na Sagrada Escri-
tura é o rompimento da relação do homem com Deus no paraíso. O 
homem rejeita a convivência amorosa e livre. O rompimento conduz 
a uma convivência violenta manifestada no assassinato de Abel pelo 
seu irmão Caim (Gn 4,1-16). A motivação apresentada é a irritação 
de Caim por não ter tido sua oferta aceita por Deus. É importante 
lembrar que não se trata de uma disputa entre os dois irmãos, cada 
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um faz sua oferta. As duas poderiam ter sido aceitas, mas, por algum 
motivo, a de Caim não foi. O texto continua dizendo que Caim fi cou 
cabisbaixo com a rejeição de sua oferta. Por meio de um diálogo com 
Deus, é apresentado que o problema real de Caim não foi apenas o fato 
de sua oferta não ter sido aceita. Ele desenvolveu um sentimento de 
revolta que o conduziu a ver seu irmão como um inimigo a ser elimina-
do. Desta forma, a Sagrada Escritura não afi rma, mas indica o pecado 
como o elemento que leva à maquinação do ato violento de Caim. A 
comunhão rompida com o pecado das origens mostra-se agora como 
hostilidade e violência podendo, até mesmo, retirar do homem o prin-
cipal dom recebido que é a sua vida.

2.2. 2.2. O mal se espalhaO mal se espalha
155. A punição de Caim virá após um diálogo com Deus que 

ouve o clamor do sangue de Abel derramado e interroga Caim sobre 
o paradeiro de seu irmão. A resposta interrogativa de Caim demonstra 
sua indiferença: “Acaso sou o guarda do meu irmão?” (Gn 4,9). Rom-
peu-se a relação fraterna. Caim foi punido, mas o mal realizado por ele 
se enraizou em sua descendência que também se inclinou a práticas 
violentas e à injustiça devido a indiferença com a vida e o sofrimento 
do outro (Gn 4,19-24).

156. Estas páginas do livro do Gênesis narram gradualmente o 
crescimento da maldade entre os homens e seus projetos dominado-
res. A obra criada por Deus de forma organizada e articulada, quan-
do agredida pelas intenções equivocadas do homem, é danifi cada e 
arrisca-se a ser mergulhada no caos. O crescimento da maldade entre 
os homens deixará consequências em toda a criação que sofrerá o di-
lúvio como uma tentativa de reinício da criação. Trata-se de um caos 
cósmico, mas sua motivação é o caos existente no coração do homem 
exteriorizado na multiplicação da maldade e da violência. As consequ-
ências do pecado e da violência deixadas na criação e na humanidade 
são comparáveis aos efeitos radioativos deixados por bombas nucle-
ares: a explosão provoca um mal que se prolonga no tempo e espaço 
comprometendo a vida e as gerações futuras.
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157.  A aliança realizada após o diluvio põe em destaque a res-
ponsabilidade do homem sobre a vida de seu semelhante: “(...) da 
vida do homem pedirei contas a seu irmão” (Gn 9,5). A primeira con-
denação explícita da violência é apresentada em Gênesis: “Quem der-
ramar sangue humano, por mãos humanas terá seu sangue derramado, 
porque Deus fez o ser humano à sua imagem” (9,6). Este versículo 
elucida como a violência praticada pelo homem recai sobre o próprio 
homem. De fato, é o homem quem torna hostil os ambientes quando 
age em desconformidade com sua identidade mais profunda que é ser 
imagem de Deus. Não se trata apenas de reações agressivas, são atos 
voluntários do homem tais como os de Caim que planeja a morte de 
seu irmão. A violência é consequência do pecado do que leva o ho-
mem a desfi gurar sua identidade e, por isso, não compreendendo sua 
vocação, não se reconhece em seu semelhante.

158. A violência só pode ser superada pela reconciliação do ho-
mem com Deus e consequente inversão da frase de Caim entendendo-
-se como responsável pela vida de seu irmão.

2.3. 2.3. A lei de talião e o decálogoA lei de talião e o decálogo
159. Na tentativa de conter os atos violentos, surgem leis que 

proíbem o assassinato (Ex 20,13; Dt 5,17), a cobiça da mulher e dos 
pertences alheios (Ex 20,14.17; Dt 5,18.21) e exige o compromisso 
com a verdade (Ex 20,16; Dt 5,20). Também se exige a justiça social 
para evitar que pessoas colocadas em situações desaforáveis venham a 
praticar atos de violência mesmo que em um contexto de subsistência, 
porque a justiça e a paz são inseparáveis (Sl 85,10). A lei de talião (olho 
por olho, dente por dente presente em: Ex 21,24 e Lv 24,20) procurava 
estabelecer, dentro do contexto de justiça próprio daquele tempo, um 
limite proporcional de reparação ao mal sofrido, evitando que a violên-
cia sofrida viesse a justifi car uma vingança exagerada como acontece 
entre os fi lhos de Caim (Gn 4,23). Todas essas leis desempenharam 
um papel importante no momento histórico do qual fi zeram parte, em-
bora não fossem sufi cientes para evitar ou conter a violência. Dentre as 
prescrições da Torah, três se destacam de forma especial: “Não oprimas 
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o estrangeiro; vós sabeis o que é ser estrangeiro, pois fostes estrangeiros 
no Egito” (Ex 23,9), onde o favor de Deus se transforma em exemplo a 
ser seguido pelo povo; “Não guardes no coração ódio contra teu irmão. 
Repreende teu próximo para não te tornares culpado de pecado por 
causa dele” (Lv 19,17), evitar guardar rancor evitando possíveis ma-
quinações de vinganças e o amor como mandamento; “Não procures 
vingança nem guardes rancor aos teus compatriotas. Amarás o teu pró-
ximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor” (Lv 19,18). A regra de ouro 
é apresentada como sinal de compaixão e meio de construção de uma 
sociedade não baseada em simples reparações ao mal e à violência, mas 
que busca edifi car-se de forma pacífi ca.

160. No entanto, foi com os profetas que a refl exão sobre a violên-
cia, suas causas e seus eventuais remédios se desenvolveu. Os profetas 
foram perseguidos e feitos objetos de intimidação, alvos de diversos 
tipos de violência. O caso mais conhecido é o de Jeremias que as auto-
ridades religiosas quiseram matar ( Jr 26) e mantiveram prisioneiro em 
uma cisterna ( Jr 37-38), Elias teve que fugir para o deserto (1Rs 19,2) 
e Amós foi expulso do santuário de Betel (Am 7,10-17) etc. O discurso 
dos profetas sobre a violência é concreto. Eles foram testemunhas pri-
vilegiadas das violências cometidas por seu povo e das injustiças contra 
os mais fracos. Eles são unânimes em denunciar o uso da violência e da 
opressão pelo povo de Israel e pelos povos vizinhos. Falam sobre o direito 
e a justiça em relação aos pobres (Am 5,24; Mq 6,8; Is 58,6-7; Jr 7,3-5),
Jeremias chora sobre a sorte de Jerusalém ( Jr 6,6-7), Isaías lembra 
que as orações não são ouvidas porque o povo tem a mão suja de san-
gue (Is 1,15), Amós denuncia a violência nos palácios (Am 3,9b-10),
 Oseias fala da propagação da violência (Os 4,1-2) etc. Para além da 
denúncia, os profetas convidam seus contemporâneos a uma radical 
conversão convidando à prática da justiça e da compaixão (Am 5,24; 
Jr 22,3). Uma consideração especial merece o profeta Isaías com a visão 
de um mundo que renunciará à guerra e seus instrumentos de violência 
e, assim, poderá gozar da paz sem limites: “Lavai-vos, limpai-vos, tirai 
da minha vista as injustiças que praticais. Parai de fazer o mal, aprendei 
a fazer o bem, buscai o que é correto, defendei o direito do oprimido, 
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fazei justiça para o órfão, defendei a causa da viúva” (Is 1,16-17); “Às 
nações ele dará a sentença, decisão para povos numerosos: devem fun-
dir suas espadas, para fazer bicos de arado, fundir as lanças, para delas 
fazer foices” (Is 2,4); “O direito vai morar no que é deserto, a justiça 
tomará assento no bosque. E o fruto da justiça será a paz! A prática 
da justiça resultará em tranquilidade e segurança duradouras. O meu 
povo, então, passará a morar em ambiente feliz, em residência segura, 
moradia tranquila” (Is 32,16-18). Os profetas são os anunciadores das 
origens e os recordadores da Aliança.

161. Os livros sapienciais apresentam um pensamento mais ma-
duro sobre a superação da violência. Em seus ensinamentos, excluem 
qualquer uso de violência, bem como qualquer tipo de cumplicidade 
com aqueles que dela se utilizam. Alguns fortes exemplos podem ser 
lidos em: “Não trames o mal contra o amigo, quando ele vive contigo 
cheio de confi ança. Não abras processo contra alguém sem motivo, se 
não te fez mal algum! Não invejes a pessoa injusta e não imites nenhu-
ma de suas atitudes, pois o Senhor detesta o perverso” (Pr 3,29-32);
“Não entres nos atalhos dos ímpios, não percorras o caminho dos 
maus” (Pr 4,14); “Com o fruto de seus lábios a pessoa se enrique-
ce; o ânimo dos rebeldes, porém, é só violência” (Pr 13,2); “É falso 
o coração dos que tramam o mal; aos que promovem a paz, porém, 
acompanha-os a alegria” (Pr 12,20); “Se teu inimigo tem fome, dá-lhe 
de comer; se tem sede, dá-lhe de beber” (Pr 25,21).

162. Não se podem ignorar as barbáries típicas das guerras nar-
radas no Antigo Testamento e a falta de compaixão nas incursões mi-
litares onde mesmo os mais indefesos tornam-se vítimas (Gn 34,29; 
Nm 21,35; Js 6,21). No livro de Jonas transparece a expectativa do pro-
feta que sua pregação culminasse na destruição violenta do povo de Ní-
nive. No entanto, Deus realiza um sinal duplo: aceita o arrependimento 
dos ninivitas e expõe a Jonas sua falta de misericórdia quanto ao povo.

163.  De forma semelhante, muitas páginas da Escritura confes-
sam que Deus é misericordioso, lento para ira e rico de amor em bon-
dade (Es 34,6; Nm 14,18; Gn 4,2; Ne 9,17; Na 1,3). A desumanidade 
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das guerras, forma de violência coletiva, pode ser lida no livro das La-
mentações que apresenta tais barbáries em uma visão vibrante contra 
o uso da violência que utiliza especialmente uma fi gura emblemática 
de não violência: o homem das dores que suplica justiça a Deus e es-
pera em silêncio a intervenção divina (Lm 3). A violência individual 
é tratada em quase um terço dos Salmos que testemunham a dor e a 
devastação causadas pelos violentos (Sl 7,2-3; Sl 10,7-8, Sl 27,12). Em 
todos os casos a oração e a confi ança em Deus são as únicas armas 
utilizadas pelos não violentos.

3. 3. NOVO TESTAMENTO: JESUS ANUNCIA O NOVO TESTAMENTO: JESUS ANUNCIA O 
EVANGELHO DA RECONCILIAÇÃO E DA PAZEVANGELHO DA RECONCILIAÇÃO E DA PAZ

164. À luz da palavra defi nitiva de Deus que nos é dada por Jesus 
é que toda a delicada temática da violência e da vingança na Bíblia 
recebem uma resposta defi nitiva. Os escritos do NT nasceram à luz 
da Páscoa de Jesus e todos a refl etem de alguma forma. O centro do 
NT é Jesus que é por excelência uma pessoa não violenta. Por isso, 
não se encontra nenhum tipo de incentivo à violência em suas páginas. 
Muitas imagens utilizadas para falar da luta contra o mal e do combate 
espiritual que o cristão precisa ter são evocadas de ambientes milita-
res, mas referem-se a atitudes de disciplina mais que de demonstração 
de força sobre alguém supostamente inimigo. Não é para impressionar 
que a parte mais antiga e mais desenvolvida do NT seja o relato da pai-
xão de Jesus, um evento violento e injusto que se inicia com a prisão, 
passa pela fl agelação até o seu ocaso na crucifi cação.

165. Embora seja assim, a tentação da violência permanece viva 
dentre os discípulos de Jesus como pode ser visto na iniciativa de João 
e Tiago em fazer descer fogo do céu para consumir a cidade samari-
tana (Lc 9,54-55). Pensam em recorrer a armas para garantir a prote-
ção de Jesus, reservando para isso duas espadas (Lc 22,38). Pedro que 
fere um servo do sumo sacerdote (Mc 14,47). Todas essas atitudes de 
seus discípulos encontram em Jesus uma reprovação que os adverte 
lembrando que o fruto da violência será a violência, como diz o dito 
popular “quem com o ferro fere, com ferro será ferido”, que não devem 
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buscar dominar os mais simples, mas que o maior é sempre aquele que 
serve porque o Reino dos Céus pertence aos pacífi cos (Mt 5).

166. Jesus oferece e prega o amor aos inimigos fundamentando 
esta atitude a Deus Pai (Mt 5,44 e Lc 6,27): “Ouvistes que foi dito: 
‘Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo!”. Ora, eu vos digo: 
Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem! Assim vos 
tornareis fi lhos do vosso Pai que está nos céus; pois ele faz nascer o 
seu sol sobre maus e bons e cair a chuva sobre justos e injustos. Se 
amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os pu-
blicanos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos 
irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma 
coisa? Sede, portanto, perfeitos como o vosso Pai celeste é perfeito” 
(Mt 5,43-48). A perfeição solicitada em Mateus é dita no Evangelho 
de Lucas como misericórdia (Lc 6,35). A lógica da reparação propor-
cional, a lei de talião que limitava a vingança, agora torna-se insufi cien-
te. Jesus propõe algo muito superior: “Ouvistes que foi dito: ‘Olho por 
olho e dente por dente!’. Ora, eu vos digo: não ofereçais resistência ao 
malvado! Pelo contrário, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe 
também a esquerda! Se alguém quiser abrir um processo para tomar a 
tua túnica, dá-lhe também o manto! Se alguém te forçar a acompanhá-
-lo por um quilômetro, caminha dois com ele! Dá a quem te pedir, e 
não vires as costas a quem te pede emprestado” (Mt 5,38-42).

167. Como anunciado pelo profeta Isaías, para vencer o mal, o 
Cristo não precisará de guerras porque basta a força de sua palavra 
(Is 11,4). Embora em alguns passos do Evangelho Jesus seja apresen-
tado como protagonista de cenas que a grosso modo poderiam ser 
vistas como agressivas, isto se dá devido ao gênero literário profético 
e apocalíptico que se servem de cenas de força. No entanto, essas ex-
pressões nunca são dirigidas contra o homem e sim contra aquilo que 
pode destruir o homem em seu interior. Jesus vai contra aquilo que se 
opõe a Deus: a hipocrisia, o pecado e a recusa da salvação.

168. O novo equilíbrio entre fazer justiça e a superação da violên-
cia é apresentado sobretudo no episódio onde os fariseus apresentam 
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a Jesus uma mulher surpreendida em adultério ( Jo 8,3-11). Jesus, an-
tes de se dirigir a mulher, ajuda os presentes a tomarem consciência 
dos próprios pecados revelando que para este pecado não era neces-
sário agir com violência e sim recuperar a mulher através de uma ati-
tude misericordiosa. Assim, a exortação de não pecar mais, feita com 
misericórdia, realiza melhor o que é desejado pela lei mosaica do que 
a lapidação da mulher anteriormente proposta. Desta forma, através 
de seu ensinamento e seu agir, Jesus demonstra a não viabilidade do 
uso da violência, mesmo que na busca de uma justiça reparativa. O fi m 
a ser alcançado não pode ser o reestabelecimento da ordem política e 
social ou mesmo do culto religioso que a violência funcional tentava 
proteger. O fi m verdadeiro é a vida e a liberdade de cada homem para 
que possua a vida e a tenha em abundância ( Jo 10,10).

169. Nas bem-aventuranças, Jesus declara que aqueles que pro-
movem a paz serão chamados fi lhos de Deus (Mt 5,9). A promoção da 
paz se torna um ministério de todo cristão, uma paz deixada por Jesus: 
“Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não é à maneira do mundo 
que eu a dou” ( Jo 14,27). Os cristãos são portadores da paz que, mes-
mo sendo recusada, retorna a eles (Mt 10,12), por isso, são capazes de 
pacifi car o mundo. Será São Paulo a dizer que Cristo “destruiu em si 
a inimizade” (Ef 2,16). Tal expressão ajuda a compreender o método 
não violento de Jesus, que destrói a inimizade e não o inimigo e isso é 
feito em sua pessoa. Uma expressão comum na Idade Média diz que 
são necessárias espadas para destruir um inimigo, mas o ódio e a dis-
córdia são destruídos com diálogo e proximidade. Por isso, os discípu-
los que recebem a paz de Cristo, são também enviados em missão para 
anunciar e compartilhar essa mesma paz.

170. A paixão e a morte de Jesus mostram que o pecado possui 
consequências violentas, inclusive de morte e eliminação do outro. 
Jesus morre, condenado sumariamente como malfeitor e blasfemo, de 
uma morte vergonhosa reservada aos escravos, aos desprezados, Ele, 
o Enviado de Deus, o Messias reconhecido por seus discípulos. Des-
ta forma, Jesus associa o nome de Deus a tantos homens, mulheres e 
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crianças vítimas de injustiças e oprimidos pela violência, sem defesa 
possível. Esta morte é consequência direta de sua mensagem, logo, de 
sua obediência à missão que o Pai lhe confi ou. Jesus crucifi cado apon-
ta para um Deus próximo dos pobres e dos pecadores.

171. Nele toma corpo a fi gura do justo perseguido, à imagem de 
Elias e de Jeremias. É realmente a sua fi delidade à sua missão humana 
e divina que se sela na paixão e na cruz. A cruz representa uma atitude 
oposta da parte de Deus que, para fazer justiça, não usa de violência, 
mas a destrói, instaurando uma nova justiça. Como lembra um antigo 
escrito cristão: “Deus enviou-o [seu Filho] para nos salvar, para persu-
adir, e não para violentar, pois em Deus não há violência”.18

3.1. 3.1. A violência brota do coração do homemA violência brota do coração do homem
172. Nas palavras de Jesus podemos encontrar a fonte da qual 

nasce a violência: “Chamando outra vez a multidão, dizia: “Escutai-me, 
vós todos, e compreendei! Nada que, de fora, entra na pessoa pode tor-
ná-la impura. O que sai da pessoa é que a torna impura. (...) Pois é de 
dentro, do coração humano, que saem as más intenções: imoralidade 
sexual, roubos, homicídios, adultérios, ambições desmedidas, perver-
sidades; fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e insensatez. To-
das essas coisas saem de dentro, e são elas que tornam alguém impuro” 
(Mc 7,14-15.21-23). É, pois, o coração do homem que precisa ser paci-
fi cado para que possa superar a ideia que o outro é um risco a ser elimina-
do. A superação da violência passa necessariamente pela conversão dos 
atos do homem que pressupõe uma conversão de seu coração. A espi-
ritualidade é apontada como um instrumento necessário para este pro-
cesso: “Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem” 
(Mt 5,44), “brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as 
vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus” (Mt 5,16).

173. Em todos estes casos a oração e a confi ança em Deus são as 
únicas armas utilizadas pelos não violentos. A utilização da violência, 

18 Carta a Diogneto VII, 4.
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mesmo como método pacifi cador, produz efeitos inversos aos deseja-
dos. A paz só pode ser entendida em linha com o signifi cado da palavra 
shalom. Esta palavra em hebraico signifi ca “paz” em sentido de “com-
pletude interior”, uma paz completa que somente Deus pode colocar 
no coração do homem.

174. Os demônios usam de violência. Jesus, ao libertar os possu-
ídos pelo demônio, devolve a convivência e ajuda a superar a violência 
e o mal.

4. 4. O FILHO VENCE A VIOLÊNCIA PELO O FILHO VENCE A VIOLÊNCIA PELO 
AMOROSO DOM DE SIAMOROSO DOM DE SI

175. Para os cristãos, a superação da violência se baseia em sua 
profi ssão de fé, que começa afi rmando: “Creio em Deus, Pai todo-po-
deroso, criador do céu e da terra”. Assim, em seu princípio, a fé cristã se 
abre para a fraternidade universal. A confi ssão de fé em um Pai comum 
é a semente dessa fraternidade. No Antigo Testamento já se encontra a 
clara interpelação: “Acaso não temos nós o mesmo pai? Não foi o mes-
mo Deus que nos criou? Por que, então, nos enganamos uns com os 
outros, maculando, assim, a aliança de nossos pais? (...) Vigiai vossos 
impulsos para não serdes infi éis” (Ml 2,10.16b).

176. Na plenitude dos tempos, mediante o envio do Filho e do 
Espírito Santo, a paternidade de Deus se mostra de modo ainda mais 
claro. “Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Fi-
lho, nascido de mulher, nascido sujeito à Lei, para resgatar os que eram 
sujeitos à Lei, e todos recebermos a dignidade de fi lhos. E a prova de 
que sois fi lhos é que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do 
seu Filho, que clama: ‘Abá, Pai!’” (Gl 4,4-6). E a vontade salvífi ca de 
Deus se revela em sua universalidade, pois Ele “quer que todos sejam 
salvos e cheguem ao conhecimento da verdade” (1Tm 2,4).

177. A violência, testemunhada desde o fratricídio de Abel por 
Caim, é assumida por Jesus em seu corpo. Ele transforma a violên-
cia sofrida em amor ofertado. “Quando injuriado, não retribuía as 
injúrias; atormentado, não ameaçava; antes, colocava a sua causa nas 
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mãos daquele que julga com justiça. Carregou nossos pecados em seu 
próprio corpo, sobre a cruz, a fi m de que, mortos para os pecados, vi-
vamos para a justiça. Por suas feridas fostes” (1Pd 2,23-24). A violên-
cia, brotada do pecado, revela toda a sua perversidade quando, depois 
de matar o irmão, atinge até mesmo Deus. Aquele que veio dar a paz 
(Lc 19,42) é a própria paz (Ef 2,14), morre vítima da violência. Mas 
morre ofertando o perdão, reconciliando, abrindo, com suas chagas, o 
caminho da vitória sobre toda forma de violência.

178. O evento pascal revela, ao mesmo tempo, toda a crueldade 
da violência e a onipotência do amor. A cura defi nitiva da violência se 
derrama do corpo morto do Filho muito amado do Pai. A paz defi ni-
tiva brota de sua ressurreição. A proibição da violência é proclamada 
por Jesus que começava a sofrer a paixão enquanto orava no Horto das 
Oliveiras. “Jesus disse a Pedro: ‘Guarda a tua espada na bainha! Será 
que não vou beber eu o cálice que o Pai me deu?’” ( Jo 18,11).

179. Aquele mesmo que tinha advertido seus discípulos da ne-
cessidade de entregar a própria vida em dom – “Se alguém quer vir 
após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me” (Mt 16,24) 
– é o que os defende do perigo da violência e da crueldade dos que 
lhe capturam como criminoso – “Se é a mim que procurais, deixai que 
estes aqui se retirem” ( Jo 18,8). E pelos que lhe matam violentamente, 
suplica: “Pai, perdoa-lhes!Eles não sabem o que fazem!” (Lc 23,34). A 
justiça de Deus não se realiza na violência, mas no amor crucifi cado. 
Defendendo os discípulos e perdoando os executores, faz brilhar o po-
der do amor e revela aos pagãos quem é Deus. “Quando o centurião, 
que estava em frente dele, viu que Jesus assim tinha expirado, disse: Na 
verdade, este homem era Filho de Deus!” (Mc 15,39).

180. “Nosso Senhor Jesus Cristo, crucifi cado em sua carne é 
verdadeiro Deus, Senhor da glória e um da santa Trindade”.19 Um da 
Trindade sofreu a paixão, exclama a Igreja, extasiada pela contempla-
ção da Cruz e pelo conhecimento de seu signifi cado reconciliador. 

19 II Concílio de Constantinopla [ano 553]: DH 432.
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É a partir da convicção de fé na paternidade de Deus e na fraternidade 
cristã aberta e includente, bem como no dom da reconciliação e da 
paz, que a Igreja apresenta incansavelmente seu apelo de superação 
da violência.

5. 5. A IGREJA CONVIDA A PROMOVER A IGREJA CONVIDA A PROMOVER 
A CULTURA DO DIÁLOGOA CULTURA DO DIÁLOGO

181. Fiel à mensagem de paz e reconciliação de Jesus Cristo, 
além de denunciar a violência e a guerra e de opor-se a elas com fi rme 
decisão, a Igreja oferece sua colaboração para a superação da violência, 
dando orientações, como partilha de sua experiência e de sua fé.

182.  São João XXIII publicou uma encíclica sobre a paz: Pacem 
in Terris (11 de abril de 1963). Nela denuncia: “A violência só e sempre 
destrói, nada constrói; só excita paixões, nunca as aplaca; só acumula 
ódio e ruínas e não a fraternidade e a reconciliação”.20 E ensina: “A to-
dos os homens de boa vontade incumbe a imensa tarefa de restaurar 
as relações de convivência humana na base da verdade, justiça, amor e 
liberdade: as relações das pessoas entre si, as relações das pessoas com 
as suas respectivas comunidades políticas, e as dessas comunidades 
entre si, bem como o relacionamento de pessoas, famílias, organismos 
intermédios e comunidades políticas com a comunidade mundial”.21

183. Também o Concílio Vaticano II constata: “Para edifi car a 
paz, é preciso, antes de mais, eliminar as causas das discórdias entre os 
homens, que são as que alimentam as guerras, sobretudo as injustiças. 
Muitas delas provêm das excessivas desigualdades econômicas e do 
atraso em lhes dar remédios necessários. Outras, porém, nascem do 
espírito de dominação e do desprezo das pessoas; e, se buscamos cau-
sas mais profundas, nascem da inveja, da desconfi ança e da soberba 
humanas, bem como de outras paixões egoístas. Como o homem não 
pode suportar tantas desordens, delas provém que, mesmo sem haver 

20 JOÃO XXIII. Carta Encíclica Pacem in Terris (PT), n. 161.
21 Ibidem, n. 162.
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guerra, o mundo está continuamente envenenado com as contendas e 
violências entre os homens”.22

184. No mesmo documento, o Concílio destaca a importância 
da educação, da comunicação e do caminho do diálogo para a supe-
ração da violência: “Aqueles que se consagram à obra de educação, 
sobretudo da juventude, ou que formam a opinião pública, conside-
rem como gravíssimo dever o procurar formar as mentalidades de 
todos para novos sentimentos pacífi cos”.23 “Por nossa parte, o desejo 
de diálogo, guiado apenas pelo amor pela verdade e com a necessária 
prudência, não exclui ninguém (...). Como Deus Pai é o princípio e o 
fi m de todos, todos somos chamados a ser irmãos. Por isso, chamados 
pela mesma vocação humana e divina, podemos e devemos cooperar 
pacifi camente, sem violência nem engano, na edifi cação do mundo na 
verdadeira paz”.24

185. Após o Concílio, as mensagens pontifícias para o Dia Mun-
dial da Paz, instituído pelo Beato Paulo VI, têm retomado e aprofunda-
do diversos aspectos que fazem parte da promoção da paz e, portanto, 
também do caminho de superação da violência. Nessas mensagens, se 
indicam diversos âmbitos de atuação: as opções e condutas pessoais, a 
família, as relações interpessoais, a convivência social e as relações in-
ternacionais. São também propostos e analisados, perpassando esses 
âmbitos, os mais diversos valores que tecem o caminho para a vitória 
sobre a violência: os direitos humanos, o respeito pela dignidade de 
cada pessoa, a justiça, a verdade, a comunicação autêntica, a educação, 
o perdão, a reconciliação, a fraternidade, a fé.

186. Na mensagem para o primeiro Dia Mundial da Paz, o beato 
Paulo VI destacava que a superação da violência se baseia em um “espí-
rito novo”, um “novo modo de pensar o homem e seus deveres e o seu 

22 CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Pastoral Gaudium et Spes (GS), n. 83.
23 Ibidem, n. 82c.
24 Ibidem, n. 92e.
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destino”,25 o qual, por sua vez, se constrói com uma nova pedagogia: 
a educação das novas gerações para o respeito mútuo, para a fraterni-
dade e para a colaboração entre as pessoas, em vista do progresso e do 
desenvolvimento. Nessa ocasião, em vista disso, indica um conjunto 
de valores: a sinceridade, a justiça, o amor, a liberdade das pessoas e 
dos povos, o reconhecimento dos direitos da pessoa humana e da inde-
pendência das nações. E proclama sua convicção: “do Evangelho pode 
brotar a paz, não para tornar os homens fracos e moles, mas para subs-
tituir nas suas almas os impulsos da violência e da prepotência, pelas 
virtudes viris da razão e do coração dum humanismo verdadeiro”.26 Os 
valores cristãos da fraternidade universal, da misericórdia, do perdão e 
da oração são fundamentos da contribuição que os cristãos, a partir de 
sua fé, são chamados a dar na vitória sobre a violência.

187. De certo modo, nesta primeira mensagem, são prenun-
ciados os grandes temas que vêm sendo desenvolvidos ao longo das 
cinco décadas que dura a promoção dessa iniciativa. Destacam-se, a 
seguir, alguns elementos que caracterizam a contribuição dada por 
essas mensagens. Seria muito enriquecedor estudar e meditar sobre 
cada um desses elementos levando em conta o conjunto delas. Aqui, 
porém, se destacam apenas algumas ocorrências, como amostragem 
de um rica tesouro.

188. A construção da paz e a superação da violência necessitam 
de específi ca educação. Como “a paz deve estar primeiro nos espíritos, 
para poder verifi car-se depois nos acontecimentos”,27 a educação adqui-
re um papel de primeira relevância. A interiorização da paz é verdadei-
ro humanismo.28 Sua importância é destacada pela citação de Santo 
Agostinho: “Para associar os homens entre si, não basta a identidade da 
sua natureza; é necessário ensinar-lhes a falar uma mesma linguagem, isto 
é, a da compreensão; a usufruir uma cultura comum; e a compartilhar os 

25 PAULO VI. Mensagem para o 1º Dia Mundial da Paz, 1968.  In Mensagens dos Papas sobre o 
Dia Mundial da Paz 1968 – 2015. Brasília: Edições CNBB, 2015, p. 15.

26 Ibidem, p. 17.
27 Ibidem, p. 23.
28 Ibidem, p. 72.
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mesmos sentimentos. De outro modo, o homem preferirá encontrar-se 
com o seu cão, a encontrar-se com um homem estranho”.29

189. Na tarefa educativa se destaca a insubstituível missão da fa-
mília. “Baseada no amor e aberta ao dom da vida, a família leva em si o 
futuro mesmo da sociedade; tarefa sua muito particular, é a de contri-
buir efi cazmente para um futuro de paz”.30 Nessa mesma tarefa, desta-
cam-se os meios de comunicação social, que forma a opinião pública 
e confi gura uma linguagem adequada para superação da violência e a 
construção da paz. Trata-se do compromisso com a verdade e com o 
bem comum. “De um coração conquistado para o valor superior da 
paz, ao contrário, surgem a preocupação de escutar e de compreender, 
o respeito pelos outros, a doçura, que é verdadeira força, e a confi an-
ça. E é uma linguagem assim que põe no caminho da objetividade, da 
verdade e da paz. Quanto a este ponto é grande o papel educativo dos 
meios de comunicação social”.31

190. É recorrente a constatação que a paz e a justiça são insepa-
ráveis. “Ainda que não haja confl ito armado como tal, em ato, onde há 
injustiças existe realmente uma causa e um fator potencial de confl ito. 
Em todo o caso, uma situação de paz, no pleno sentido do valor da 
expressão não pode coexistir com a injustiça”.32

191. O respeito pela dignidade humana e pelos direitos huma-
nos são pressupostos da paz, sua violação gera a violência. “Uma paz 
verdadeira não é possível se não se promove, a todos os níveis, o reco-
nhecimento da dignidade da pessoa humana, oferecendo a cada indi-
víduo a possibilidade de viver de acordo com esta dignidade”.33

29 A Cidade de Deus, XIX, VII: PL 41, p. 634, apud Mensagens dos Papas sobre o Dia Mundial da 
Paz 1968 – 2015. Brasília: Edições CNBB, 2015, p. 72.

30 JOÃO PAULO II. Mensagem para o 27º Dia Mundial da Paz, 1994. In Mensagens dos Papas 
sobre o Dia Mundial da Paz 1968 – 2015. Brasília: Edições CNBB, 2015.

31 JOÃO PAULO II. Mensagem para o 12º Dia Mundial da Paz, 1979. In Mensagens dos Papas 
sobre o Dia Mundial da Paz 1968 – 2015. Brasília: Edições CNBB, 2015.

32 JOÃO PAULO II. Mensagem para o 19º Dia Mundial da Paz, 1986. In Mensagens dos Papas 
sobre o Dia Mundial da Paz 1968 – 2015. Brasília: Edições CNBB, 2015.

33 JOÃO PAULO II. Mensagem para o 28º Dia Mundial da Paz, 1995. In Mensagens dos Papas 
sobre o Dia Mundial da Paz 1968 – 2015. Brasília: Edições CNBB, 2015.
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192. Entre esses direitos, destaca-se o direito à vida: “Somos todos 
convocados a fazer o possível para apartar da sociedade não só a tragé-
dia da guerra, mas também qualquer violação dos direitos humanos, 
a começar do indiscutível direito à vida, de que a pessoa é depositária 
desde a sua concepção. Na violação do direito à vida de cada ser hu-
mano está contida também em germe a inaudita violência da guerra”.34

193. Não se vence a violência sem atenção aos pobres e sem 
combate à pobreza. “A pobreza encontra-se frequentemente entre 
os fatores que favorecem ou agravam os confl itos, mesmo os confl i-
tos armados. Estes últimos, por sua vez, alimentam trágicas situações 
de pobreza”.35 “Aparece como indiscutivelmente verdadeiro o axioma 
‘combater a pobreza é construir a paz’”.36

194. A solidariedade é fundamental para a paz. “Por si só, a glo-
balização não consegue construir a paz; antes, em muitos casos, cria 
divisões e confl itos. A mesma põe a descoberto sobretudo uma urgên-
cia: a de ser orientada para um objetivo de profunda solidariedade que 
aponte para o bem de cada um e de todos. Neste sentido, a globaliza-
ção há de ser vista como uma ocasião propícia para realizar algo de im-
portante na luta contra a pobreza e colocar à disposição da justiça e da 
paz recursos até agora impensáveis”.37 Para que uma sociedade seja pa-
cífi ca, é preciso que seja unida, coerente consigo própria e solidária.38

195. A vitória sobre a violência é conquistada por meio do per-
dão e da reconciliação. “Na defi nição da nossa salvação, reconciliação 
com Deus e nossa paz coincidem, são uma causa da outra. Esta é a 
obra de Cristo. Ele reparou a ruptura que o pecado provoca nas nossas 
relações vitais com Deus”.39 “O caminho a percorrer para superar as 
barreiras da incomunicabilidade é o do perdão e da reconciliação. Em 

34 Idem.
35 BENTO XVI. Mensagem para o 42º Dia Mundial da Paz, 2009. In Mensagens dos Papas sobre 

o Dia Mundial da Paz 1968 – 2015. Brasília: Edições CNBB, 2015.
36 Idem.
37 Idem.
38 Ibidem, p. 64.
39 Ibidem, p. 75.
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nome de um realismo desencantado, muitos consideram esta estrada 
utópica e ingênua. Na perspectiva cristã, pelo contrário, é o único ca-
minho para se alcançar a meta da paz”.40

196. Na resistência à violência e na edifi cação da paz é funda-
mental a colaboração com crentes de outras religiões: “Os cristãos, 
pela fi delidade a Cristo, que pregou o ‘Evangelho da paz’ e que esta-
beleceu a paz nos corações, reconciliando-os com Deus, têm razões 
ainda mais ponderosas para considerar a paz como um dom de Deus e 
para contribuir corajosamente para a instauração da mesma paz neste 
mundo; e isso até, na medida da própria aspiração à sua realização ple-
na no Reino de Deus. E eles sabem ser chamados a conjugar os seus 
esforços com os dos crentes de outras religiões que incansavelmente 
denunciam o ódio e a guerra e que – por caminhos diferentes – se 
aplicam em promover a justiça e a paz”.41

197. “Muito embora a paz deva constituir a preocupação de to-
dos os homens, a sua construção é uma tarefa que cabe, direta e prin-
cipalmente, aos  dirigentes políticos. Sob este ponto de vista, é sem-
pre a nação, enquanto sociedade politicamente organizada, o espaço 
principal para a edifi cação da paz. Se a formação de uma sociedade 
política tem como objetivo a instauração da justiça, a promoção do 
bem comum e a participação de todos, então a paz desta sociedade 
não será realidade senão na medida em que estes três imperativos fo-
rem respeitados”.42

198. Destaca-se ainda a fraternidade como fundamento para a 
paz. Segundo a Bíblia, sua ruptura está na origem da violência. À igual-
dade natural entre os homens, junta-se a fraternidade. Esta se caracte-
riza por um grande respeito e pelo amor devido a cada pessoa por ser o 
que é: pessoa humana. A fraternidade leva ao reconhecimento de cada 

40 JOÃO PAULO II. Mensagem para o 34º Dia Mundial da Paz, 2001. In Mensagens dos Papas 
sobre o Dia Mundial da Paz 1968 – 2015. Brasília: Edições CNBB, 2015.

41 JOÃO PAULO II. Mensagem para o 15º Dia Mundial da Paz, 1982. In Mensagens dos Papas 
sobre o Dia Mundial da Paz 1968 – 2015. Brasília: Edições CNBB, 2015.

42 Idem.
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pessoa humana como igual em dignidade e em direitos. “Todos vós sois 
irmãos” (Mt 23,8). “Deus ama todos os homens e mulheres da terra e 
dá-lhes a esperança de um tempo novo, um tempo de paz. O seu amor, 
plenamente revelado no Filho encarnado, é o fundamento da paz uni-
versal. Acolhido no mais íntimo do coração, esse amor reconcilia cada 
um com Deus e consigo mesmo, renova as relações entre os homens 
e gera aquela sede de fraternidade que é capaz de afastar a tentação da 
violência e da guerra”.43 “Na realidade, a fraternidade é uma dimensão 
essencial do homem, sendo ele um ser relacional. A consciência viva 
desta dimensão relacional leva-nos a ver e tratar cada pessoa como uma 
verdadeira irmã e um verdadeiro irmão; sem tal consciência, torna-
-se impossível a construção de uma sociedade justa, duma paz fi rme e 
duradoura”.44 “A globalização da indiferença, que hoje pesa sobre a vida 
de tantas irmãs e de tantos irmãos, requer de todos nós que nos faça-
mos artífi ces de uma globalização da solidariedade e da fraternidade 
que possa devolver-lhes a esperança e levá-los a retomar, com coragem, 
o caminho através dos problemas do nosso tempo e as novas perspecti-
vas que este traz consigo e que Deus coloca nas nossas mãos”.45

199. Em seu conjunto, as mensagens para o Dia Mundial da Paz 
transmitem a convicção de que a paz é possível (1973) e de que é preci-
so torná-la possível. Para isso, é necessário que cada um a queira, pois ela 
depende de cada um. Sendo dinâmica, a paz deve ser sempre produzida.

200. Um “espírito novo”, um “novo modo de pensar o homem 
e seus deveres e o seu destino”46 são fundamentais para a superação 
da violência, pois remetem para a necessidade de construir laços de 
fraternidade. A violência será superada mediante ações que construam 
novas relações: somos todos irmãos e irmãs.

43 JOÃO PAULO II. Mensagem para o 33º Dia Mundial da Paz, 2000. In Mensagens dos Papas 
sobre o Dia Mundial da Paz 1968 – 2015. Brasília: Edições CNBB, 2015.

44 FRANCISCO. Mensagem para o 47º Dia Mundial da Paz, 2014. In Mensagens dos Papas sobre 
o Dia Mundial da Paz 1968 – 2015. Brasília: Edições CNBB, 2015.

45 FRANCISCO. Mensagem para o 48º Dia Mundial da Paz, 2015. In Mensagens dos Papas sobre 
o Dia Mundial da Paz 1968 – 2015. Brasília: Edições CNBB, 2015.

46 PAULO VI. Mensagem para o 1º Dia Mundial da Paz, 1968. In Mensagens dos Papas sobre o 
Dia Mundial da Paz 1968 – 2015. Brasília: Edições CNBB, 2015, p. 15.

CF2018_Texto_BASE_FINAL.indd   66CF2018_Texto_BASE_FINAL.indd   66 09/10/17   10:5409/10/17   10:54



67

6. 6. O DECÁLOGO DE ASSIS PARA A PAZO DECÁLOGO DE ASSIS PARA A PAZ
201. São João Paulo II, por duas vezes, convidou líderes religio-

sos para encontrarem-se em Assis em função da paz. No segundo des-
ses encontros (2002) foi proclamado um decálogo de compromissos, 
o qual foi em seguida apresentado pelo Papa na Carta a todos os che-
fes de governo do mundo (24 de janeiro de 2002). No decálogo estão 
presentes os grandes temas correlatos à superação da violência, à paz, 
como a justiça, a solidariedade, o perdão, a educação, o diálogo, o res-
peito, os direitos humanos, a atenção aos pobres e sofredores, a solida-
riedade e o perdão.

202. Nesta Campanha da Fraternidade, atualizemos nosso em-
penho com esses compromissos:

1. Comprometemo-nos a proclamar a nossa fi rme convicção de que 
a violência e o terrorismo estão em oposição com o verdadeiro 
espírito religioso e, ao condenar qualquer recurso à violência e à 
guerra em nome de Deus ou da religião, empenhamo-nos em fazer 
tudo o que for possível para desenraizar as causas do terrorismo.

2. Comprometemo-nos a educar as pessoas no respeito e na estima 
recíprocos, a fi m de poder alcançar uma coexistência pacífi ca e so-
lidária entre os membros de etnias, culturas e religiões diferentes.

3. Comprometemo-nos a promover a cultura do diálogo, para que 
se desenvolvam a compreensão e a confi ança recíprocas entre os 
indivíduos e entre os povos, pois são estas as condições para uma 
paz autêntica.

4. Comprometemo-nos a defender o direito de todas as pessoas hu-
manas de levar uma existência digna, conforme com a sua identida-
de cultural, e de fundar livremente uma família que lhe seja própria.

5. Comprometemo-nos a dialogar com sinceridade e paciência, não 
considerando o que nos divide como um muro insuperável, mas, ao 
contrário, reconhecendo que o confronto com a diversidade do pró-
ximo pode tornar-se uma ocasião de maior compreensão recíproca.

6. Comprometemo-nos a perdoar-nos reciprocamente os erros e os 
preconceitos do passado e do presente, e a apoiar-nos no esforço 
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comum para vencer o egoísmo e o abuso, o ódio e a violência, e 
para aprender do passado que a paz sem justiça não é uma paz 
verdadeira.

7. Comprometemo-nos a estar ao lado dos que sofrem devido à 
miséria e ao abandono, fazendo-nos a voz dos que não têm voz 
e empenhando-nos concretamente para que saiam de tais situa-
ções, convictos de que, sozinhos, ninguém pode ser feliz.

8. Comprometemo-nos a fazer nosso o brado de todos os que não 
se resignam à violência e ao mal, e desejamos contribuir com to-
dos os nossos esforços para dar à humanidade do nosso tempo 
uma real esperança de justiça e de paz.

9. Comprometemo-nos a encorajar qualquer iniciativa que pro-
mova a amizade entre os povos, convictos de que, se não há um 
entendimento solidário entre os povos, o progresso tecnológico 
expõe o mundo a riscos crescentes de destruição e de morte.

10. Comprometemo-nos a pedir aos responsáveis das nações que 
empreguem todos os esforços possíveis para que, quer a nível na-
cional quer internacional, seja edifi cado e consolidado um mun-
do de solidariedade e de paz fundado na justiça.

203. Na busca da superação da violência como seguimento de 
Jesus Cristo vale lembrar que em 2007 foi beatifi cado como mártir o 
leigo austríaco Franz Jägerstätt er, casado e pai de família. Ele rejeitou 
prestar qualquer tipo de colaboração e de apoio aos nazistas. Ele recu-
sou-se principalmente a pegar em armas em favor desse regime. Foi, 
por isso, condenado à morte e decapitado em 9 de agosto de 1943. Em 
seu testemunho se apresenta com vigor a atualidade da “Boa-Nova da 
paz” (Ef 6,15). Sua beatifi cação repropõe o convite a resistir a toda 
forma de violência e a consagrar todos os esforços possíveis pela causa 
da paz. Seu martírio, como testemunho da fé cristã vivida de forma 
radical, confere grande força ao compromisso pela paz.
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AGIRAGIR

1. 1. AÇÕES PARA SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIAAÇÕES PARA SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA
204. “Todos desejamos a paz; muitas pessoas a constroem todos 

os dias com pequenos gestos; muitos sofrem e suportam pacientemente 
a difi culdade de tantas tentativas para a construir”.47 Pequenos e cotidia-
nos gestos testemunham como os valores do Evangelho são imprescin-
díveis para a construção de um mundo novo, sem violência. Eis o cami-
nho para um agir que supera a violência e inspira a construção da paz.

205. Um agir que supera a violência tem como fundamento o 
Evangelho que aponta para a grandeza da vida e a beleza de viver. Tes-
temunhar a beleza da vida e a graça de vivermos todos como irmãos! 
Essa verdade do Evangelho deveria ecoar em nossos corações, em nos-
sas comunidades e em nossa sociedade.

206. A superação da violência pede comprometimento e ações 
que envolvam a sociedade civil, os membros da Igreja e os poderes 
constituídos, a fi m de que não somente os direitos humanos, mas tam-
bém a promoção da cultura da paz sejam asseguradas pela formulação 
de políticas públicas emancipatórias.

207. A Campanha da Fraternidade deste ano nos convoca a vi-
ver a prática de Jesus no exercício da escuta, da saída missionária, do 
acolhimento, do diálogo, do anúncio e da denúncia da violência na 
dimensão pessoal e social. A lógica do amor é o único instrumento 
efi caz diante das ações violentas.

2. 2. PESSOA, FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIAPESSOA, FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA
208. A superação da violência nasce da relação com o outro. A 

cultura da paz acontece em todas as realidades da vida e na relação 

47 FRANCISCO. Mensagem para o 50º Dia Mundial da Paz, 2017.
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com todos os seres. O primeiro lugar onde o ser humano aprende a se 
relacionar é na família. Os comportamentos e estímulos de superação 
da violência exercitados na família balizam as atitudes a serem desen-
volvidas na comunidade e na sociedade.

209. Ninguém nasce violento. Contudo, a pessoa pode vir a ser 
violenta. O comportamento violento emerge como produto fi nal, a 
partir da reciprocidade entre o comportamento da criança e o efeito 
desse comportamento sobre as atitudes dos adultos. Portanto, o com-
portamento violento pode ser aprendido na família e reaplicado so-
cialmente em suas relações ao longo da vida.

210. Considerando que o ambiente familiar e os fatores sociais 
externos contribuem e interferem no desenvolvimento da violência, a 
busca por uma sociedade que preconize a cultura da paz não passa só 
pela família, como pela efetivação dos direitos humanos. A condição 
deles existirem, mas não serem assegurados a todas as pessoas, preju-
dica a prática do amor na sociedade contemporânea.

211. Não somos nem conseguimos viver como pessoas isoladas. 
Precisamos uns dos outros para edifi carmos a convivência humana. 
Esta condição favorece nossa prática relacional e também nos desafi a, 
como sujeitos de nossa própria história, a cuidar do outro, ou seja, a 
fazer parte da história do outro. Nesta relação de cuidado, nosso jeito 
de agir, perdoar, amar, viver e ouvir contribui para a prática a ser de-
senvolvida pelo outro. Desta forma, o outro vive em mim e eu nele; 
juntos compomos a história social.

212. Observando a história as contradições se mantém. Temos 
a família lutando por dignidade e, consequentemente, pela superação 
da violência; a Igreja “gritando” por uma cultura de paz e propondo 
a Campanha da Fraternidade e o mercado que, pela indústria bélica, 
justifi ca postos de trabalho e o incentivo à necessidade de autoprote-
ção, o que aumenta o desejo de se ter uma arma. O comportamento 
humano está sujeito a estas contradições.

213. A oração e a espiritualidade também são condicionan-
tes para superação da violência. Sua prática pode transformar 
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comportamentos em atitudes, ou seja, elas são parte do processo de 
conversão. A conversão, compreendida nas mudanças de atitudes e 
comportamentos, é a principal proposta que o período quaresmal nos 
oferece. Atentos a ela, somos encorajados a agir na formulação de po-
líticas públicas que facilitem a mudança do comportamento pessoal e 
social das pessoas e da sociedade.

214. A cultura da não violência ecoa na sociedade como produto 
fi nal, mas emerge da base, ou seja, dos homens e das mulheres que 
vivem a violência. Ao retornar à comunidade, outras características 
como a da paz, do diálogo e da cooperação podem ser observadas. 
Neste processo, o desejo individual e coletivo da superação da violên-
cia torna-se condição para conversão. Nela, somos impulsionados aos 
ciclos de ações continuadas pela cultura da paz.

215. É no processo de conversão social que somos impulsiona-
dos a agir em benefício da humanidade. Sem ela, nossas ações se vol-
tam à perspectiva ou garantia do eu, onde “vale tudo”, inclusive a ani-
quilação do outro. Por essa razão, a Campanha da Fraternidade deste 
ano propõe a construção e a promoção da cultura da paz. Nesta Qua-
resma, somos desafi ados a agir nas realidades rurais e urbanas, onde a 
convivência humana está sendo prejudicada pela violência.

216. Na mesma perspectiva e realidade, fazem-se necessárias políticas 
públicas e compreensão pessoal e social sobre as intolerâncias ou propostas 
inefi cazes de tratamento aos dependentes químicos; a sociedade, com sua 
inércia diante de uma das maiores movimentações fi nanceiras ocasionada 
pelo tráfi co de drogas, aponta para os sintomas da drogadição, legitimando 
o usuário como responsável pelos altos índices da criminalidade em nosso 
país. Com isso, a culpabilidade recai a ele, o que facilita a ausência da com-
preensão de saúde pública em relação ao dependente químico.

217. Com o julgamento antecipado de culpa ao dependente quí-
mico, ele deixa de ser reconhecido como um agente de direito, e ao di-
recionarmos nosso ódio ao usuário de drogas desviamos o olhar para 
a “indústria” do tráfi co, que, inclusive, têm fi nanciado e elegido seus 
representantes para atuar na política brasileira.
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218. O sentimento de posse e o estímulo ao ódio e à vingança só 
tem aumentado, o que facilita a violência generalizada e instituciona-
lizada que passou a ser um “mecanismo de comunicação social”. Ao 
fazer interface entre o Estado e a família, ela interfere no relaciona-
mento familiar. Assim, a família não mais consegue cumprir sozinha 
seu papel, pois os valores humanos como: amor, ética, integridade, ho-
nestidade, generosidade, respeito, entre outros, estão se desintegrando 
da sociedade.

219. Considerando que o poder midiático infl uencia na forma-
ção de opinião e no comportamento das pessoas, precisamos estimular 
a cultura da tolerância, do respeito e da paz em nossa prática cotidiana 
e nas redes sociais. Por esta razão, ao fazer uso das redes sociais com 
postagens e mensagens que contribuam com o crescimento das pesso-
as e da sociedade, bem como não alimentar ou reencaminhar vídeos 
ou mensagens que estimulem o ódio, estaremos diminuindo a violên-
cia midiática. Também é importante observar as inúmeras formas de 
violência às quais a pessoa humana é exposta nos telejornais e teleno-
velas, interferindo na superação da violência em nossa sociedade.

2.1. 2.1. Cultura da Fraternidade: não somos Cultura da Fraternidade: não somos 
adversários, mas irmãosadversários, mas irmãos

220. Ao se deparar com os excluídos que sobreviviam às margens 
da sociedade e com o sistema de opressão ao qual estavam submetidos, 
Jesus de Nazaré, com ternura e compaixão, anunciava, principalmente 
aos mais empobrecidos, o Reino de Deus. Ele os convidava para estar 
com ele e, juntos, exigir daquele sistema social de opressão, justiça e 
igualdade de direito para todos. O anúncio por ele assumido estava 
vinculado a ações concretas. Nelas, Jesus propõe mudanças estrutu-
rais ao sistema de morte em que os mais pobres estavam submetidos.

221. Considerando o modelo capitalista em curso, é possível 
que muitas pessoas, inclusive as que estão sofrendo violência psico-
lógica com este modelo de gestão, não compreendam o anúncio da 
Campanha da Fraternidade de 2018, que, além de propor à sociedade 
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mudanças estruturais, exige empatia, ternura e compaixão em relação 
à violência na sociedade contemporânea.

222. Em nossas ações pastorais, três preocupações inerentes ao 
anúncio por uma cultura de paz devem ser observadas: a fraternidade, a 
ternura e a compaixão. A fraternidade porque a violência está presente 
entre os oprimidos e os opressores, ou seja, entre aqueles que são cha-
mados a viverem como irmãos. A ternura, porque todos, independen-
temente do lugar social em que se encontram, são convidados para a 
superação da violência. E a compaixão, pois os cuidados com o anúncio 
não excluem a clareza do posicionamento do anunciador, ou seja, onde 
ele permanece quando o sofrimento do outro é maior do que o dele.

2.2. 2.2. Experiência de superaçãoExperiência de superação
Voluntário na Fundação Casa de Franco da Rocha – SP, lá faço 

visitas periódicas. Em uma dessas, observando um rosto entristecido, 
aproximei-me e, como de costume, perguntei àquele jovem qual era o 
seu nome e de qual cidade era; ao ouvir de I.R.P. que estava sem visita 
e que seu pai não podia vir visitá-lo, imaginei de onde vinha sua tris-
teza e dor, então disse a ele: “confi e em Deus, as coisas vão melhorar”.

Ao fi nal daquela visita, procurei a equipe técnica para ser o facili-
tador da visita da família daquele jovem e, assim, fui até uma cidade do 
interior para buscar o pai e a irmã de I.R.P. Ao entrar naquela casa com 
poucos móveis e sem luz, pois os fi os e instalações elétricas haviam 
sido arrancadas por I.R.P. e seu pai, para fazerem uso de crack, senti 
estar mais próximo de minha missão e, a partir daquela visita, meu 
vínculo com aquele jovem cresceu muito.

Naquela ocasião, a Pastoral do Menor havia lançado a campanha 
“Dê oportunidade” e ao sentir que meu coração “ardia”, pensei “esta é 
a minha oportunidade”. Então procurei novamente a equipe técnica e 
mesmo acreditando ser loucura um jovem privado de liberdade sair 
para trabalhar e ao fi nal do dia retornar ao centro de internação, fi z 
a proposta para I.R.P. trabalhar comigo em uma ofi cina mecânica de 
minha propriedade.
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O desafi o não era só meu, era também da Fundação, do judici-
ário e da minha família, já que moro onde trabalho. Eu ainda fi cava 
pensando “naqueles” jornalistas que comumente usa o chavão “tá com 
dó, leva pra casa”.

Tudo aprovado e então me preparo para receber o novo funcio-
nário em seu primeiro dia de trabalho. Ele chegou no transporte da 
fundação e acompanhando por um funcionário, para meu espanto, 
estava algemado, símbolo bastante negativo para um recomeço, mas 
me mantive fi rme. Na verdade, minhas mãos tremiam um pouco e as 
deles tremiam muito, enquanto as algemas eram tiradas. Ele me disse 
que estava emocionado e nervoso e, sinceramente, eu também estava.

Entreguei o uniforme de trabalho a ele e mostrei a ofi cina. Quan-
do o vi de uniforme e trabalhando, tive um sentimento indescritível. 
A essa altura, eu já conhecia toda a contextualização do I.R.P. e sabia o 
quanto ele tinha sido agredido, para também se tornar agressor.

Depois de algumas conversas com a equipe técnica e com o judi-
ciário, o desafi o das algemas foi superado e I.R.P. deixou de vir tra-
balhar algemado. As conquistas eram gradativas e com elas I.R.P. ia 
adquirindo autonomia. Assim, ele passou a buscar peças, acompanhar 
serviços externos e pagar contas.

Ao completar a maior idade conclui-se o período de internação 
da Fundação, contudo, achamos que ele deveria fi car mais um perío-
do trabalhando e estudando. Por essa razão, com a ajuda de algumas 
pessoas, alugamos e conseguimos a mobília para uma casa pequena e 
assim ele pôde permanecer por mais um tempo conosco. Hoje, I.R.P. 
vive em sua cidade, está casado, trabalhando e estudando.

Sandro Cardoso
Pastoral do Menor

Diocese de Bragança Paulista – SP

2.3. 2.3. Pistas de ação concretaPistas de ação concreta
223. Na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, a Igreja expres-

sou de modo claro a relação que existe entre a missão que lhe é própria 
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e a responsabilidade que ela tem de colaborar com a sociedade. É im-
portante levar em conta a dimensão pessoal da superação da violência. 
A Igreja pensa que, por meio de cada um de seus membros e por toda 
a sua comunidade, pode ajudar muito a tornar mais humana a família 
humana e a sua história. Ninguém pode eximir-se de suas responsabi-
lidades, imaginando que a violência sempre está “no outro”. É preciso 
que cada um se pergunte: “O que tenho feito para ajudar a construir 
uma cultura de paz?”. Para responder esse questionamento pode-se to-
mar vários caminhos como:

 Ter como critério o Evangelho, que revela as palavras, as motiva-
ções e o agir de Jesus;

 É necessária a superação do conceito de justiça que diz que todo 
mundo deve pagar pelo que faz;

 A misericórdia, a solidariedade e o desejo de superação devem 
ser os elementos que fundamentam a ação de todos diante da in-
justiça, da violência, do sofrimento, do confl ito e da insegurança;

 Ninguém deve pagar o mal com o mal, mas com o bem;
 Renunciar a qualquer forma de violência;
 Não se justifi ca colocar nas armas a solução para os confl itos 

humanos;
 Criar novos relacionamentos, tendo como princípio a fraternida-

de e a necessidade de um projeto social comum, que seja causa de 
bens para todas as pessoas;

 A solidariedade para com as vítimas da violência;
 O respeito pela dignidade das pessoas e o engajamento na luta 

para que esta dignidade seja respeitada em todas as condições da 
vida humana;

 A luta pela conversão pessoal e pela conversão de todos;
 Promover uma cultura que respeite as diferenças, combatendo o 

preconceito e a discriminação;
 Refl etir nas famílias sobre o que o contribui com a cultura da re-

conciliação e da paz, e sobre estratégias de solução;
 Repensar a própria responsabilidade em relação à sociedade em 

temas como: sustentabilidade, respeito aos direitos dos outros, 
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liberdade religiosa, educação para a solidariedade, cuidado com 
os bens públicos;

 Promover momentos para exercer o discernimento evangélico 
acerca do que ocorre na comunidade, bairro, cidade, e identifi car 
situações de violência (pontos de vendas de entorpecentes, pros-
tituição, tráfi co de pessoas, pessoas em situação de miséria, fatos 
ocorridos com pessoas, famílias e outros);

 Desenvolver a capacidade de diálogo com pessoas de outras de-
nominações religiosas e de posições diferentes da sua.

3. 3. COMUNIDADE E A SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIACOMUNIDADE E A SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA
224. A prevenção é a capacidade que a sociedade tem de incluir, 

ampliar e universalizar os direitos e os deveres de cidadania. E para a 
não violência se faz necessário o reconhecimento da humanidade e da 
cidadania do outro.

225. As comunidades eclesiais, pastorais e Organismos, através 
da Campanha da Fraternidade querem denunciar toda e qualquer for-
ma de violência. Por meio de gestos concretos, a fé cristã deve incidir 
em todas as dimensões da vida.

3.1. 3.1. Conquistas e experiências da comunidade Conquistas e experiências da comunidade 
eclesial na superação da violênciaeclesial na superação da violência

226. Mesmo diante dos avanços tecnológicos, acessibilidade às 
redes sociais e o fato de não estar “conectado” signifi car sofrimento 
psíquico, muitas pessoas não sabem que sofrem violência, principal-
mente nos casos de violência psicológica contra mulheres e violência 
sexual contra crianças. Por esta razão, é urgente e necessário a realiza-
ção de rodas de conversa, grupos de refl exão, encontros catequéticos 
que facilitem o esclarecimento da violência psicológica, física e insti-
tucional, em nossas comunidades.

227. Este árduo trabalho exige autocrítica e despojamento em re-
lação aos estigmas sociais e preconceitos tão comuns, às vezes utiliza-
dos para se distanciar da realidade encarnada que circunda as famílias. 

CF2018_Texto_BASE_FINAL.indd   76CF2018_Texto_BASE_FINAL.indd   76 09/10/17   10:5409/10/17   10:54



77

Neste contexto de violência, o egocentrismo inerente à espécie huma-
na também é um componente a ser observado em relação às mulheres 
e crianças vítimas de violência em seu próprio “espaço” familiar. Neste 
contexto, o trabalho da Pastoral da Mulher Marginalizada tem sido uma 
luz para o enfrentamento e a superação da violência contra a mulher.

228. O cuidado e a justiça iluminam os trabalhos da Pastoral 
Carcerária, do Menor, da Terra, Indigenista e o Grito dos Excluídos, 
onde os embates por políticas públicas de prevenção e superação da 
violência são por elas assumidos. Portanto, é de suma importância o 
fortalecimento dessas pastorais pelas dioceses e paróquias, bem como 
a partilha de seus trabalhos entre as demais pastorais.

a. Justiça restaurativa

229. A justiça restaurativa é uma resposta concreta à situação de 
violência e desestruturação social à qual as pessoas privadas de liber-
dade são submetidas. Ela possibilita que a pessoa seja novamente aco-
lhida e aceita em seu meio social, familiar e comunitário.

230. Restaurar a pessoa signifi ca também restaurar suas relações 
consigo, com seus familiares, com sua comunidade e, principalmente, 
com a família da vítima. A vivência dos princípios da justiça restaurati-
va é a base para o início de uma percepção das violências em si mesmo, 
pois a paz começa em cada um.

231. Nessa proposta de justiça, o ser humano passa a ser visto 
como uma pessoa que tem potencialidade e possibilidades. Nesse pro-
cesso dialógico entre os envolvidos no confl ito é possível expressar a 
dor e a certeza de reconhecimento, por parte do agressor, do mal co-
metido, bem como a responsabilidade e a reparação dos danos à víti-
ma e sua reintegração na sociedade.

232. Para superar a violência, é necessário denunciar a predomi-
nância do modelo punitivo presente no sistema penal brasileiro, ex-
pressão de mera vingança, a fi m de incorporar ações educativas, penas 
alternativas e fóruns de mediação de confl itos que visem à superação 
dos problemas e à aplicação da justiça restaurativa.
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3.2. 3.2. As obras sociais da comunidade eclesial como As obras sociais da comunidade eclesial como 
caminho para a superação da violênciacaminho para a superação da violência

233. Ao longo da história, muitas iniciativas sociais e caritati-
vas vinculadas à espiritualidade alimentaram a esperança de homens 
e mulheres oprimidos e marginalizados que, assim como Lázaro 
(Lc 16,21), “desejavam saciar-se do que caía da mesa do rico”. Essas 
migalhas que serviram de base para o posicionamento social da Igreja, 
suscitaram nas Pastorais Sociais o desejo de lutar contra o cerceamen-
to de direito, praticado pelo Estado.

234. No decorrer da história, várias iniciativas sociais da Igreja 
foram sendo assumidas pela sociedade e se tornaram políticas públi-
cas. Portanto, o olhar social da Igreja exigiu posicionamento do Esta-
do em relação ao sofrimento humano por ele negligenciado.

235. A motivação da fé vivenciada pela prática do Evangelho, 
que potencializa o ser humano para lidar com suas próprias limitações, 
deve balizar as ações da cultura da paz proposta pela CF 2018. A espe-
rança é a principal característica dos trabalhos pastorais da Igreja. Por 
mantê-la, mesmo nas situações de sofrimento e defender a dignidade 
humana e o direito à vida em todas as circunstâncias, inclusive como 
política pública, a Igreja tem contribuído signifi cativamente para a su-
peração da violência.

3.3. 3.3. Promoção eclesial de uma espiritualidade que Promoção eclesial de uma espiritualidade que 
desperte para superação da violênciadesperte para superação da violência

236. O surgimento de uma grave crise na sociedade, como a vio-
lência, atinge a espiritualidade e a ética. A superação desta crise está 
vinculada ao novo sentido que nasce de uma nova espiritualidade, 
portanto, uma espiritualidade encarnada na cultura da não violência é 
o caminho necessário para a superação desta crise.

237. Diante de complexas realidades como a violência urbana e 
rural, o homem e a mulher devem aprender a escolher. A negação des-
ta escolha incide em sua liberdade, podendo transformá-los em um 
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anonimato, onde além da perda de suas identidades e, consequente-
mente, do sentido da vida, eles serão empurrados e manipulados por 
outras forças que também compõem esta realidade da violência. Esco-
lher e posicionar-se é a primeira necessidade para a compreensão do 
sentido da vida, mesmo porque, tratando-se de violência, o sentido da 
vida não está na identifi cação dos sintomas ou das estruturas da vio-
lência, mas em suas descobertas, que ocorrem quando se deixa guiar 
pela espiritualidade.

238. Considerando que podemos distinguir a religião como “ati-
vidade” pessoal e social e, por não estar presente nos outros seres vi-
vos, torna-se uma manifestação tipicamente humana,48 sendo parte, 
em todo os tempos, da história da humanidade. Faz-se necessário uti-
lizá-la à luz da espiritualidade, para a compreensão da violência física, 
psicológica e institucional.

239. A religião com a espiritualidade leva à paz, já a religião sem 
a espiritualidade, leva ao fundamentalismo, ou seja, à guerra. Portanto, 
ao propor uma espiritualidade que leva à superação da violência como 
ação concreta, a Campanha da Fraternidade 2018 indica a necessidade 
de que o período quaresmal seja de intensa conversão pessoal e social 
à cultura da paz.

3.4. 3.4. Experiência de superaçãoExperiência de superação
A terra para os povos indígenas, o tekohá (“lugar onde se pode 

ser”) é condição para existir: vida, cultura, alimentação, saúde, edu-
cação, estão entrelaçados com a mãe terra, com a mãe natureza, negar 
este direito é continuar assinando os decretos de morte para as popu-
lações tradicionais.

Os povos indígenas no Mato Grosso do Sul esperam há décadas 
que o Estado brasileiro possa reconhecê-los como tal, concluindo os 
processos demarcatórios de suas terras, para que elas possam retornar 

48 A defi nição do homem como um ser religioso e a compreensão da religião como manifesta-
ção tipicamente humana, faz parte do estudo e da obra Antropologia: religião e valores cristãos, 
de Lino Rampazzo, publicada pela Editora Paulus em 2014.
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para os seus verdadeiros donos. Infelizmente, este processo é moroso 
e as inciativas anti-indígenas estão cada dia mais fortes nas instâncias 
que poderiam decidir a demarcação das terras, isso faz com que a vio-
lência contra os povos indígenas só aumente.

O povo Guarani e Kaiowá com quem trabalho diretamente 
detém uma paciência histórica que nunca pude ver antes, e mesmo 
assim não aguentaram mais esperar pelo governo brasileiro e adota-
ram como ferramenta de luta a autodemarcação de seus territórios, 
através das “retomadas” de suas terras tradicionais eles puderam ter 
contato de novo com os seus tekohás, com seus antepassados, com a 
proteção de sua mãe terra. Isto nada mais é de que uma forma encon-
trada pelos indígenas para superar a violência à qual estão submetidos.

Nas áreas retomadas é nítida a vida, a esperança, a alegria, a 
“segurança”, o aconchego de quem está de novo no colo de uma mãe. 
Quando retornam aos seus territórios, os povos indígenas não voltam 
só para a terra, eles reencontram com seu próprio ser, sua cultura, suas 
crenças, seus sonhos.

Como missionária, pouco tenho ensinado aos povos indígenas, 
mas jamais conseguiria mensurar o quanto aprendi com eles.

Missionária Lídia Farias de Oliveira
CIMI – Mato Grosso do Sul

3.5. 3.5. Pistas de ação concretaPistas de ação concreta
240. A Igreja está intimamente ligada às pessoas, à sua história e aos 

acontecimentos que marcam a vida de todos. Fiel a seu Fundador, que 
quer que todos os povos sejam seus discípulos e vivam o mandamento 
do amor, para isso é preciso trilhar um caminho feito de passos como:

 A comunidade insira o tema da paz em sua liturgia e oração;
 Articular por meio do Ecumenismo e do Diálogo inter-religioso, 

momentos de oração pela paz em lugares simbólicos;
  Conhecer as realidades próximas da comunidade que apresen-

tem confl itos, para um discernimento sobre as melhores soluções 
e contribuições possíveis;
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 Acompanhar famílias, jovens, grupos de bairros rivais, escolas 
com incidência de confl itos em vista de superá-los;

 Apoiar as iniciativas da sociedade organizada e de organizações 
não governamentais, que visem à cultura da paz;

 As comunidades precisam conhecer serviços mediante os quais 
a Igreja se faz solidária às vítimas violência de nossa sociedade e 
empenha-se pela superação das injustiças e pela construção de 
relações segundo o Evangelho;

 Inscrever a participação nos Conselhos Paritários no plano pas-
toral da diocese ou paróquia, como uma das formas de participa-
ção da Igreja na edifi cação do bem comum da sociedade;

 Promover a formação de leigos e leigas animando-os a orga-
nizarem-se para a construção de uma sociedade que supere a 
violência;

 Incluir o tema da superação da violência nos programas de for-
mação para a Iniciação Cristã, Catequese e Pastoral Juvenil;

 Promover uma Pastoral familiar capaz de ajudar cada família a 
superar os problemas de violência doméstica;

 Sugerir pautas aos jornais, através do relacionamento com asses-
sores de imprensa e agentes da Pastoral da Comunicação, bus-
cando seu envolvimento na causa da superação da violência;

 Resgatar documentos do magistério da Igreja referentes ao valor 
e à dignidade da pessoa humana através da formação de grupos 
de estudo nas paróquias, escolas, comunidades e movimentos;

 Utilizar os meios de formação como homilia, catequese, encon-
tros, cursos, escolas da fé, para aprofundar temas relativos à supe-
ração da violência, a fi m de atingir as pessoas que participam da 
vida eclesial;

 Aprofundar o conhecimento sobre as questões da superação da 
violência através da promoção de palestras e cursos destinados a 
bispos, presbíteros, diáconos, religiosos e religiosas, com especial 
atenção às pastorais da criança, do menor, da juventude, da famí-
lia, da saúde, da educação, carcerária e da sobriedade.
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4. 4. A SOCIEDADE E A SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIAA SOCIEDADE E A SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA
241. Pensar a superação da violência dentro do sistema capita-

lista, que mantém sua centralidade no lucro econômico, e não no ser 
humano, exige um grande esforço na identifi cação e compreensão das 
iniciativas que sinalizam possibilidades de enfrentamento e superação 
da violência. Estas iniciativas, pensadas e desenvolvidas em manuten-
ção deste sistema, em que o ser humano é apenas um objeto para o 
consumo, tornam-se “paliativas” à cultura da não violência.

242. Em uma cultura de paz, homens e mulheres são chamados a 
testemunhar o amor, e a sociedade para estabelecer a harmonia entre 
as relações de poder, que devem estar a serviço da vida humana. A 
existência de situações e práticas violentas é intrínseca às sociedades 
fragmentadas em classes sociais, nas quais as desigualdades sociais 
criam subcategorias de seres humanos. Portanto, as políticas públicas 
desenvolvidas no sistema capitalista possibilitam apenas o enfrenta-
mento de alguns tipos de violência.

243. Se o sistema capitalista permitisse que se considerasse o ser 
humano em primeiro lugar, e não o lucro, deixaria de ser sistema ca-
pitalista. Portanto, enquanto isso não acontece, apontamos para algu-
mas iniciativas de enfrentamento da violência que contribuem para 
a construção de uma cultura da paz. Elas se consolidaram a partir da 
espiritualidade humana, que impulsiona os empobrecidos e margina-
lizados a gritar por justiça.

244. A consolidação de políticas públicas em andamento, como 
a do Sistema Único de Saúde (SUS), a do Sistema Único da Assis-
tência Social (SUAS) e o Controle Social exercitado pelos Conselhos 
Paritários de Direitos, entre outras, são possibilidades para o enfren-
tamento da violência que se desenvolve dentro de suas abrangências, 
como é o caso da violência doméstica na sociedade brasileira.

245. Considerando as difi culdades dos estados e municípios em 
ajustar e manter efetivamente o tratamento e a prevenção da violên-
cia com uma política de saúde pública, e analisando que todos esses 
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serviços são regulados pelo SUS nas instâncias municipais, estaduais 
e federal, cabe uma atuação cristã de fi scalização sistemática junto aos 
conselhos de saúde, pois só com controle social a política de combate, 
tratamento e prevenção da violência, garantida por esta legislação des-
de 1990, será implantada em sua totalidade nos municípios brasileiros.

246. Em qualquer instância de controle social exige-se compor-
tamento e atitudes éticas, ou seja, assumir uma missão em favor da 
humanidade, e não visando à promoção pessoal. Desta forma, votar e 
defender a participação de pessoas éticas para atuar no controle social 
das políticas de combate, tratamento e prevenção da violência, além 
de ser um exercício de cidadania, é também um comportamento da fé 
cristã, principalmente em relação aos conselhos deliberativos, como é 
o caso do conselho de saúde em que a política de saúde sobre violên-
cia está formatada. Nele, os conselheiros deliberam sobre recursos e 
serviços a serem executados ou implementados nos municípios.

247. Por conta das intercorrências envolvendo a atuação dos(as) 
conselheiros(as), antes de estimular a participação do cristão nos me-
canismos de controle social, eles devem estar preparados para esta atu-
ação, missão esta que a Doutrina Social da Igreja (DSI) nos permite 
contribuir. Caso contrário, muitos conselheiros eleitos a partir de suas 
atuações pastorais acabam servindo de “bode expiatório” aos fi gu-
rões da “velha” política, que utilizam esses conselheiros para justifi car 
como “presença” da Igreja nos referidos espaços de controle social.

248. Nossas comunidades, paróquias e dioceses podem contri-
buir com a sociedade no enfrentamento da violência, estimulado as 
famílias católicas para o acolhimento temporário de crianças em situ-
ação de risco. Neste caso, primeiro há de se verifi car se naquele terri-
tório existe legislação específi ca para isso. Se negativo, propor aos ve-
readores de sua cidade a criação da Lei sobre família acolhedora; essa 
Lei normatiza o acolhimento temporário de crianças em situação de 
risco, cujos pais ou representantes legais perderam temporariamente 
a guarda.
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4.1. 4.1. Experiência de superaçãoExperiência de superação
A arte possibilita autoconhecimento e potencializa a construção 

de uma nova visão de mundo e de novos projetos de vida. Com esta 
perspectiva, a Secretaria de Justiça do Estado do Piauí tem utiliza-
do do teatro como um instrumento facilitador e transformador para 
a visão que envolve a sociedade e as mulheres privadas de liberdade 
daquele Estado. Dois projetos de teatro foram desenvolvidos no siste-
ma prisional: “Mulheres de Aço e de Flores” e “Espelho da Realidade”.

Usando a arte como ferramenta de ressocialização, o sistema 
prisional feminino do Piauí possibilita que 39 reeducandas, através 
da cultura, possam interagir com a sociedade. Essa interação desperta 
uma visão humanista no público que assiste aos espetáculos.

4.2. 4.2. Pistas de ação concretaPistas de ação concreta
249. Apresentaremos neste momento algumas iniciativas desta 

construção que, ao serem fomentadas pelas diferentes instâncias da 
sociedade, acabaram sendo assumidas pelo Poder Público. Por enten-
der que elas possibilitam o enfrentamento da violência, conclamamos 
a todos para assumirem o Estatuto do Desarmamento, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), as Defensorias Públicas, a Lei Maria 
da Penha e os Direitos Humanos como iniciativas sociais de enfrenta-
mento da violência.

a. Estatuto da Criança e do Adolescente

250. Sabemos que a pobreza é uma das piores formas de vio-
lência que uma criança pode enfrentar, visto que tem impacto em sua 
vida da forma mais ampla possível.

251. Para enfrentar essa dura realidade da criança que sofre com 
a miséria todos os dias, James J. Heckman, professor emérito de eco-
nomia “Henry Schultz” da Universidade de Chicago, ganhador do 
Prêmio Nobel de Economia e especialista em economia do desenvol-
vimento humano, em um estudo realizado com ajuda de profi ssionais 
de diversas áreas de atuação, defende que o investimento na criança, 
nos primeiros 1000 dias de vida, é o melhor e mais vantajoso que se 
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pode fazer. Essa pesquisa mostra que o investimento de R$ 1,00 na 
primeira infância economizaria R$ 7,00 em gastos com violência e cri-
minalidade no futuro.

252. A maior taxa de retorno do desenvolvimento na primeira 
infância ocorre quando se investe o mais cedo possível, desde o nasci-
mento até os cinco anos de idade, em famílias carentes. Novos estudos 
surgem a cada dia sobre a importância de uma boa alimentação duran-
te a gravidez e os primeiros anos de vida, do parto normal e da ama-
mentação materna exclusiva durante os seis primeiros meses do bebê.

253.  Antigamente, acreditava-se que as doenças crônicas (tais 
como: obesidade, hipertensão, diabetes, infartos e derrames) come-
çavam apenas na fase adulta. Mas estudos comprovam que eles po-
dem ter início ainda no útero, quando o bebê está se desenvolvendo 
no ventre materno. As pesquisas apontam que os cuidados durante os 
primeiros 1000 dias de vida do bebê, sobretudo no que diz respeito à 
nutrição, são essenciais para o bom desenvolvimento do indivíduo ao 
longo de toda a vida.

254. Pesquisas realizadas com crianças, do nascimento aos 14 
anos, comprovaram, por exemplo, que bebês que mamaram no peito 
chegaram à adolescência com menos hipertensão arterial, diabetes e 
obesidade. O estudo demostrou ainda o efeito dose-resposta: quan-
to mais aleitamento materno, menos as pessoas vão ter doenças, tais 
como diabetes tipo 2, hipertensão arterial, doenças renais, osteoporo-
se, doenças cardíacas, colesterol alto e obesidade.

255. Garantir um desenvolvimento pleno e saudável durante os 
primeiros 1000 dias para todas as crianças deve ser uma realidade em 
todos as comunidades brasileiras, para que todas as crianças possam 
ter um desenvolvimento saudável e possam vislumbrar um futuro da 
mesma maneira.

256. A Igreja partilha da visão de um mundo onde nenhuma 
criança vai viver na pobreza. Age para promover o cuidado e a prote-
ção no ambiente familiar, construir e apoiar políticas de combate às 
injustiças contra as crianças.
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257. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), promul-
gado em 1990, trouxe uma nova visão sobre a violação de direitos da 
criança e dos adolescentes, principalmente, sobre a violência sexual, 
uma das mais graves violações de direitos humanos. A triste realidade 
da violência contra crianças ocorre em todas as classes sociais e não 
está relacionada ao nível de escolaridade; ela está estampada nos jor-
nais, na internet, nos programas de rádio e TV.

258. A consolidação do ECA como legislação é um grande mar-
co para a sociedade brasileira, pois até então as crianças e os adoles-
centes no Brasil não eram “sujeitos de direitos”. Observando as estatís-
ticas sobre a violência sexual contra as crianças e os adolescentes, em 
que a maioria dos agressores é alguém muito próximo e de referência 
da criança, podemos melhor compreender a importância do ECA e 
também agir pastoralmente contra esta realidade:

 Denunciando toda e qualquer forma de violência sexual contra 
crianças e adolescentes, seja ela de exploração sexual, abuso sexual, 
turismo sexual, tráfi co interno e internacional para fi ns de explora-
ção sexual, pornografi a na internet, pedofi lia e assédio sexual;

 Promover ações em parcerias com os Conselhos Tutelares (CT), 
Conselho Municipal da Criança e Adolescente (CMDCA), Con-
selho de Alimentação Escolar (CAE) e Pastoral do Menor;

 Defender o ECA como uma política pública que possibilita o en-
frentamento e a superação da violência;

 A partir da Doutrina Social da Igreja, promover debates, rodas de 
conversas envolvendo as secretarias de inclusão, cidadania, direi-
tos humanos e conselhos de direitos para, juntos, buscar formas 
de superação da violência contra crianças e adolescentes.
b. A violência doméstica e a Lei Maria da Penha

259. A sociedade exige, há mais de 50 anos, que as mulheres es-
tudem, trabalhem e sustentem suas famílias, com ou sem a ajuda do 
marido ou companheiro. Contudo, ainda é forte a cultura da prevalên-
cia masculina nos lares e relacionamentos, mesmo quando a mulher 
exerce a atividade profi ssional e colabora com o orçamento doméstico.

CF2018_Texto_BASE_FINAL.indd   86CF2018_Texto_BASE_FINAL.indd   86 09/10/17   10:5409/10/17   10:54



87

260. As mulheres não devem sofrer essas violências domésticas 
em silêncio. Devem ser informadas e capacitadas, juntamente com 
seus companheiros ou maridos, pais e fi lhos, a superar essas condutas 
de opressão. A proteção à mulher vítima de violência doméstica evo-
luiu com a Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha que, entre 
outras prerrogativas, objetiva coibir a violência doméstica e familiar. 
Entretanto, a Justiça não evita a prática violenta, apenas a reprime e 
pune, com medidas protetivas que visam afastar o agressor.

261. Para que seja evitada a violência, as mulheres e os homens 
devem adotar comportamentos de colaboração nos trabalhos domés-
ticos, criando situações que favoreçam a demonstração de igualdade e 
companheirismo aos fi lhos para mudar a estrutura educacional e cons-
truir uma nova ideia no futuro a respeito da fi gura feminina nos lares.

 Incluir o tema da superação da violência nos programas de for-
mação para a Iniciação Cristã, Catequese e Pastoral Juvenil;

 Promover uma Pastoral familiar capaz de ajudar cada família a 
superar os problemas de violência doméstica;

 Impulsionar centros paroquiais e diocesanos com uma pastoral 
de atenção integral à família, especialmente pessoas que sofrem 
violência doméstica;

 Promover atos públicos em função de uma sociedade mais segu-
ra, chamando a atenção da população sobre a violência domésti-
ca e a Lei Maria da Penha.
c. O sofrimento e o amor se transformam em ação

262. De acordo com as informações da Agência Brasil, o movi-
mento Mães de Maio teve início a partir do sofrimento e da indigna-
ção das famílias que tiveram seus fi lhos assassinados no interior e na 
capital paulista, em maio de 2006.

263. Conhecido como “Crimes de Maio”, o episódio que ceifou a 
vida de mais de 600 pessoas, em sua maioria jovens negros e morado-
res da periferia, é reconhecido pelo Grupo Tortura Nunca Mais como 
uma reação de grupos de extermínio, com a participação de agentes 
do Estado, a ataques da organização criminosa Primeiro Comando da 
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Capital (PCC). O Movimento Mães de Maio teve início a partir de 
uma mãe que relata ter sofrido esta carnifi cina com a morte de seu 
fi lho de 29 anos.

264. A morte do fi lho de Débora, assim como a maioria das ou-
tras mortes que ocorreram naquele período e que também não foram 
esclarecidas, foi atribuída à Policia Militar. Por isso, ela afi rma ser uma 
mulher que se alimenta da luta e “grita” pelo fi m do extermínio da ju-
ventude, conclamando a justiça que não vem por parte do Estado.

265. O enfrentamento e a superação da violência observada no 
movimento Mães de Maio demonstra que a dor pode ser superada 
pelo perdão e, consequentemente, pela construção de um mundo pa-
cífi co à imagem do Reino anunciado por Jesus.

d. Setenta anos dos Direitos Humanos

266. Com o objetivo de evitar guerras, promover a paz mundial 
e fortalecer os direitos humanitários, em 1948, portanto, há 70 anos, 
a Organização das Nações Unidas (ONU) proclamou a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. Ela inclui o direito à vida e à liber-
dade, à liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à 
educação, entre outros.

267. A mercantilização da vida tem provocado na sociedade con-
temporânea a ausência do reconhecimento de que o outro é um agen-
te de direito. Basta “tirar o véu” e olhar para a insalubridade do sistema 
prisional do nosso país: linchamentos, execuções sumárias, chacinas 
e, principalmente, para o genocídio da juventude para constatarmos a 
negação de direito, principalmente entre os mais empobrecidos.

268. Direitos humanos e cidadania andam juntos, portanto, exer-
cê-los implica na consciência de que os direitos e os deveres univer-
sais são necessários para a sobrevivência da igualdade. Por esta razão, a 
Campanha da Fraternidade deste ano, ao propor a superação da violên-
cia, indica a necessidade da paz, fruto da justiça que se consolida com a 
efetivação de políticas públicas que assegura a dignidade humana.
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 Lutar contra toda forma de violência e discriminação e apoiar ini-
ciativas adequadas na defesa dos direitos humanos;

 Apoiar as pessoas de boa vontade que militam nos difíceis cam-
pos da política, das comissões de direitos humanos, das relações 
internacionais;

 Fortalecer a ação educativa e evangelizadora, objetivando a cons-
trução da cultura da paz, a conscientização sobre a negação de di-
reitos como causa da violência e o rompimento com as visões de 
guerra, as quais erigem a violência como solução para a violência.
e. Superação da violência gerada pela exploração 

sexual e pelo tráfi co humano

269. A organização para o enfrentamento do tráfi co humano se-
gue o princípio de que é necessário articular a ação social cumprindo 
o desafi o da Igreja de ser a advogada da justiça e a defensora dos po-
bres.49 É uma tarefa urgente, pois velados pelos discursos da neces-
sidade de acelerar o desenvolvimento econômico e a bolha ilusória 
da inserção social via consumismo, estão milhares de pessoas em si-
tuação de miséria e pobreza, potenciais vítimas de aliciadores para o 
tráfi co humano.

270. Enquanto cristãos, somos desafi ados ao compromisso com 
o processo de erradicação do tráfi co humano em suas várias expres-
sões, seja no trabalho escravo, seja no meio rural ou urbano, no comér-
cio de órgãos, na exploração sexual, na adoção ilegal ou outras formas 
de escravização do ser humano, porque isso nos agride como uma gra-
víssima violação dos direitos humanos. Para tanto, é preciso:

 Exigir do Estado brasileiro que efetive o que está proposto no 
III Plano Nacional dos Direitos Humanos: “Estruturar, a par-
tir de serviços existentes, sistema nacional de atendimento às 
vítimas do tráfi co de pessoas, de reintegração e diminuição da 

49 CELAM. Documento de Aparecida (DAp). Brasília-São Paulo: Edições CNBB-Paulus-Pauli-
nas, 2008, n. 395.
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vulnerabilidade, especialmente de crianças, adolescentes, mulhe-
res, transexuais e travestis”.50

 Fortalecer e ou contribuir na articulação nacional de uma rede 
de entidades e organizações da sociedade civil que atuam ou ve-
nham a atuar na prevenção ao tráfi co humano e na assistência às 
vítimas, bem como na incidência por políticas públicas, de modo 
a integrar iniciativas de caráter regional mais efi cazes.
f. Violência e juventude

271. Cada jovem faz um caminho e nele constrói a sua história. 
História de sonhos e esperanças, constitutivos deste ciclo do desenvol-
vimento humano. No entanto, muitas vezes, esses sonhos e esperanças 
se transformam em pesadelo. Morte, dor e violência provocam a retirada 
de muitos sonhos da juventude. Onde não há sonho, a utopia está morta.

272. Para que a juventude brasileira não seja impedida de so-
nhar, exigimos:

 Erradicar defi nitivamente o analfabetismo;
 Esclarecer a comunidade sobre a importância da participação 

nos Conselhos Municipais e Estaduais da Juventude;
 No acompanhamento aos usuários de drogas, estar ao lado do 

dependente para ajudá-lo a recuperar sua autoestima e vencer 
esta enfermidade;

 Estabelecer políticas públicas de inclusão social de milhares de 
excluídos principalmente da juventude negra;

 Promover dinâmicas que levem ao perdão e à reconciliação, so-
bretudo nas famílias.
g. Negros e negras e a superação da violência

273. O trabalho escravo se deu com base em tortura, abusos 
sexuais, proibição das formas de manifestação cultural e religiosa e 
violência física. Mesmo com a aprovação da Lei Áurea, em 1888, em 
que a escravidão negra passa a ser atividade proibida em território 

50 BRASIL – SECRETARIA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS. III Programa Nacional de 
Direitos Humanos. Brasília, 2010, p. 149.
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nacional, a liberdade veio e não libertou: não gerou protagonismo, 
dignidade e libertação. Os negros, agora livres, foram buscar sua sub-
sistência em atividades informais, iam se organizando nas periferias 
das cidades e das fazendas, conforme as condições de homem livre 
lhes possibilitavam.

274. Para darmos alguns passos em direção às causas da violên-
cia em relação à população negra, precisamos avançar na compreensão 
de seus fatores e determinantes. Não nos deixarmos contaminar por 
seus sintomas é a primeira necessidade para esse passo.

275. Seguem algumas ações que possibilitam compreender e 
agir em relação à violência contra os negros em nossa sociedade.

 Valorizar as datas comemorativas dos povos indígenas e quilom-
bolas, participando de suas atividades ou realizando celebrações 
nas comunidades na perspectiva de uma liturgia encarnada e que 
retrate esses povos e seus clamores;

 Realizar em nossas comunidades a Semana dos Povos Indígenas 
e a Semana da Consciência Negra, com celebrações, cantos e 
danças;

 Facilitar o desenvolvimento da agricultura familiar, consumindo 
produtos artesanais das comunidades tradicionais, indígenas e 
quilombolas.
h. Superação da violência no campo

276. Para compreender as causas e os signifi cados da violência 
no campo e nas comunidades indígenas, é preciso ter coragem e agir 
contra o gerenciamento político da violência no campo, pois entre os 
seus signifi cados está o poder, a ganância e a negação do outro, que o 
poder midiático, parte do gerenciamento político da violência, muito 
elucida, tanto que ao fi nal de um telejornal, mesmo vendo trabalha-
dores e trabalhadoras ensanguentados ou intoxicados com gás lacri-
mogênio, nos indignamos com a cerca caída, a vidraça quebrada, pelo 
aparato policial que só esteve no local para manter a “ordem”, e não 
pelo ser humano, imagem e semelhança de Deus.
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277. A condição para uma cultura de não violência no campo 
está no reconhecimento de que a terra faz parte da obra do criador 
(Gn 1,10), que não distribui títulos para sua propriedade, portanto, 
ela pertence a todos e todas. Sem uma reforma agrária seguida de uma 
política pública de incentivo ao agricultor familiar, a questão da terra 
permanecerá sendo um “campo de batalhas”.

278. O enfrentamento da violência no campo exige de cada pes-
soa e da sociedade comprometimento com:

 A demarcação das terras indígenas;
 Estimular a Reforma Agrária e a melhoria das condições do tra-

balho no campo;
 Impedir a depredação dos recursos naturais: fl oresta e solo, degra-

dação do ambiente urbano, poluição industrial e agrícola reverten-
do a tendência destrutiva dos agentes causadores das mudanças 
climáticas, pois estes são uma violência contra o meio ambiente.
i. A superação da violência fruto do narcotráfi co

279. Por ser a história humana dinâmica e contraditória, o en-
frentamento da violência no contexto da drogadição requer esforço 
e comprometimento pessoal, social e eclesial, sobretudo, diante da 
“mudança de época” e das crises existenciais e sociais, provocadas pelo 
desejo de consumo, que banalizam o ser humano e, consequentemen-
te, o desenvolvimento da vida; famílias inteiras são violentadas pelo 
consumo e pelo mercado das drogas.

280. A cultura capitalista, na perspectiva exacerbada do lucro, 
transforma seres humanos em objetos de consumo. E no “vale-tudo” 
das drogas isso não é diferente. Por exemplo, a cocaína em forma de 
cristal (crack), substância com elevado poder de destruição e de baixo 
valor fi nanceiro, com a facilitação de seu consumo entre todas as clas-
ses sociais, se tornou uma epidemia. Hoje, é mais um nicho de merca-
do que desafi a a humanidade.

281. Neste cenário, propor a cultura da não violência diante do 
rentável mundo das drogas, “aquecido” por homens e mulheres que 
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permanecem às margens da sociedade, estimulados pelo tráfi co, ser-
vidores e agentes públicos corruptos que, além de intermediar o fl uxo 
da droga, contribuem para a coisifi cação do dependente químico. É 
“preciso compreender que o uso de drogas ilícitas é apenas o ponto 
fi nal de uma enorme rede de produção, circulação, distribuição e con-
sumo de drogas”.

282. Por esta razão, o enfrentamento da violência envolvendo o 
usuário de drogas ilícitas e lícitas passa pelo anúncio e pela denúncia 
das ausências ou descasos em relação aos serviços públicos essenciais 
como água, saneamento básico, educação, saúde, transporte, entre ou-
tros, que, ao serem negados, refl etem nos sintomas da violência.

283. Diante do sofrimento que o desemprego tem causado às 
pessoas, e considerando os jovens como vítima principal, a falta de 
emprego, ao expor os jovens a uma maior condição de vulnerabilida-
de, torna-os mais suscetíveis ao uso das drogas. Portanto, a luta pela 
dignidade do trabalho é essencial para a cultura da não violência.

284. Mesmo com a precariedade em relação à recuperação e ao 
tratamento ao dependente químico, já avançamos nela. Agora, pre-
cisamos avançar no apoio técnico e social ao adicto em processo de 
recuperação. A maioria deles, ao fi nalizar o período e o processo de 
tratamento, só tem a “rua” a lhes esperar e, por reconhecer que não 
terão forças para enfrentá-la, choram “lágrimas de sangue”.

285. Junto com os avanços tecnológicos, grande marco do século 
XX, também evoluiu o pensamento social de negação do outro. Com 
a valorização da técnica pela técnica foi intensifi cada a relação obje-
tal e de coisifi cação do ser humano. Esta relação, principalmente nas 
grandes cidades, onde as aglomerações de dependentes químicos são 
denominadas por “cracolândias”, elas podem ser observadas a olho nu.

286. As “cracolândias”, também ponto de “encontro” entre a po-
pulação em situação de rua, compõe a “paisagem” na maioria das cida-
des brasileiras. No coração da maior metrópole do Brasil, São Paulo, 
esta “chaga social” causa muito desconforto às autoridades constituídas, 
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que por não reconhecer “que somos todos irmãos”, e desejosas do po-
pulismo manicomial, avançam como “salvadores da pátria”.

287. Este quadro grotesco e caótico da “cracolândia” na capital 
paulista expõe em “cores vivas” a violência social aos usuários de álco-
ol e drogas. Eles, farrapos humanos, ao serem diluídos pelas drogas, se 
tornaram insensíveis aos demais humanos.

288. Mediadas pelo populismo eleitoral, as ações de natureza 
higienista podem camufl ar a questão de saúde, segurança e de assis-
tência social a ser dispensada aos indivíduos que sofrem transtornos 
diversos, especialmente o de dependência química.

289. O uso abusivo de substâncias psicoativas, além de expor o 
usuário a tamanha vulnerabilidade social, revela um dos maiores pro-
blemas de violência física, psicológica e social na sociedade contem-
porânea. Seu enfrentamento não é tarefa fácil e exige ações conjuntas 
em diversas frentes. Nenhuma delas é de fácil resolução, seja de saúde, 
assistência ou de segurança pública. Faz-se necessário apontar cami-
nhos de superação como:

 No acompanhamento aos usuários de drogas, estar ao lado do 
dependente para ajudá-lo a recuperar sua autoestima e vencer 
esta enfermidade;

 No apoio à erradicação das drogas, denunciar a criminalidade 
sem nome dos narcotrafi cantes que prejudicam tantas vidas hu-
manas, com o objetivo do lucro e a força em suas mais baixas 
expressões;

 Incentivar programas de governos e entidades civis que traba-
lham neste sentido;

 Implementação de políticas públicas desenvolvidas pelo Centro 
de Atendimento Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) nos 
municípios;

 Atuação efetiva do Centro de Referência Especializada em Assis-
tência Social (CREAS), bem como as práticas de Polícia Comuni-
tária, normalmente desenvolvidas por Guardas Municipais (GM);

 Fortalecer a Pastoral da Sobriedade nas Dioceses.
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j. Estatuto do Desarmamento

290. Com o objetivo de reduzir o número de armas de fogo em 
circulação, através da Lei 10.826/2003, foi criado o Estatuto do Desar-
mamento, essa lei proíbe o porte de arma de fogo, exceto para determi-
nadas categorias profi ssionais, ela também estabelece regras incluindo 
capacidade técnica e aptidão psicológica para o porte de arma. Contu-
do, também tramita no Congresso a Sugestão Legislativa 4/2017, que 
solicita a revogação da Lei que criou o Estatuto do Desarmamento.

291. Vale lembrar que, em 2005, houve um referendo e a popula-
ção brasileira rejeitou o dispositivo do Estatuto que proibia a venda de 
armas no Brasil, agora, o autor dessa sugestão legislativa argumenta que 
o problema da violência não foi resolvido e que a revogação do Estatu-
to do Desarmamento devolveria aos cidadãos o direito de se defender.

292. Enquanto cristãos, e por compreendermos que a paz é fruto 
da justiça, devemos fi car atentos aos comportamentos dessa natureza, 
ou seja, aqueles que compreendem que o armamento é uma forma 
preventiva para se conter a violência, pois o autor dessa propositura 
argumenta pela posse de arma como condição de superação e enfren-
tamento da violência.

293. O armamento é um dos instrumentos que contribui para as 
manifestações de violência. Por isso, somos favoráveis ao Estatuto do 
Desarmamento como uma ferramenta para o enfrentamento da vio-
lência e sugerimos:

 Realização, pelo Estado e pela sociedade organizada, de campa-
nhas educacionais de conscientização em relação aos principais 
problemas que geram insegurança e medo às pessoas, sejam locais, 
regionais ou nacionais, com o apoio principalmente da força dos 
meios de comunicação social e das instituições presentes na socie-
dade que são comprometidas com o bem social e com a educação;

 É também importante a formação e valorização de Comissões 
Diocesanas de Justiça e Paz e Comissões de Defesa dos Direitos 
Humanos, que lutem e promovam a cultura da paz sem o uso de 
armas de fogo.

CF2018_Texto_BASE_FINAL.indd   95CF2018_Texto_BASE_FINAL.indd   95 09/10/17   10:5409/10/17   10:54



96

k. Defensoria pública

294. Considerando que o direito constitucional de defesa é para 
todos, mas que nem todos, principalmente os mais empobrecidos, 
conseguem fazer uso desse direito, as defensorias públicas, cuja função 
é atender àqueles que não possuem condições fi nanceiras de pagar os 
honorários de um advogado, tornaram-se instrumento para diminuir 
as desigualdades sociais e, consequentemente, promover a justiça.

 Para diminuir a desigualdade e possibilitar que todos tenham 
acesso a seus direitos, devemos:

 Exigir a atuação sistemática das defensorias públicas locais;
 Possibilitar encontros com a fi nalidade de aproximação das pas-

torais sociais e Defensorias Públicas;
 Em parcerias com os defensores públicos, promover uma cul-

tura que respeite as diferenças, combatendo o preconceito e a 
discriminação.
l. Violência política

295. O Papa Francisco nos ensina que “a Igreja é chamada para 
ser servidora de um diálogo difícil”.51 Com este ensinamento e consi-
derando que os mandatos eletivos na política brasileira, em sua maio-
ria, tornam-se uma oportunidade de negócio, o diálogo e as ações para 
o enfrentamento da violência política não são tarefas fáceis. Assim, 
diante da ausência ou precariedade das políticas públicas, precisamos 
estabelecer uma agenda mínima de diálogo político em nossas comu-
nidades. As Escolas de Fé e Políticas ou Escolas de Cidadania presen-
tes em nossas Dioceses e Paróquias, são de fundamental importância 
para o enfrentamento da violência política. Portanto, é importante:

 Esclarecer a comunidade sobre a importância da participação 
nos Conselhos Paritários;

  O fortalecimento da democracia participativa, através dos pre-
ceitos constitucionais do Plebiscito, do Referendo e do Projeto 

51 FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium (EG). Documentos Pontifícios 17. 
Brasília: Edições CNBB, 2013, n. 74.
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de Lei de Iniciativa Popular, permitindo assim a sua efetividade, 
reduzindo as exigências para a sua realização e ampliando suas 
possibilidades de concretização.
m.  Violência religiosa

296. Em nome da fé ou de um pressuposto absoluto de verdade, 
a violência manifestada pela intolerância religiosa, além de provocar 
sofrimento e distanciamento da cultura de paz, impõe sequelas à alma 
das pessoas empobrecidas e “calejadas” por uma prática religiosa que, 
ao invés da liberdade, oprime a misericórdia de Deus para com seus 
fi lhos e suas fi lhas.

 Articular, por meio do Ecumenismo e do Diálogo inter-religioso, 
momentos de oração pela paz em lugares simbólicos;

 Articular parcerias e projetos comuns entre as igrejas e religiões 
que visem a superação da violência.
n. Superar a violência no trânsito

297. Fazem-se necessárias medidas de superação da violência 
no trânsito, seja pela autoavaliação dos próprios motoristas (não di-
rigindo alcoolizados, não se distraindo no uso aparelhos eletrônicos, 
respeitando a sinalização, entre outros), seja pela organização gover-
namental no que toca à fi scalização do trânsito e preservação das vias. 
Para tanto, é importante:

 Instalar uma rede permanente pela paz no trânsito com a parti-
cipação das entidades da sociedade civil e pública com o objeti-
vo de defi nir ações emergenciais visando reduzir a violência no 
trânsito.
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CONCLUSÃOCONCLUSÃO

298. Fraternidade e superação da violência indica um caminho, 
uma abertura de veredas. Provavelmente, pequenos caminhos que de-
semboquem em uma estrada generosa onde há lugar para todos convi-
verem. Um lugar onde todos possam saborear o Evangelho e chegar à 
plenitude da vida. Os discípulos missionários são construtores e anun-
ciadores da fraternidade. Estão continuamente oferecendo o perdão e a 
reconciliação. São mãos estendidas que oferecem a alegria de conviver 
e não receiam continuar estendidas nas difi culdades e agressões.

299. A misericórdia veio indicar caminhos novos: “Amai os vos-
sos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Falai bem dos que falam 
mal de vós e orai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te bater numa 
face oferece também a outra. E se alguém tomar o teu manto, deixa le-
var também a túnica. (...) Amai os vossos inimigos, fazei o bem e prestai 
ajuda sem esperar coisa alguma em troca. (...) Sereis fi lhos do Altíssi-
mo, porque ele é bondoso também para com os ingratos e maus. Sede 
misericordiosos como vosso Pai é misericordioso” (Lc 6,27-29.35-36).

300. Somos sempre convidados e provocados a viver como ir-
mãos, como irmãs. A vida familiar, a vida comunitária, a vida social, 
pedem uma renovação e transformação contínua. A beleza do anúncio 
dos anjos no nascimento de Jesus mostra que nascemos para a paz. “E 
na terra, paz aos que são do seu agrado!” (Lc2,14). São agradáveis a 
Deus os que participam da paz que veio do alto.

301. A Campanha da Fraternidade, abordando a realidade, nos 
provoca a sermos construtores da paz e gestores de fraternidade. Supe-
rar a violência é tarefa de todo cristão, pois recebemos o mandamento 
do amor como vocação e missão. Fomos em Cristo adotados como fi -
lhos e fi lhas, recebemos a dignidade fi lial (Gl 4,5). Superaremos a vio-
lência quando formos tomados pela paternidade de Deus e pela fi liação 
em Jesus. Em Cristo, somos todos irmãos!
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NATUREZA E HISTÓRICO DA CFNATUREZA E HISTÓRICO DA CF

Em 1961, três padres responsáveis pela Cáritas Brasileira ideali-
zaram uma campanha para arrecadar fundos para as atividades assis-
tenciais e promocionais da instituição e torná-la, assim, autônoma 
fi nanceiramente. A atividade foi chamada Campanha da Fraternidade 
e realizada, pela primeira vez, na Quaresma de 1962, em Natal (RN), 
com adesão de outras três dioceses e apoio fi nanceiro dos bispos nor-
te-americanos. No ano seguinte, dezesseis dioceses do Nordeste rea-
lizaram a Campanha. Não teve êxito fi nanceiro, mas foi o embrião de 
um projeto anual dos Organismos Nacionais da CNBB e das Igrejas 
Particulares no Brasil, realizado à luz e na perspectiva das Diretrizes 
Gerais da Ação Pastoral (Evangelizadora) da Igreja em nosso país.

Em seu início, teve destacada atuação o Secretariado Nacional de 
Ação Social da CNBB, sob cuja dependência estava a Cáritas Brasileira,
que fora fundada no Brasil, em 1957. Na época, o responsável pelo 
Secretariado de Ação Social era Dom Eugênio de Araújo Sales, que, 
por isso, era presidente da Cáritas Brasileira. O fato de ser administra-
dor apostólico de Natal (RN) explica que a Campanha tenha iniciado 
naquela circunscrição eclesiástica e em todo o Rio Grande do Norte.

Esse projeto foi lançado, em âmbito nacional, no dia 26 de 
dezembro de 1963, sob o impulso renovador do espírito do Concí-
lio Vaticano II, em andamento na época, e realizado pela primeira vez 
na Quaresma de 1964. O tempo do Concílio foi fundamental para 
a concepção, estruturação e encaminhamentos da CF, do Plano de
Pastoral de Emergência, do Plano de Pastoral de Conjunto e de outras 
iniciativas de renovação eclesial. Ao longo de quatro anos seguidos, 
por um período extenso em cada um, os bispos fi caram hospedados 
na mesma casa, em Roma, participando das sessões do Concílio e de 
diversos momentos de reunião, estudo, troca de experiências. Nesse 
contexto, nasceu e cresceu a CF.
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Em 20 de dezembro de 1964, os bispos aprovaram o projeto 
inicial da CF, intitulado: “Campanha da Fraternidade: pontos fun-
damentais apreciados pelo episcopado em Roma”. Em 1965, tanto a
Cáritas quanto a Campanha da Fraternidade, que estavam vinculadas 
ao Secretariado Nacional de Ação Social, foram vinculadas diretamen-
te ao Secretariado Geral da CNBB. A CNBB passou a assumir a CF. 
Nessa transição, foi estabelecida a estruturação básica da CF. Em 1967 
começou a ser redigido um subsídio, maior que os anteriores, para a 
organização anual da CF. Nesse mesmo ano, iniciaram-se, também, os 
encontros nacionais das Coordenações Nacional e Regionais da CF.
A partir de 1971, tanto a Presidência da CNBB como a Comissão 
Episcopal de Pastoral começaram a ter uma participação mais inten-
sa em todo o processo da CF.

Em 1970, a CF ganhou um especial e signifi cativo apoio: a men-
sagem do Papa, transmitida em cadeia nacional de rádio e televisão, 
quando de sua abertura, na Quarta-feira de Cinzas. A mensagem papal 
continua enriquecendo a abertura da CF.

1. 1. Objetivos permanentes da Objetivos permanentes da 
Campanha da FraternidadeCampanha da Fraternidade

a. Despertar o espírito comunitário e cristão no povo de Deus, com-
prometendo, em particular, os cristãos na busca do bem comum;

b. educar para a vida em fraternidade, a partir da justiça e do amor, 
exigência central do Evangelho;

c. renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação da 
Igreja na evangelização, na promoção humana, em vista de uma 
sociedade justa e solidária (todos devem evangelizar e todos de-
vem sustentar a ação evangelizadora e libertadora da Igreja).

2. 2. Os temas da Campanha da FraternidadeOs temas da Campanha da Fraternidade
Os temas da CF, inicialmente, contemplaram mais a vida inter-

na da Igreja. A consciência sempre maior da situação de injustiça, 
de exclusão e de crescente miséria levou à escolha de aspectos bem
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determinados da realidade socioeconômica e política brasileira. O res-
tabelecimento da justiça e da fraternidade nessas situações era com-
promisso urgente da fé.

1ª Fase: Em busca da renovação interna da Igreja1ª Fase: Em busca da renovação interna da Igreja
a) Renovação da Igreja

CF 1964: Igreja em renovação – Lembre-se: você também é Igreja
CF 1965: Paróquia em renovação – Faça de sua paróquia uma 

comunidade de fé, culto e amor
b) Renovação do cristão

CF 1966: Fraternidade – Somos responsáveis uns pelos outros
CF 1967: Co-responsabilidade – Somos todos iguais, somos todos 

irmãos
CF 1968: Doação – Crer com as mãos
CF 1969: Descoberta – Para o outro, o próximo é você
CF 1970: Participação – Participar
CF 1971: Reconciliação – Reconciliar
CF 1972: Serviço e vocação – Descubra a felicidade de servir

2ª Fase: A Igreja se preocupa com a realidade social 2ª Fase: A Igreja se preocupa com a realidade social 
do povo, denunciando o pecado social e promovendo do povo, denunciando o pecado social e promovendo 
a justiça a justiça (Vaticano II, Medellín e Puebla)(Vaticano II, Medellín e Puebla)
Neste período marcado por graves injustiças e restrições socio-

políticas no país, a Igreja, por meio da Campanha da Fraternidade, 
contribuiu para que o chamado à conversão próprio da Quaresma se 
estendesse ao âmbito comunitário e social, despertando as consciên-
cias para as graves injustiças existentes nas estruturas do país, em vista 
de ações transformadoras. Assim, a Páscoa repercutiu na história do 
povo brasileiro gerando fraternidade e vida.
CF 1973: Fraternidade e libertação –  O egoísmo escraviza, o amor liberta

CF 1974: Reconstruir a vida – Onde está o teu irmão?

CF 1975: Fraternidade é repartir – Repartir o pão
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CF 1976: Fraternidade e comunidade – Caminhar juntos

CF 1977: Fraternidade na família – Comece em sua casa

CF 1978: Fraternidade no mundo do trabalho –  Trabalho e justiça 
para todos

CF 1979: Por um mundo mais humano – Preserve o que é de todos

CF 1980: Fraternidade no mundo das migrações: exigência da euca-
ristia – Para onde vais?

CF 1981: Saúde e fraternidade – Saúde para todos

CF 1982: Educação e fraternidade – A verdade vos libertará

CF 1983: Fraternidade e violência – Fraternidade sim, violência não

CF 1984: Fraternidade e vida – Para que todos tenham vida

3ª Fase: A Igreja se volta para situações 3ª Fase: A Igreja se volta para situações 
existenciais do povo brasileiroexistenciais do povo brasileiro
Nesta fase, a Igreja, com a realização das Campanha da Fraternidade, 

tem contribuído ao evidenciar situações que causam sofrimento e morte 
em meio ao povo brasileiro, nem sempre percebidas por todos, quando o 
Brasil reencontra seu longo caminho rumo à construção de uma socieda-
de democrática, capaz de integrar todos os seus fi lhos e fi lhas.

CF 1985: Fraternidade e fome – Pão para quem tem fome
CF 1986: Fraternidade e terra – Terra de Deus, terra de irmãos
CF 1987: A fraternidade e o menor –  Quem acolhe o menor, a Mim acolhe
CF 1988: A fraternidade e o negro – Ouvi o clamor deste povo!
CF 1989: A fraternidade e a comunicação –  Comunicação para a ver-

dade e a paz
CF 1990: A fraternidade e a mulher –  Mulher e homem: imagem de Deus
CF 1991: A fraternidade e o mundo do trabalho –  Solidários na digni-

dade do trabalho
CF 1992: Fraternidade e juventude – Juventude: caminho aberto
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CF 1993: Fraternidade e moradia – Onde moras?
CF 1994: A fraternidade e a família – A família, como vai?
CF 1995: A fraternidade e os excluídos – Eras Tu, Senhor?!
CF 1996: A fraternidade e a política – Justiça e paz se abraçarão!
CF 1997: A fraternidade e os encarcerados –  Cristo liberta de todas 

as prisões!
CF 1998: A fraternidade e a educação –  A serviço da vida e da esperança!
CF 1999: Fraternidade e os desempregados – Sem trabalho... Por quê?
CF 2000: Ecumênica: Dignidade humana e paz –  Novo milênio 

sem exclusões
CF 2001: Campanha da fraternidade – Vida sim, drogas não!
CF 2002: Fraternidade e povos indígenas – Por uma terra sem males!
CF 2003: Fraternidade e pessoas idosas –  Vida, dignidade e esperança!
CF 2004: Fraternidade e água – Água, fonte de vida
CF 2005: Ecumênica: Solidariedade e paz – Felizes os que promovem a paz
CF 2006: Fraternidade e pessoas com defi ciência –  “Levanta-te, vem 

para o meio” (Mc 3,3)
CF 2007: Fraternidade e Amazônia – Vida e missão neste chão
CF 2008: Fraternidade e defesa da vida –  Escolhe, pois, a vida (Dt 30,19)
CF 2009: Fraternidade e segurança pública –  A paz é fr uto da justiça 

(Is 32, 17)
CF 2010: Ecumênica: Economia e Vida –  Vocês não podem servir a 

Deus e ao Dinheiro (Mt 6,24)
CF 2011: Fraternidade e a Vida no Planeta –  A criação geme em dores 

de parto (Rm 8,22)
CF 2012: Fraternidade e Saúde Pública –  Que a saúde se difunda sobre 

a terra (cf. Eclo 38,8)
CF 2013: Fraternidade e Juventude – Eis-me aqui, envia-me! (Is 6,8)
CF 2014: Fraternidade e Tráfi co Humano –  É para a liberdade que 

Cristo nos libertou (Gl 5,1)

CF2018_Texto_BASE_FINAL.indd   105CF2018_Texto_BASE_FINAL.indd   105 09/10/17   10:5409/10/17   10:54



106

CF 2015: Fraternidade: Igreja e sociedade – Eu vim para servir (cf. Mc 10,45)
CF 2016: Ecumênica: Casa Comum, nossa responsabilidade. – Que-

ro ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho 
que não seca. (Am 5,25)

CF 2017: Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida. – 
“Cultivar e guardar a criação” (Gn 2,15)

O itinerário da Campanha da Fraternidade continua em 2018 
com o tema: “Fraternidade e superação da violência” e o lema: “Vós 
sois todos irmãos” (Mt 23,8).

3. 3. O gesto concreto – Coleta da SolidariedadeO gesto concreto – Coleta da Solidariedade
A Campanha da Fraternidade se expressa concretamente pela 

oferta de doações em dinheiro na coleta da solidariedade, realizada no 
Domingo de Ramos. É um gesto concreto de fraternidade, partilha 
e solidariedade, feito em âmbito nacional, em todas as comunidades 
cristãs, paróquias e dioceses. A Coleta da Solidariedade é parte inte-
grante da Campanha da Fraternidade.

DIA NACIONAL DA COLETA DA SOLIDARIEDADE
Domingo de Ramos, 25 de março de 2018

Bispos, padres, religiosos(as), lideranças leigas, agentes de pasto-
ral, colégios católicos e movimentos eclesiais são os principais moti-
vadores e animadores da Campanha da Fraternidade. A Igreja espera 
que com esta motivação todos participem, oferecendo sua solidarie-
dade em favor das pessoas, grupos e comunidades, pois: “Ao longo de 
uma história de solidariedade e compromisso com as incontáveis vítimas 
das inúmeras formas de destruição da vida, a Igreja se reconhece servidora 
do Deus da vida” (DGAE, n. 66). O gesto fraterno da oferta tem um 
caráter de conversão quaresmal, condição para que advenha um novo 
tempo marcado pelo amor e pela valorização da vida. 

CF2018_Texto_BASE_FINAL.indd   106CF2018_Texto_BASE_FINAL.indd   106 09/10/17   10:5409/10/17   10:54



107

3.1. 3.1. Os fundos de solidariedadeOs fundos de solidariedade
O resultado integral das coletas realizadas nas celebrações do 

Domingo de Ramos, coleta da solidariedade, com ou sem envelope, 
deve ser encaminhado à respectiva Diocese. 

Do total arrecadado pela Coleta da Solidariedade, a Diocese deve 
enviar 40% ao Fundo Nacional de Solidariedade (FNS), gerido pela 
CNBB. A outra parte (60%) permanece nas Dioceses para atender proje-
tos locais, pelos respectivos Fundos Diocesanos de Solidariedade (FDS).

Doações para o Fundo Nacional de Solidariedade da CNBB, para 
aplicação em projetos sociais, podem ser efetuados na conta indicada 
abaixo, ao longo de todo o ano.

PARA DEPÓSITO DOS 40% da Coleta da Solidariedade
(Fundo Nacional de Solidariedade – CNBB)

Banco Bradesco, Agência 0484-7 – Conta Corrente 4188-2 – CNBB
O comprovante do depósito precisa ser enviado por:

e-mail – fi nanceiro@cnbb.org.br
OU

Correspondência – Endereço:
SE/Sul Quadra 801 Conjunto B
CEP: 70.200-014 – Brasília - DF

Contato pelo telefone – (61) 2103-8309 (falar no fi nanceiro)

3.2. 3.2. A destinação dos recursosA destinação dos recursos
Os recursos arrecadados serão destinados preferencialmente a 

projetos que atendem aos objetivos propostos pela CF 2017. 

3.3. 3.3. O trâmite dos projetosO trâmite dos projetos
A recepção, análise da viabilidade e acompanhamento do desen-

volvimento dos projetos enviados ao Fundo Nacional de Solidariedade
(FNS), são trabalhos executados pela CNBB. 

A supervisão do Fundo, a destinação dos recursos e a aprovação 
dos projetos está a cargo do Conselho Gestor do FNS, assim composto: 
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Secretário Geral da CNBB; Bispo Presidente da Comissão Episcopal
Caridade, Justiça e Paz e seu Assessor; Presidente da Cáritas Brasileira;
Tesoureiro da CNBB; Representante dos Secretários Executivos 
dos Regionais da CNBB, a Assistente Social da CNBB e o Secretário
Executivo da Campanha da Fraternidade.

As Organizações que desejam obter apoio do Fundo Nacional de 
Solidariedade, de acordo com os critérios de destinação previstos para 
a CF 2018, deverão encaminhar os projetos ao seguinte endereço:

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
Fundo Nacional de Solidariedade – CNBB

SE/Sul Quadra 801 Conjunto B
CEP: 70.200-014 – Brasília - DF

Tel. (61) 2103-8300 
Os projetos, após análise, serão submetidos ao Conselho Gestor 

do FNS.
O Fundo Diocesano de Solidariedade (FDS), composto por 

60% da coleta do Domingo de Ramos, é administrado pelo Conselho 
Gestor Diocesano, que pode ser constituído com a participação de 
uma pessoa da Cáritas Diocesana (onde ela existe), de um represen-
tante das Pastorais Sociais, da Coordenação de Pastoral Diocesana, da 
Equipe de animação das Campanhas, do responsável pela administra-
ção da Diocese e de uma pessoa ligada ao tema da CF. O Bispo consti-
tui este Conselho Gestor e normalmente o preside.

Conselho gestor do FNSConselho gestor do FNS  
Dom Leonardo Ulrich Steiner – Secretário Geral da CNBB 
Dom Guilherme Antônio Werlang – Presidente da Comissão Episcopal Pastoral 
para o Serviço da Caridade, Justiça e da Paz 
Monsenhor Nereudo Freire Henrique – Ecônomo da CNBB 
Frei Olávio Dott o – Representante das Pastorais Sociais da CNBB
Pe. Luiz Fernando da Silva – Secretário Executivo da Campanha da Fraternidade 
Pe. Agenor Guedes Filho – Representante dos Secretários Executivos Regionais da CNBB
Luiz Cláudio Lopes da Silva – Diretor-Executivo Nacional da Cáritas Brasileira
Franklin Ribeiro Queiroz – Coordenador de Projetos – FNS/CNBB
Ana Karoline Duarte – Assistente Social – CNBB
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3.4. 3.4. Prestação de contasPrestação de contas
A seguir, é apresentada a prestação de contas da coleta da soli-

dariedade das CF 2017. Consta a contribuição enviada ao FNS pelas 
Dioceses, referente a 40% da coleta.

Contribuições para o Fundo Nacional de Solidaridade 2017
Regional Norte 1 Data Valor R$

ALTO SOLIMÕES - AM 09/05/16 1.348,55
BORBA - AM 13/07/16 2.136,00
COARI - AM 20/05/16 2.082,00
ITACOATIARA  - AM 24/05/16 1.612,40
MANAUS - AM 18/05/16 54.534,94
PARINTINS - AM 29/07/16 3.516,00
RORA IMA - RR 13/06/16 12.073,78
SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA  - AM -
TEFÉ - AM 30/05/16 2.766,22
Total 80.069,89

Regional Norte 2 Data Valor R$
ABAETETUBA - PA 02/09/16 11.970,60
BELÉM - PA 28/07/16 48.100,00
BRA GANÇA DO PARA  - PA 03/06/16 6.130,90
CAMETÁ - PA 19/10/16 5.005,50
CASTANHAL - PA 30/03/16 10.300,00
ITAITUBA - PA 30/05/16 4.960,38
MACAPÁ - PA 21/08/17 8.540,42
MARA BÁ - PA 21/07/16 10.625,48
MARA JÓ - PA 16/09/16 3.500,00
ÓBIDOS - PA 03/11/16 9.154,02
PONTA DE PEDRA S - PA -
SANTARÉM - PA 25/05/16 21.353,24
SANTÍSSIMA CONCEIÇÃO DO ARA GUAIA - PA 13/05/16 4.741,18
XINGU - PA 25/05/16 8.319,90
Total 152.701,62

Regional Norte 3 Data Valor R$
CRISTALÂNDIA - TO 23/05/16 882,00
MIRA CEMA DO TOCANTINS - TO 01/04/16 3.696,88
PALMAS - TO 23/12/16 8.179,52
PORTO NACIONAL - TO 22/06/16 2.035,84
TOCANTINÓPOLIS - TO 04/05/16 17.107,18
Total 31.901,42
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Regional Nordeste 1 Data Valor R$
CRA TEÚS - CE 01/06/16 10.213,40
CRA TO - CE 30/05/16 7.427,80
FORTALEZA - CE 10/10/16 90.450,30
IGUATU - CE 19/05/16 6.002,50
ITAPIPOCA - CE -
LIMOEIRO DO NORTE - CE 27/05/16 8.065,68
QUIXADÁ - CE 05/07/16 4.084,08
SOBRA L - CE 30/05/16 10.320,84
TIANGUÁ - CE 20/05/16 9.938,35
Total 146.502,95

Regional Nordeste 2 Data Valor R$
AFOGADOS  DA INGAZEIRA  - PE 30/05/16 6.127,02
CAICÓ - RN 06/07/16 8.804,16
CAJAZEIRA S - PB 30/05/16 7.006,62
CAMPINA GRA NDE - PB 30/05/16 15.982,97
CARUARU - PE 22/08/16 14.450,00
FLORESTA - PE 30/05/16 3.424,00
GARA NHUNS - PE 03/05/16 12.889,03
GUARA BIRA  - PB 25/04/16 7.404,75
MACEIÓ - AL 24/04/17 21.170,40
MOSSORÓ - RN 07/07/16 16.718,05
NATAL - RN 30/05/16 46.504,56
NAZARÉ DA MATA - PE 19/08/16 7.800,00
OLINDA E RECIFE - PE 10/06/16 45.168,13
PALMARES - PE 19/05/16 7.653,00
PALMEIRA   DOS ÍNDIOS - AL 04/07/16 5.150,00
PARA ÍBA - PB 30/05/16 20.143,90
PATOS - PB 10/05/16 25.160,70
PENEDO - AL 30/09/16 8.947,68
PESQUEIRA  - PE 30/05/16 4.861,91
PETROLINA - PE 25/10/16 10.520,87
SALGUEIRO - PE 31/05/16 6.230,48
Total 302.118,23

Regional Nordeste 3 Data Valor R$
ALAGOINHAS - BA 19/05/16 8.561,00
AMARGOSA - BA 30/05/16 10.624,68
ARA CAJU - SE 30/05/16 22.559,11
BARRA  - BA 23/05/16 4.587,42
BARREIRA S - BA 19/05/16 19.788,10
BOM JESUS DA LAPA - BA 23/05/16 3.854,40
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BONFIM - BA 21/02/17 11.535,35
CAETITÉ - BA 21/07/16 16.619,54
CAMAÇARI - BA 10/06/16 5.132,00
ESTÂNCIA - SE 10/06/16 9.744,10
EUNÁPOLIS - BA 25/10/16 16.886,91
FEIRA  DE SANTANA - BA 12/05/16 19.156,21
ILHÉUS - BA 26/04/16 9.515,42
IRECÊ - BA 30/05/16 2.782,54
ITABUNA - BA 29/06/17 7.280,00
JEQUIÉ - BA 08/06/16 5.228,00
JUAZEIRO - BA 30/05/16 5.062,56
LIVRA MENTO DE NOSSA SENHORA  - BA 07/06/16 10.417,36
PAULO AFONSO - BA 19/09/16 8.447,46
PROPRIÁ - SE 24/05/16 7.428,24
RUY BARBOSA - BA 30/05/16 9.148,54
SÃO SALVADOR DA BAHIA - BA 30/05/16 30.546,06
SERRINHA - BA 30/05/16 15.215,38
TEIXEIRA  DE FREITAS E CARA VELAS - BA 27/05/16 23.067,52
VITÓRIA DA CONQUISTA - BA 05/05/16 17.708,24
Total 300.896,14

Regional Nordeste 4 Data Valor R$
BOM JESUS DE GURGUÉIA - PI 28/04/16 4.873,20
CAMPO MAIOR - PI 25/10/16 13.060,00
FLORIANO - PI 19/05/16 5.391,65
OEIRA S - PI 23/05/16 9.764,74
PARNAÍBA - PI 04/04/16 26.810,58
PICOS - PI 30/05/16 7.768,24
SÃO RA IMUNDO NONATO - PI 16/09/16 4.545,00
TERESINA - PI 07/07/16 40.336,82
Total 112.550,23

Regional Nordeste 5 Data Valor R$
BACABAL - MA 30/05/16 12.327,80
BALSAS - MA 07/06/16 4.817,48
BREJO - MA 23/06/16 6.163,40
CAROLINA - MA 18/05/16 1.400,00
CAXIAS DO NORTE - MA 06/05/16 7.375,00
COROATÁ - MA 01/06/16 6.219,06
GRA JAÚ - MA 25/05/16 8.800,00
IMPERA TRIZ - MA 16/05/16 10.280,00
PINHEIRO - MA 31/05/16 6.419,70
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SÃO LUÍS DO MARA NHÃO - MA 30/05/16 21.277,76
VIANA - MA 19/10/16 3.580,00
ZÉ  DOCA - MA 30/05/16 6.888,06
Total 95.548,26

Regional Leste 1 Data Valor R$
BARRA  DO PIRA Í - VOLTA REDONDA - RJ 30/05/16 32.921,40
CAMPOS - RJ 23/06/16 8.900,00
DUQUE DE CAXIAS - RJ 25/06/16 19.877,80
ITAGUAÍ - RJ 09/06/16 9.783,56
NITERÓI - RJ 25/05/16 50.744,01
NOVA FRIBURGO - RJ 17/06/16 31.727,75
NOVA IGUAÇU - RJ 30/05/16 27.169,00
PETRÓPOLIS - RJ 25/05/16 16.790,04
RIO DE JANEIRO - RJ 30/05/16 114.133,27
VALENÇA - RJ 24/05/16 8.200,00
Total 320.246,83

Regional Leste 2 Data Valor R$
ALMENARA  - MG 02/05/16 4.300,00
ARA ÇUAÍ - MG 30/06/16 2.198,00
BELO HORIZONTE - MG 01/06/16 168.977,68
CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - ES 30/05/16 43.461,39
CAMPANHA - MG 07/04/16 33.536,34
CARA TINGA - MG 30/05/16 22.516,94
COLATINA - ES 27/05/16 40.027,53
DIAMANTINA - MG 09/06/16 25.599,39
DIVINÓPOLIS - MG 24/05/16 52.970,23
GOVERNADOR VALADARES - MG 09/05/16 21.277,83
GUANHÃES - MG 28/04/16 8.735,00
GUAXUPÉ - MG 03/05/16 43.804,85
ITABIRA  - MG 24/05/16 30.487,22
ITUIUTABA - MG 25/10/16 11.583,91
JANAUBA - MG 31/05/16 2.640,00
JANUÁRIA - MG 05/12/16 3.000,00
JUIZ DE FORA  - MG 30/05/16 35.455,12
LEOPOLDINA - MG 01/06/16 22.705,26
LUZ - MG 17/06/16 16.559,02
MARIANA - MG 16/05/16 51.793,86
MONTES CLAROS - MG 30/05/16 14.169,58
OLIVEIRA  - MG 27/04/16 11.937,30
PARA CATU - MG 01/06/16 10.650,48
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PATOS DE MINAS - MG 13/01/17 27.832,33
POUSO ALEGRE - MG 03/06/16 40.897,20
SÃO JOÃO DEL REI - MG 23/05/16 13.426,72
SÃO MATEUS - ES 05/05/16 50.587,02
SETE LAGOAS - MG 25/05/16 12.337,70
TEÓFILO OTT ONI - MG 19/05/16 5.124,64
UBERA BA - MG 30/05/16 27.648,54
UBERLÂNDIA - MG 06/09/17 14.035,60
VITÓRIA - ES 30/06/16 102.682,80
Total 972.959,48

Regional Sul 1 Data Valor R$
AMPARO - SP 23/05/16 17.012,00
APARECIDA - SP 29/04/16 15.528,39
ARA ÇATUBA - SP 07/06/16 18.396,32
ASSIS - SP 23/05/16 22.441,94
BARRETOS - SP 30/05/16 14.909,55
BAURU - SP 07/06/16 38.981,06
BOTUCATU - SP 13/06/16 34.288,38
BRA GANÇA PAULISTA - SP 29/04/16 39.944,46
CAMPINAS - SP 30/05/16 69.903,54
CAMPO LIMPO - SP 30/05/16 37.411,56
CARA GUATATUBA - SP 01/06/16 11.660,00
CATANDUVA - SP 23/09/16 16.320,00
FRA NCA - SP 30/05/16 48.185,83
GUARULHOS - SP 30/05/16 54.831,38
ITAPETININGA - SP 17/06/16 17.200,00
ITAPEVA - SP 31/05/16 12.969,12
JABOTICABAL - SP 30/05/16 22.937,09
JALES - SP 30/05/16 29.407,14
JUNDIAÍ - SP 02/06/16 103.467,62
LIMEIRA  - SP 09/08/16 50.188,38
LINS - SP 03/06/16 14.591,70
LORENA - SP 24/06/16 19.962,09
MARÍLIA - SP 25/05/16 93.415,26
MOGI DAS CRUZES - SP 30/05/16 27.886,38
OSASCO - SP 01/06/16 34.895,60
OURINHOS - SP 16/06/16 23.564,08
PIRA CICABA - SP 25/05/16 22.861,29
PRESIDENTE PRUDENTE - SP 30/05/16 47.413,17
REGISTRO - SP 03/06/16 7.790,00
RIBEIRÃO PRETO - SP 30/05/16 27.236,05
RIO PRETO - SP 27/05/16 89.197,96

CF2018_Texto_BASE_FINAL.indd   113CF2018_Texto_BASE_FINAL.indd   113 09/10/17   10:5409/10/17   10:54



114

SANTO AMARO - SP 30/05/16 34.305,37
SANTO ANDRÉ - SP 18/05/16 81.817,38
SANTUARIO APARECIDA 21/03/16 16.762,00
SANTOS - SP 16/05/16 57.036,13
SÃO CARLOS - SP 30/05/16 27.293,22
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP 22/06/16 34.551,10
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP 31/03/16 102.357,84
SÃO MIGUEL PAULISTA - SP 30/05/16 39.960,00
SÃO PAULO - SP 30/05/16 276.678,44
SOROCABA - SP 30/05/16 30.932,82
TAUBATÉ - SP 30/05/16 32.410,74
Total 1.818.902,38

Regional Sul 2 Data Valor R$
APUCARA NA - PR 30/05/16 42.477,42
CAMPO MOURÃO - PR 23/05/16 36.607,72
CASCAVEL - PR 29/04/16 39.479,04
CORNÉLIO PROCÓPIO - PR 30/05/16 14.476,20
CURITIBA - PR 30/05/16 111.613,84
FOZ DO IGUAÇÚ - PR 17/05/16 28.737,98
GUARA PUAVA - PR 30/05/16 31.940,42
JACAREZINHO - PR 11/05/16 42.771,78
LONDRINA - PR 31/05/16 90.519,42
EPARQUIA IMACULADA CONCEIÇÃO 31/05/16 6.840,00
MARINGÁ - PR 26/04/16 57.106,44
PALMAS - PR 31/07/16 39.695,71
PARA NAGUÁ - PR 01/09/17 11.763,20
PARA NAVAÍ - PR 30/05/16 22.192,66
PONTA GROSSA - PR 30/05/16 50.247,87
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR 01/06/16 71.609,81
TOLEDO - PR 30/05/16 45.488,82
UMUARA MA - PR 18/05/16 44.706,98
UNIÃO DA VITÓRIA - PR 30/05/16 13.281,79
Total 801.557,10

Regional Sul 3 Data Valor R$
BAGÉ - RS 18/04/16 5.344,90
CACHOEIRA  DO SUL - RS 30/05/16 3.639,30
CAXIAS DO SUL - RS 30/05/16 56.664,68
CRUZ ALTA - RS 30/05/16 15.935,45
EREXIM - RS 16/05/16 17.154,53
FREDERICO WESTPHALEN - RS 10/08/16 13.339,04
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NOVO HAMBURGO - RS 30/05/16 54.267,34
OSÓRIO - RS 30/05/16 9.413,23
PASSO FUNDO - RS 23/05/16 16.280,20
PELOTAS - RS 31/05/16 6.687,27
PORTO ALEGRE - RS 13/07/16 35.464,47
RIO GRA NDE - RS 09/06/16 2.488,15
SANTA CRUZ DO SUL - RS 30/05/16 32.394,93
SANTA MARIA - RS 05/04/16 9.702,00
SANTO ÂNGELO - RS 06/06/16 36.000,00
URUGUAIANA - RS 01/06/16 13.140,60
VACARIA - RS 10/11/16 4.115,60
MONTENEGRO - RS 30/05/16 22.920,04
Total 354.951,73

Regional Sul 4 Data Valor R$
BLUMENAU - SC 05/05/16 43.246,49
CAÇADOR - SC 30/05/16 21.000,00
CHAPECÓ - SC 30/05/16 60.330,98
CRICIÚMA - SC 30/05/16 40.127,30
FLORIANÓPOLIS - SC 20/04/16 114.458,82
JOAÇABA  - SC 04/05/16 18.340,42
JOINVILLE - SC 12/05/16 56.594,43
LAGES - SC 20/05/16 16.816,88
RIO DO SUL - SC 06/05/16 25.018,06
TUBARÃO - SC 25/05/16 22.672,00
Total 418.605,38

Regional Centro-Oeste Data Valor R$
ANÁPOLIS - GO 30/05/16 28.172,62
ARQUIDIOCESE MILITAR DO BRA SIL - DF 30/05/16 5.907,57
BRA SÍLIA - DF 07/06/16 75.528,36
FORMOSA - GO 11/05/16 6.233,45
GOIÂNIA - GO 30/05/16 76.289,90
GOIÁS - GO 24/05/16 11.602,20
IPAMERI - GO 30/05/16 9.657,21
ITUMBIARA  - GO 30/05/16 7.586,50
JATAÍ - GO 13/06/16 18.380,17
LUZIÂNIA - GO 30/05/16 9.737,82
RUBIATABA - MOZARLÂNDIA - GO 13/04/16 12.786,94
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO 30/05/16 13.738,90
URUAÇU - GO 23/05/16 16.972,96
Total 292.594,60
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Regional Oeste 1 Data Valor R$
CAMPO GRA NDE - MS 25/08/16 31.500,00
CORUMBÁ - MS 15/06/16 5.036,08
COXIM - MS 04/04/16 8.241,44
DOURA DOS - MS 27/05/16 23.464,00
JARDIM - MS 16/05/16 5.453,58
NAVIRA Í - MS 13/06/16 15.323,18
TRÊS LAGOAS - MS 19/05/16 12.273,00
Total 101.291,28

Regional Oeste 2 Data Valor R$
BARRA  DO GARÇA - MT 31/08/16 8.407,89
SÃO LUÍZ DE CÁCERES - MT 30/05/16 19.229,32
RONDONÓPOLIS - MT 30/05/16 12.066,38
CUIABÁ - MT 19/05/16 49.449,69
DIAMANTINO - MT 30/05/16 26.205,80
JUÍNA - MT 31/05/16 5.312,46
PRIMAVERA  DO LESTE - MT 30/05/16 13.262,32
SÃO FÉLIX DO ARA GUAIA - MT 25/04/16 2.303,54
SINOP- MT 30/05/16 42.561,85
Total 178.799,25

Regional Noroeste Data Valor R$
CRUZEIRO DO SUL - AC 13/11/16 3.902,20
GUAJARA  MIRIM - RO 30/05/16 4.910,00
HUMAITÁ - AM 12/05/16 3.860,00
JI-PARA NÁ - RO 30/05/16 51.300,15
LÁBREA - AM 08/04/16 1.484,43
PORTO VELHO - RO 30/05/16 28.277,98
RIO BRA NCO - AC 30/05/16 15.826,38
Total 109.561,14

Outros/Diversos Data Valor R$
Adm. Apostolica P. S. João Maria Vianney 5/27/2016 2.621,00
OUTROS Total 2.621,00
Total Geral 6.594.378,91

(Demonstrativo atualizado em 19 de setembro de 2017
informações: fi nanceiro@cnbb.org.br)
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3.5. 3.5. Atividades do Fundo Nacional Atividades do Fundo Nacional 
de Solidariedade – 2013-2016de Solidariedade – 2013-2016

Ano Total arrecadado: Total de projetos apoiados:
2013 R$ 5.234.749,05 265

2014 R$ 6.460.036,43 327

2015 R$ 6.902.853,12 230

2016* R$* 209

3.6. Projetos atendidos por região3.6. Projetos atendidos por região
Região 2013 2014 2015 2016
Norte 45 40 33 21

Nordeste 72 90 64 71
Sul 34 39 37 45

Sudeste 87 101 70 51
Centro-Oeste 27 56 26 20

Haiti - 1 - 1
Total 265 327 230 209

Para informações, esclarecimentos e orientações sobre a 
organização e realização da Campanha da Fraternidade, contatar
Pe. Luis Fernando da Silva, Secretário Executivo da CF pelo e-mail:
campanhas@cnbb.org.br ou telefone (61) 2103-8300.

6. 6. O serviço de preparação e animação da CFO serviço de preparação e animação da CF

6.1. 6.1. Serviço de coordenação e animação da CFServiço de coordenação e animação da CF
A Campanha da Fraternidade é um programa global conjunto 

dos Organismos Nacionais, do Secretariado Nacional da CNBB e 
das Igrejas Particulares, sempre realizado à luz e na perspectiva das
Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil.

Desde 1963, com o Plano de Emergência, e 1966, com o Plano 
de Pastoral de Conjunto, a ação evangelizadora da Igreja vive um pro-
cesso de planejamento abrangente. Esse processo tem as Diretrizes 
como fundamentação e inspiração e se expressa no Plano de Pastoral, 
elaborado de forma participativa e em diversos âmbitos.
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A busca desse planejamento, sempre mais participativo, requer 
envolvimento dos agentes de pastoral, das equipes de coordenação e 
animação, dos conselhos e outros órgãos a serviço do crescimento da 
vida comunitária.

A realização da CF, como programa global conjunto, é exercício 
e expressão de planejamento participativo e de articulação pastoral, 
decorrente da própria natureza da Igreja-Comunhão.

6.2. 6.2. Necessidade de Equipes de CampanhasNecessidade de Equipes de Campanhas
Para uma efi caz e frutuosa realização da CF, como de todo pro-

grama pastoral, é indispensável reavivar, a cada ano, o processo de seu 
planejamento. Isso não acontece sem a constituição de equipes de tra-
balho com coordenação entusiasta, dinâmica, criativa, com profunda 
espiritualidade e zelo apostólico.

Em muitos regionais, dioceses e paróquias, a animação da CF é 
assumida pela respectiva equipe de Coordenação Pastoral, com o esta-
belecimento de uma Comissão específi ca para a CF. Esse procedimen-
to poderá favorecer maior integração, evitando paralelismos. Poderá, 
por outro lado, apresentar o risco de a CF “ser de todos e, ao mesmo 
tempo, de ninguém”.

a) Equipe regional da CF

Compete-lhe:
 estimular a formação, o assessoramento e a articulação das equi-

pes diocesanas;
 planejar a CF em âmbito regional: o que organizar, quem envol-

ver, que calendário seguir, onde e como atuar.

Atividades que poderá desenvolver antes da Campanha:
 realizar encontro regional para o estudo do Texto-base, a fi m de 

descobrir a melhor forma de utilização das peças e subsídios 
de divulgação;

 defi nir atividades a serem assumidas conjuntamente nas dioce-
ses, paróquias e comunidades;
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 verifi car a possibilidade da produção de subsídios adaptados à 
realidade local;

 possibilitar a troca de informações e o repasse de subsídios, re-
lacionados ao tema, produzidos em âmbito mais local ou prove-
nientes de outras fontes e regiões;

 constituir equipes e/ou indicar pessoas que possam prestar ser-
viço de assessoria.

Durante a Campanha:
 descobrir formas de estar em permanente contato com as equi-

pes diocesanas, para animação e intercâmbio das experiências 
mais signifi cativas;

 possibilitar o acompanhamento das atividades comuns 
programadas.

Depois da Campanha:
 promover um novo encontro regional de avaliação;
 providenciar a redação e o envio da síntese regional da avaliação 

à Secretaria Executiva Nacional da CF, dentro do cronograma 
previsto;

 defi nir a participação regional no encontro nacional de avaliação 
e planejamento da CF;

 repassar às dioceses a avaliação nacional e outras informações.

b) Equipe Diocesana da CF

Compete-lhe:
 estimular a formação, assessorar e articular as equipes paroquiais;
 planejar, em nível diocesano: o que realizar, quem envolver, que 

calendário seguir, como e onde atuar.

Atividades que poderá desenvolver antes da Campanha:
 encomendar os subsídios necessários para as paróquias, comunidades 

religiosas, colégios, meios de comunicação, movimentos de Igreja;
 programar a realização de encontro diocesano para estudo do 

Texto-base, buscando a melhor forma de utilizar as diversas peças 
da Campanha;
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 defi nir atividades comuns nas paróquias;
 promover o intercâmbio de informações e subsídios;
 sugerir a escolha do gesto concreto;
 estabelecer uma programação especial de lançamento;
 constituir equipes para atividades específi cas;
 informar da existência de subsídios alternativos e repassá-los às equipes.

Durante a Campanha:
 acompanhar as diversas equipes existentes;
 verifi car o andamento das atividades comuns programadas;
 manter frequente contato com as paróquias, para perceber o an-

damento da Campanha;
 conferir a chegada dos subsídios a todos os destinatários em 

potencial;
 alimentar com pequenos textos motivadores (releases) os meios 

de comunicação social.

Depois da Campanha:
 promover encontro diocesano de avaliação;
 cuidar da redação fi nal e do envio da síntese da avaliação à equipe 

regional;
 participar do encontro regional de avaliação;
 repassar às equipes paroquiais a avaliação regional e outras 

informações;
 realizar o gesto concreto e garantir o repasse da parte da coleta 

para a CNBB regional e nacional;
 fazer com que a Campanha se estenda por todo o ano, repassan-

do outros subsídios que forem sendo publicados.
c) Equipe Paroquial da CF

A CF acontece nas famílias, nos grupos e nas comunidades ecle-
siais, articulados pela paróquia. Como em relação a outras atividades 
pastorais, o papel do pároco ou da equipe presbiteral é preponderante. 
Tudo anda melhor quando ele estimula, incentiva, articula e organiza 
a ação pastoral.
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Em toda paróquia, pastoralmente dinâmica, não faltarão equipes de 
serviço para tudo que for necessário. O Conselho Paroquial de Pastoral, 
já constituído na maioria das paróquias, por si ou pela constituição de 
comissão específi ca, garantirá a realização articulada e entusiasta da CF.

Atividades que poderá desenvolver antes da Campanha:
 providenciar o pedido de material junto à diocese;
 programar um encontro paroquial para estudo do Texto-base e 

para discussão da melhor maneira de se utilizar as diversas peças 
de refl exão e divulgação da CF;

 defi nir as atividades a serem assumidas conjuntamente;
 estabelecer a programação da abertura, em âmbito paroquial;
 buscar, juntos, os meios para que a CF possa atingir efi cazmente 

todos os espaços e ambientes da realidade paroquial;
 planejar um gesto concreto comum e a destinação da coleta da CF;
 realizar encontros conjuntos ou específi cos com as diversas equipes 

paroquiais, para programação de toda a Quaresma e Semana Santa;
 prever a utilização do maior número possível de subsídios da 

Campanha.

Durante a Campanha:
 intensifi car sua divulgação;
 conferir a chegada dos subsídios aos destinatários;
 motivar sucessivos gestos concretos de fraternidade;
 realizar a coleta.

Depois da Campanha:
 avaliar sua realização, encaminhando a síntese à coordenação 

diocesana;
 marcar presença no encontro diocesano de avaliação;
 repassar às lideranças da paróquia as conclusões da avaliação 

diocesana;
 realizar o gesto concreto e garantir o repasse da parte da coleta à 

diocese;
 fazer com que a Campanha se estenda por todo o ano, repassan-

do outros subsídios que forem sendo publicados.
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Cronograma da CF 2018 
 14 de fevereiro de 2018 – Quarta-feira de Cinzas: Lançamento 

da CF 2018 em todo o Brasil, em âmbito nacional, regional, dio-
cesano e paroquial, com a mensagem do Papa, da Presidência da 
CNBB e programas especiais.

 Realização – 14 de fevereiro a 25 de março de 2018: a Campa-
nha deste ano se realiza com o tema: “Fraternidade e superação da 
violência” e o lema: “Vós sois todos irmãos” (Mt 23,8).

 Domingo de Ramos – 25 de março de 2018: Coleta nacional da 
solidariedade (60% para o Fundo Diocesano de Solidariedade e
40% para o Fundo Nacional de Solidariedade).

 Avaliação – abril a junho de 2018: nos âmbitos: paroquial
(de 9 de abril a 13 de maio), diocesano (de de 14 de maio a 10 de 
junho) e regional (de 11 de junho a 1º de julho).

 Encontro Nacional com representantes dos regionais da CNBB – 
julho de 2018.
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Oração da CF 2018

Deus e Pai,
nós vos louvamos pelo vosso infinito amor
e vos agradecemos por ter enviado Jesus, 

o Filho amado, nosso irmão.

Ele veio trazer paz e fraternidade à terra
e, cheio de ternura e compaixão,
sempre viveu relações repletas 

de perdão e misericórdia.

Derrama sobre nós o Espírito Santo,  
para que, com o coração convertido,

acolhamos o projeto de Jesus
e sejamos construtores de uma sociedade

justa e sem violência,
para que, no mundo inteiro, cresça  

o vosso Reino de liberdade, verdade e de paz.

Amém! 
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1.  Neste tempo quaresmal, ó Deus da vida,
 a tua Igreja se propõe a superar
 a violência que está nas mãos do mundo,
 e sai do íntimo de quem não sabe amar (Mc 7,21).

Ref.: Fraternidade é superar a violência! (Mt 14,1-12)
É derramar, em vez de sangue, mais perdão! (Jo 20,21-23)
É fermentar na humanidade o amor fraterno! (Mt 13,33)
|: Pois Jesus disse que “somos todos irmãos” :| (Mt 23,8).

2.  Quem plantar a paz e o bem pelo caminho,
 e cultivá-los com carinho e proteção,
 não mais verá a violência em sua terra (Is 59,6).
 Levar a paz é compromisso do cristão! (Ef 6, 15)

3.  Exclusão que leva à morte tanta gente, (EG, n. 59)
 corrompe vidas e destrói a criação (LS, n. 70).
 “Basta de guerra e violência, ó Deus clemente!” (Mq 2,2)
 É o clamor dos filhos teus em oração.

4.  Venha a nós, Senhor, teu Reino de justiça,
 pleno de paz, de harmonia e unidade (Mt 6,10 e Rm 15,17-19).
 Sonhamos ver um novo céu e nova terra:
 Homens na roda da feliz fraternidade (Ap 21,1-7).

5.  Tua Igreja tem o coração aberto, (EG, n. 46-49)
 e nos ensina o amor a cada irmão.
 Em Jesus Cristo, acolhe, ama e perdoa,
 quem fez o mal, caiu em si, e quer perdão (Mt 18, 21).

Hino da CF 2018
 Letra: Frei Zilmar Augusto, OFM Música: Pe. Wallison Rodrigues
 
 (Marcha-Rancho)
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