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Campanha da Fraternidade Ecumênica 2016
A Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB) e o Conselho Nacional
de Igrejas Cristãs (CONIC) lançaram, no
dia 10 de fevereiro, a Campanha da Fraternidade Ecumênica 2016. O tema foi
“Casa Comum, Nossa Responsabilidade” e o lema “Quero ver o direito brotar
como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca”, com foco no saneamento básico, no desenvolvimento, na
saúde integral e na qualidade de vida.
Uma das novidades da CFE 2016 foi
a parceria da Misereor (entidade episcopal da Igreja Católica na Alemanha), além da Igreja Católica Apostólica Romana (ICAR), Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil
(IECLB), Igreja Episcopal Anglicana do Brasil (IEAB), Igreja Presbiteriana
Unida (IPU), Igreja Sirian Ortodoxa de Antioquia (ISOA), Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular, Visão Mundial e
Aliança de Batistas do Brasil.
“O cuidado com a Casa Comum requer a ação conjunta de todas as igrejas e, para isso, precisamos cultivar e cuidar da unidade na diversidade,
que é o grande valor ecumênico. A Campanha foi mais uma oportunidade
de vermos que nossas diferenças não são ameaças, mas são riquezas e
expressões do próprio amor de Deus”, declarou Romi Bencke.
A cobertura completa da CFE está em: www.conic.org.br

Casa comum: pelos
direitos dos povos
(Am 5.24)
A construção de barragens
no Brasil é marcada por um
cenário de violações de Direitos Humanos, destruição ambiental e corrupção. O governo
Brasileiro pretende construir
na bacia do Tapajós, no Pará,
até nove usinas hidroelétricas.
A de São Luiz do Tapajós inundará unidades de conservação
ambiental e parte dos Parques
Nacionais da Amazônia e do Jamanxim, das Florestas Nacionais Itaituba I e II. Isso causará
grandes danos ecológicos.
DIGA NÃO às Hidroelétricas
no Tapajós e assine a Petição
em: www.conic.org.br.

Apoio à CFE: FNU e FNSA se reúnem com presidente do CONIC
O presidente da Federação Nacional dos Urbanitários (FNU), Pedro Blois,
e o coordenador da Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental (FNSA)
e assessor da FNU, Edson
Aparecido, se reuniram,

no dia 1° de março, em São Paulo,
com dom Flávio Irala, presidente
do CONIC. O presidente da FNU e
o coordenador da Frente afirmaram que o objetivo do encontro
foi apresentar as entidades e manifestar a total concordância com
os objetivos da Campanha. 1

Religiões de matriz africana são o principal alvo de intolerância
Dados do Disque 100, criado
pela Secretaria Nacional de Direitos
Humanos, apontam 697 casos de
intolerância religiosa entre 2011 e
dezembro de 2015, a maioria registrada nos estados de São Paulo, Rio
de Janeiro e Minas Gerais. No Estado do Rio, o Centro de Promoção da
Liberdade Religiosa e Direitos Humanos (Ceplir) registrou 1.014 casos
entre julho de 2012 e agosto de 2015,
sendo 71% contra adeptos de religiões de matrizes africanas.
Para Francisco Rivas Neto, sacerdote e fundador da Faculdade de Te-

ologia com Ênfase em
Religiões Afro-Brasileiras (FTU), baseada
em São Paulo e a única reconhecida pelo
Ministério da Educação como formadora
de bacharéis no tema,
é impossível dissociar
a intolerância do preconceito contra o africano, o escravo
e o negro.
“Os afro-brasileiros são discriminados, preconceituados, para não
dizer demonizados, por sermos de

Política: ACT e Clai-Brasil manifestam-se
Nos últimos meses, a política
brasileira passou por intensos movimentos. Os ânimos se acirraram
e “muros” que dividem a sociedade brasileira, fragilizando os poucos espaços seguros de diálogo e
reflexão, foram erguidos de Norte
a Sul do país. Diante do cenário,
igrejas e organismos ecumênicos
se manifestaram. No site do CONIC (www.conic.org.br) você encontra todas essas notas. A seguir,
eis trechos das notas da Aliança
ACT e Clai-Brasil.

“Expressamos nossa profunda
preocupação com a ameaça ao estado democrático de direito, uma
vez que princípios democráticos
são relevantes não apenas para brasileiras e brasileiros, mas para todas
as pessoas no mundo”, disse o secretário-geral da ACT, John Nduna.
“Juntamo-nos a todas as vozes
proféticas, que vêm denunciando
a injustiça cometida por pessoas ou grupos que querem acabar
com a democracia do nosso país”,
declarou o Clai.

uma tradição africana/afrodescendente. Logo, estamos afirmando
que o racismo é causa fundamental
do preconceito ao candomblé e demais religiões afro-brasileiras”, diz.
Com informações da BBC Brasil

InspirAction
“É com alegria que o CONIC
apresenta a você, leitor, o site
da InspirAction, organização
sem fins lucrativos que busca
acabar com a pobreza em todas as suas facetas. Sediada
na Espanha e com o foco de
trabalho na América Latina e
Caribe, a organização é parte
da Christian Aid Global. Para
saber mais, acesse:
www.inspiraction.org.

Editorial
É com muita alegria que apresentamos a quinta edição do Informativo do CONIC. Correspondendo aos meses de janeiro, fevereiro,
março e abril deste ano, a publicação está cheia de informações sobre as atividades do Conselho nes-
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ses primeiros quatro meses do ano.
Também aproveitamos para compartilhar algumas notícias de nossos
parceiros, como a que trata do lançamento do site da InspirAction, a
participação da FLD na 60ª Sessão da
Comissão do Status da Mulher, a par-

ticipação ecumênica na Assembleia
da CNBB, entre outros.
Boa leitura!
Dom Flávio Irala,
Presidente do CONIC.

A importância da mulher na sociedade: por Romi Bencke
Será que mulheres são consideradas relevantes para a sociedade? Será que desejamos, de fato,
que mulheres participem ativamente nos espaços políticos de
decisão? Ou será que a importância da mulher é pura retórica?
Observando as dinâmicas sociais, quase chego à conclusão de
que nós, mulheres, não temos real
importância para a sociedade e nem
para a política formal. Somos parte
daquele grupo social sobre o qual é
bom falar quando se deseja mostrar
inclusividade, mas, na hora de mostrar na prática que a transformação
nas relações sociais é possível, ai...
bem... a conversa muda! Somos o
tema que se pode deixar pra depois.
Por que nosso desejo de parti-

cipação, protagonismo, liberdade,
autonomia acaba sendo sempre colocado em segundo plano? Uma das
respostas possíveis é que somos um
desses temas que provoca a pergunta
sobre atéonde estamos dispostos a ir
quando falamos em participação das
mulheres na sociedade e na política?
A plena inserção das mulheres
nas diferentes esferas da vida traz
à tona a incômoda, indesejável e
provocativa discussão sobre relações de poder. Sem uma disposição profunda de transformação
nos paradigmas que orientam as

relações de poder, não haverá mudanças para nós mulheres.
Qualquer discussão que problematize as relações de poder entre
mulheres e homens é banida.
No entanto, não há como deixar de falar sobre este assunto.
Dados nacionais sobre a violência
contra as mulheres de 2015, chamam a atenção que dos 4.762 homicídios de mulheres registrados em
2014, 50,3% foram cometidos por
familiares das vítimas. A maioria desses crimes, 33,2% foram praticados
pelos parceiros das mulheres assassinadas. O Mapa da Violência 2015
chama a atenção que o número de
mortes violentas de mulheres negras
cresceu em 54% entre 2003 e 2013.
Mais do que contabilizar agressões e mortes de mulheres, estes dados revelam uma profunda
cultura misógina, ou seja, de ódio
contra as mulheres. Outros fatos
que também indicam que a cultura
misógina é um elemento que não
pode ser ignorado: as agressões
verbais dirigidas contra mulheres
parlamentares no Congresso e as
expressões de ódio dirigidas contra
a presidente do Brasil no processo
de admissibilidade do impedimento da chefe maior do Estado brasileiro. A expressão máxima desse
ódio foi a declaração do voto do
parlamentar que homenageou o
coronel Ustra, torturador de Dilma.
Esta foi a consagração máxima da
misoginia brasileira.
Nossa presença na política brasileira incomoda. Ainda mais quando
não fortalecemos o papel de sermos
sedutoras, frágeis e manipuláveis.

A presença de mulheres no Congresso mostra o quanto precisamos avançar para aprofundarmos
nosso processo civilizatório. Nós,
mulheres, representamos 51,51%
da população total do país. Entretanto, nossa presença na política
formal é mínima. No Senado representamos 15,81%. Na Câmara
dos somos 9, 94%. Na política formal, juntando Senado e Câmara,
representamos 10,6% do total de
políticos. Este é um percentual
nada significativo, depois de tantos
anos de luta das mulheres.
Assustam também os retrocessos
que temos sofrido. O tema participação da mulher na sociedade é um
tema sussurrado, porque mulher foi
transformado em um tema tabu.
Para transformar a situação em
que vivem as mulheres, em especial, as mulheres pobres, é necessário falar abertamente sobre a pergunta “até onde estamos dispostos
e dispostas a ir” para que as mulheres sejam realmente sujeitos de sua
própria história? Temos disposição
de abrir mãos dos nossos micro
poderes? Sem a superação dos tabus em torno dos direitos humanos
para mulheres, o reconhecimento
da nossa participação na sociedade
e na política será sempre um reconhecimento parcial, nunca pleno.
Enquanto isso, mulheres continuarão sendo assassinadas e humilhadas e seus agressores invocados como heróis.
Texto escrito pela secretária do CONIC,
Romi Bencke, para o jornal Conquistar, da
Pastoral Operária.
Ilustração: Jarbas/Arte DP/ D.A.Press
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Ecumenismo na Assembleia da CNBB

Na terça-feira, 12 de abril, a 54ª
Assembleia da CNBB abriu espaço
para diálogo com outras denominações cristãs. Entre os presentes,
o presidente do CONIC, dom Flávio Irala, bispo da Igreja Episcopal
Anglicana do Brasil (IEAB); pastor
presidente da Igreja Evangélica
de Confissão Luterana no Brasil
(IECLB), Nestor Friedrich; pastora

Sônia Mota, da
Igreja
Presbiteriana Unida
(IPU); diretora
executiva
da
Coordenadoria
Ecumênica de
Serviços (CESE);
pastor Joel Zeferino, da Aliança
de Batistas do Brasil (ABB), além
de dois representantes da Igreja
Sirian Ortodoxa, o bispo Ramanós
Dowd e o hipodiácono Georgios
Jener Verçosa.
TOME NOTA: essa abertura
ecumênica tem sido, ao longo dos
anos, uma tradição mantida pela
CNBB.

São Paulo: oficina debateu questão
dos imigrantes e refugiados
Foi realizada, nos dias 15 e 16 de
abril, em São Paulo, a segunda edição
da oficina “Imigrantes e refugiados: desafios da Casa Comum”. O evento, que
contou com a organização do CONIC
e a promoção do Fórum
Ecumênico ACT-Brasil, objetivou sensibilizar igrejas e
organizações de diferentes
tradições religiosas para
a situação dos imigrantes
e refugiados. Além disso,
buscou fortalecer a rede

de acolhida, criando espaços de escuta
e diálogo com os imigrantes e, ainda,
fortalecer a ação de incidência pública
com o objetivo de denunciar a violação
de direitos.

SCS Quadra 01 Bloco E
Edifício Ceará, 713
CEP: 70303-900 – Brasília – DF
Fone/Fax: 61 3321 4034
www.conic.org.br
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Membros do FE ACT
Brasil compartilham
experiências e ações
Membros do Fórum Ecumênico ACT Brasil estiveram reunidos, no dia 15 de abril, com
Pauliina Parhiala e Sushant
Agarwal, diretora executiva
e moderador de ACT Aliança,
respectivamente. Buscando
compartilhar com os visitantes
as ações do fórum nacional,
foram apresentadas as ações
de incidência pública na defesa de direitos do Fórum, que
também indicou a necessidade
e importância do apoio de ACT
Aliança para a internacionalização de causas.

Saneamento já: assine a petição pelo fim
dos “rios mortos”
A Campanha da Fraternidade Ecumênica (CFE) deste
ano teve como tema é “Casa
Comum, nossa responsabilidade”, contando com a participação de um importante parceiro
de lutas ambientais: a Fundação SOS Mata Atlântica. Somando esforços com a CFE, a
SOS Mata Atlântica criou uma
petição pelo fim dos “rios mortos”, que busca a universalização do saneamento e a busca
por água limpa nos rios e praias
do Brasil.
Acesse www.conic.org.br e
assine!

