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O II Seminário foi organizado pela Equipe de Justiça, Paz e Integridade da Criação- JPIC 

(CRB) e pela Comissão Brasileira de Justiça e Paz- CBJP (CNBB), aliança que resultou 

em um provocativo e lindo encontro que reuniu religiosos, padres, leigos engajados e 

estudiosos de vinte estados e do Distrito Federal em torno da reflexão sobre os direitos 

sociais, democracia e vida plena para todos e todas. 

Com objetivo de: a) compartilhar uma leitura comum, pessoal e institucional, sobre o 

momento crítico nacional, tendo o Ensino Social da Igreja como referência; b) aprofundar a 

conjuntura atual, tendo como pano de fundo a Laudato Si, as Diretrizes Gerais da Ação 

Evangelizadora no Brasil e a Campanha da Fraternidade 2016; c) identificar as 

ferramentas e instrumentos que temos atualmente ou precisamos construir para crescer 

com a crise (sociedade e pessoas) fortalecendo a democracia e enfrentando a 

desigualdade social, bem como dar continuidade à indispensável articulação dos serviços 

de profecia da VRC, em nível nacional. 

Foram momentos ricos de partilhas das problemáticas que estamos vivendo no atual 

cenário sociopolítico brasileiro e, ao mesmo tempo, provocar importantes enfrentamentos a 

esta realidade que macula os direitos sociais e negligencia o Evangelho e a democracia, 

uma vez que dificulta que as pessoas sejam sujeitas de sua própria história.  

Refletimos também o que o Ano da Misericórdia oferece para vivermos como Igreja, 

provocando a reflexão de não reduzir a misericórdia a um sentimento, mas experimentá-la 

e oferecê-la na concretude da vida. 



Como primeiro e grande sinal desse seminário, foi elaborada uma nota direcionada aos 

membros do Episcopado Brasileiro, e aos coordenadores Maiores de Congregações e 

Institutos de Vida Consagrada sobre a situação sociopolítica do Brasil. 

Motivadas/os e desafiadas/os a construir alianças do bem, fica nosso compromisso 

profético de, com a Igreja dos pobres e para os pobres, fazer acontecer o Reino de justiça, 

paz e cuidado com a criação. 

Irmã Giulliane Maria, participou do Seminário, representando a CRB/RS e a Província 

Nossa Senhora Aparecida. Como coordenadora JPIC, terá o compromisso de articular 

junto à Conferência dos Religiosos do Brasil- CRB/RS juntamente com outros dois 

religiosos, o trabalho JPIC no Regional. Além disso, partilhará com as Irmãs da Província, 

de modo que nos articulemos melhor e possamos, juntamente com todos aqueles que 

conosco trabalham e convivem, sermos sinais de esperança ativa, para um mundo que 

muitas vezes esqueceu que ela existe. 

 


