
 

 

4º ENCONTRO ARQUIDIOCESANO DE FÉ E POLÍTICA 

 

Em 25 de novembro de 2017, realizou-se na PUC Minas o 4º Encontro 
Arquidiocesano de Fé e Política, inspirado no discurso do Papa Francisco, proferido no 
Encontro com os Movimentos Populares:  

 

“Solidariedade é uma palavra que nem sempre agrada; diria que algumas vezes a 
transformamos num palavrão, não se pode dizer; mas uma palavra é muito mais do que 
alguns gestos de generosidade esporádicos. É pensar e agir em termos de comunidade, de 
prioridades da vida de todos sobre a apropriação dos bens por parte de alguns. É também 
lutar contra as causas estruturais da pobreza, a desigualdade, a falta de trabalho, a terra e 
a casa, a negação dos direitos sociais e laborais. É fazer face aos efeitos destruidores do 
império do dinheiro: as deslocações forçadas, as emigrações dolorosas, o tráfico de 
pessoas, a droga, a guerra, a violência e todas aquelas realidades que muitos de vós 
suportam e que todos estamos chamados a transformar. A solidariedade, entendida no 
seu sentido mais profundo, é uma forma de fazer história e é isto que os movimentos 
populares fazem.” (Roma, 28 de outubro de 2014). 

 

Ao fazerem sua inscrição, os participantes foram orientados a escolher um dos 
cinco grupos temáticos listados a seguir que, no último Encontro Arquidiocesano de Fé 
e Política, em 2015, haviam sido propostos como campos de ação para o tema fé e 
política na Arquidiocese de Belo Horizonte. Cada plenária foi subdividida em grupos 
menores para realizar as seguintes tarefas: 

Avaliação: considerando o eixo temático de seu grupo, quais as realizações e 
aprendizados obtidos pelos grupos, pastorais e movimentos de fé, política e cidadania, 
nos últimos dois anos? 

Eleição de prioridades: tomado o tema específico de seu grupo, elejam duas 
prioridades para os trabalhos de fé, política e cidadania para os próximos dois anos. As 
ações podem e devem contemplar trabalhos coletivos e articulados, mas devem 
principalmente significar o compromisso dos grupos, pastorais, organizações e 
coletivos em realizá-las. 

De volta à plenária, os participantes foram convidados ainda às seguintes ações: 

Monitoramento: visando ao monitoramento, ao acompanhamento e à execução 
das prioridades sugeridas na questão anterior, para o tema específico, como esse 
grupo de trabalho e os demais grupos, pastorais etc. poderão se organizar nos 
próximos dois anos? Quem se disponibiliza a participar do Coletivo Arquidiocesano de 
Fé e Política? 

Ações prioritárias: O grupo em plenária foi convidado a tomar as prioridades 
indicadas pelos subgrupos para reduzi-las a duas ações prioritárias.  



 
A lista de prioridades resultante de cada um dos grupos foi discutida pelo Coletivo 

Arquidiocesano de Fé e Política, em reunião no dia 13/12/2017. 

Assim, as ações a serem priorizadas na Arquidiocese, no biênio 2018-2019 são: 

 

A - Formação 

1. Formação continuada dos leigos, em conteúdos sociopolíticos, dando ênfase 
aos temas: auditoria cidadã da dívida pública, ecologia, orientações do Papa 
Francisco, representação política, poderes políticos, dentre outros. 

2. Investir fortemente na formação e sensibilização de seminaristas e padres, 
em conteúdos sociais e políticos.  

3. Formação para e com os jovens sobre a questão social e política. 

 

B – Atuar na Igreja para atuar na sociedade 

1. Que os grupos de Fé e política atuem nos Conselhos Paroquiais e demais 
conselhos como “fermento”. Que esses grupos tenham uma ação pensada 
estrategicamente. Fortalecer a democracia nos conselhos paroquiais e a 
relação leigo e padres, especialmente pelo Ano do Laicato. 

2. Resgatar a espiritualidade encarnada, valorizar e aprofundar o magistério do 
Papa Francisco. 

3. Atenção aos temas emergentes da realidade social e política: novos sujeitos, 
realidades e lutas nos debates da Igreja.  

4. Realizar iniciativas para que as muitas ações sociais e assistenciais existentes 
levem ao acesso, luta e defesa de políticas públicas. 

5. Fortalecer as semanas sociais nas paróquias, principalmente naquelas onde 
não há grupo de fé e política. 

 

C – Comunicação para mobilização social 

1. Descentralizar informações e fortalecer comunicação alternativa, de modo a 
contribuir para romper o bloqueio da mídia. Estimular meios alternativos; 
apoiar o jornal “Brasil de Fato”, entre outros, de mesma linha política (socializar 
formas de acesso criar e fortalecer canais de apoio a esses jornais). 
Envolvimento pessoal nas agendas do Fórum Nacional pela Democratização dos 
Meios de Comunicação (FNDC). 



 
2. Buscar fazer com que as informações cheguem não somente aos grupos e 

lideranças, mas a toda a comunidade. Construir e fortalecer redes virtuais 
(internet), movimentos e paróquias. Utilizar as rádios da internet.  

 

D – Organização e ação 

1. Ampliar o número de grupos de fé e política, difundindo e trabalhando as 
diretrizes do Projeto de Evangelização Proclamar a Palavra, particularmente a 
(Diretriz 2) Opção preferencial pelos pobres e a (Diretriz 4) Fé, Política e 
Cidadania. 

2. Atuar segundo a estrutura da Arquidiocese (regiões, foranias, 
paróquias) visando a descentralizar e fortalecer os grupos. Trabalhar a 
dimensão social e política da fé de maneira orgânica e continuada como 
acontece com demais serviços pastorais. Fortalecer a concepção de fé e política 
na vida comunitária. 

3. Trabalhar com o olhar voltado para o bairro e em rede, para solução dos 
problemas locais, começando pelas comunidades; articular-se com as 
associações de bairro e demais movimentos participando de redes mais amplas 
de luta por direitos, reforma política, defesa da diversidade sexual e das 
mulheres. 

 

E – Políticas públicas e atuação na institucionalidade 

1. Com relação às eleições de 2018, construir um projeto político que busque 
incentivar a escolha de uma Assembleia, Câmara e um Senado em sintonia 
com a preservação e ampliação de direitos. E ainda, somente apoiar aquelas e 
aqueles que assumam compromisso com a revogação das reformas 
implementadas ilegitimamente pelo atual governo. Que os grupos e o Coletivo 
Arquidiocesano de Fé e Política elaborem planos de ação para as eleições 2018. 

2. Ocupar espaços de participação e diálogo em todas as instâncias de governo: 
municipal, estadual e federal. 

3. Buscar intensificar o diálogo com a população sobre o grave momento 
político atual, por meio da promoção de diferentes atividades que 
proporcionem a formação política.  

4. Constituição do Grupo de Trabalho (GT) Políticas Públicas e Atuação na 
Institucionalidade, submetido ao Coletivo Arquidiocesano de Fé e Política. 


