Carta do 14º Intereclesial de CEBs do Brasil
Tema: CEBs e os desafios do mundo urbano.
Lema: “Eu vi e ouvi os clamores do meu povo e desci para libertá-lo” (Ex 3,7).
Nós, os 3.300 delegados e delegadas, participantes do 14º Encontro Intereclesial de CEBS, nos
dias 23 a 27 de janeiro de 2018, na Arquidiocese de Londrina – PR,
partilhamos com nossas comunidades a valiosa experiência
vivenciada neste encontro. Construímos o Intereclesial, patrimônio
bíblico, teológico e eclesial da Igreja no Brasil, com representantes
das comunidades católicas e de outras Igrejas Cristãs, de povos
originários e tradicionais de todas as regiões do nosso País, da
América Latina e da Europa.
Diante dos clamores e desafios apresentados, fizemos a
experiência de Moisés na sarça ardente, ao ser desafiado por Javé, o
Deus libertador, que viu, ouviu e, ao descer, o enviou para libertar o
seu povo do sistema de escravidão que aprisiona os corpos e coloniza
as mentes.
Na vivência de uma Igreja em saída, como cristãos leigos e
leigas, padres, religiosos, religiosas, diáconos, pastores e pastoras,
bispos, lideranças de povos originários e tradicionais, nos colocamos
numa postura de diálogo, em que cada pessoa tem algo a aprender
com a outras e todas à escruta do „Espírito da verdade‟ (Jo 14,17) procuramos conhecer o que Ele „diz às
igrejas‟ hoje (Ap 2,7).
Partilhamos alguns destes clamores que esta escuta nos proporcionou, deixando-nos inquietos,
desinstalados, conscientes de que eles ecoam com a mesma intensidade no coração de tantas pessoas de
boa vontade. Sabemos que o primeiro nível da escuta deve acontecer nas bases da Igreja, portanto, na
comunidade que é o “o primeiro e fundamental núcleo eclesial (...) célula inicial da estrutura eclesial,
foco de evangelização e fator primordial da promoção humana (...)” (Medellín, 15, 1a).
Reafirmamos nosso compromisso com uma Igreja da escuta e do diálogo. Queremos colaborar
para que todos os organismos de serviços pastorais permaneçam conectados com a base e partam das
pessoas, sobretudo, dos pobres e excluídos, dos desafios de cada dia e de seus clamores. Assim nos
tornaremos uma Igreja em saída.
As CEBs continuam sendo um “sinal da vitalidade da Igreja” (RM 51). Os discípulos e discípulas
de Cristo nelas se reúnem na escruta e na partilha da Palavra de Deus. Buscam relações mais fraternas,
igualitárias e inclusivas. Superam a cultura machista e o clericalismo. Celebram os mistérios cristãos e
assumem o compromisso de transformação da sociedade e defesa da criação, a nossa casa comum.
As mudanças culturais, os desafios e clamores da sociedade globalizada e da cultura urbana, o
desmonte das estruturas democráticas em nosso País, a perda dos direitos civis e sociais e a degradação
da dignidade humana e da criação levam as CEBS a assumirem os seguintes compromissos:
- Transmitir às novas gerações as experiências e os valores das gerações anteriores;
- Promover a cultura da vida;
- Tornar-se uma Igreja de comunidades em rede, com novos ministérios, que inclua a mulher em
sua plena dignidade eclesial;
- Incentivar o protagonismo das juventudes e combater o seu extermínio;
- Apoiar as lutas dos povos indígenas, da população negra e quilombola, dos pescadores
artesanais, da população em situação de rua, dos migrantes e refugiados, da população carcerária, das
crianças e dos idosos por cidadania plena;
- Cobrar políticas públicas de inclusão social, participar de conselhos de cidadania, promover a
democracia direta e participativa e a autodeterminação dos povos;
- Promover práticas de economia popular, solidária e sustentável;
- Reafirmar a vocação política dos cristãos e cristãs;
- Fortalecer a campanha pela auditoria da dívida pública, da reforma política e do controle sobre
o poder judiciário.
Nunca podemos esquecer de que as comunidades cristãs nasceram no meio dos pobres, como um
grito de esperança e lugar de relações igualitárias e inclusivas.

À Igreja que está em Londrina e, que, solidária e afetuosamente nos acolheu, nossa eterna
gratidão.
Ao Papa Francisco que, com seu testemunho evangélico, nos desafia a nos tornarmos, cada vez
mais, uma Igreja pobre e dos pobres, nosso apoio fraterno e oração.
Pedimos as bênçãos de Nossa Senhora do Rocio, padroeira do Estado do Paraná, para a diocese
de Rondonópolis-MT, que acolherá o 15º Intereclesial, em 2022, e para as comunidades que prossigam
em caminhada, colocando os pés nas pegadas de Jesus de Nazaré.
Londrina, PR, 27 de janeiro de 2018.
----------------------.
CARTA DOS BISPOS PRESENTES NO 14º INTERECLESIAL
DAS COMUNIDADES ECLESIAIS DE BASE
Nós, 60 bispos presentes no 14º Intereclesial das CEBs, em Londrina – PR, de 23 a 27 de janeiro
de 2018, dirigimo-nos a nossos irmãos e irmãs de fé, para testemunhar a alegria que brota de nossos
corações de pastores, por esse encontro que congregou 3.300 delegados e delegadas de Arquidioceses,
Dioceses e Prelazias do Brasil, bem como convidados de outras igrejas,religiões e entidades, inclusive
de outros países.
O tema desse Intereclesial, “CEBs e os desafios
no Mundo Urbano”, e seu lema, “Eu vi ouvi os
clamores do meu povo e desci para libertá-lo” (Ex 3,7),
na forma que foram tratados, expressam sintonia com
as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja
no Brasil e com a mensagem do Papa Francisco
dirigida a esse encontro, desejando “que as
Comunidades Eclesiais de Base possam ser, na
sociedade e Nação brasileira, um instrumento de
evangelização e de promoção da pessoa humana”.
Nesse encontro, conduzido com zelo pastoral
pela Ampliada Nacional das CEBs e pela Arquidiocese
de Londrina que, cordialmente, o acolheu, testemunhamos a espiritualidade e a vitalidade das CEBs,
manifestadas nos momentos vibrantes de oração e celebração. Sentimos pulsar muito forte em nossos
corações o apelo de Deus para continuarmos acompanhando, avaliando e apoiando o desenvolvimento
das CEBs, com o compromisso de sermos, em comunhão com Cristo, uma Igreja misericordiosa,
profética e missionária, dedicada à formação, especialmente de cristãos leigos e leigas, como sujeitos na
vida eclesial e social (cf. doc. 105 da CNBB).
Louvamos e bendizemos a Deus pelos testemunhos de vida cristã partilhados no 14º Intereclesial,
que sinalizam a força do seu Reino em meio à crise profunda da sociedade brasileira. No espírito do Ano
Nacional do Laicato que estamos realizando, suplicamos a Deus que o protagonismo laical vivenciado
no processo desse encontro, possa se manifestar ainda mais intenso em todas as situações desafiadoras
de nosso país, especialmente do mundo urbano, nas quais as CEBs se fazem presentes e atuam,
anunciando a “alegria do Evangelho”.
Encorajamos os participantes do Intereclesial, com o apoio, sobretudo de ministros ordenados e
membros da vida religiosa, a difundirem amplamente as ações sinalizadas por esse encontro e a “grande
esperança”, por ele revitalizada de tornar nossa sociedade mais solidária, justa e saudável, contando com
a bênção de Deus e a proteção de nossa mãe, Maria.
Londrina, 27 de janeiro de 2018.
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