
Neste ano, a cartilha possui 
uma característica origi-
nal, pois está embasada 

no pensamento do Papa Francisco 
quanto à política, expresso na sua 
mais recente encíclica social, a Fra-
telli Tutti – Sobre a fraternidade e a 
amizade social. No documento, o 
Papa dedica um capítulo inteiro à 
política, ao qual intitula “A política 
melhor”.

“Para se tornar possível o desen-
volvimento duma comunidade mun-
dial capaz de realizar a fraternidade 
a partir de povos e nações que vivam 
a amizade social é necessária a po-
lítica melhor, a política colocada ao 
serviço do verdadeiro bem comum” 
(Carta Encíclica Fratelli Tutti, 154), 
escreveu o Papa Francisco. 

A encíclica instiga a romper 
com aquela visão popular de que a 
política é uma coisa suja e maléfica 
e enxergar o que ela possui de va-
loroso, nobre e tão necessário para 
o mundo. Afinal, como questiona o 
Papa: “Poderá o mundo funcionar 
sem política? Poderá encontrar um 
caminho eficaz para a fraternidade 
universal e a paz social sem uma boa 
política?” (Carta Encíclica Fratelli 
Tutti, 176). 

Para o arcebispo de Londrina 
(PR) e presidente do Regional Sul 2 
da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB), Dom Geremias 
Steinmetz, o maior desafio da car-
tilha neste pleito eleitoral será apro-
fundar a consciência de que todos 
precisam dar a sua contribuição por 
uma democracia cada vez mais forte 
e representativa: “Por isso é tão im-
portante eliminar tantos problemas 
e tantos vícios que atingem as elei-
ções. Por exemplo: as polarizações, 
a compra e venda de votos, a ideia 
de que a nossa participação não é 
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importante na política. Todos nós, 
enquanto sociedade, como cidadãos, 
temos um importante papel para que 
o nosso Brasil seja cada vez melhor. 
Um instrumento importantíssimo 
para isso tudo é a eleição feita com 
consciência, transparência e com o 
objetivo de sermos melhores”. 

PRODUÇÃO DA CARTILHA
Para a produção da Cartilha de 

orientação política, o Regional Sul 2 
contou com uma comissão, composta 
pela assessoria política da Conferên-
cia Nacional dos Bispos do Brasil, 
por bispos, padres e leigos peritos 
em várias áreas do conhecimento 
e da comunicação. Todas as etapas 
da produção, desde a escolha dos 
temas e da capa até a assessoria para 
os conteúdos e a revisão do texto e 
diagramação, foram acompanhadas 
por essa equipe.

A capa da cartilha foi desenvol-
vida pelo designer gráfico Hélder de 
Castro. Ele trabalhou o conceito de 
que “o altar dos leigos é o mundo” 
(Exortação Apostólica Evangelii 
Gaudium, 102), mostrando pessoas 
de várias faixas etárias, em diferen-
tes áreas de atuação: política, educa-
ção, saúde, comunicação, economia, 
segurança, agricultura, esportes e 
vários tipos de trabalho. Além disso, 
sobre o mapa está a urna eletrônica, 
que representa a democracia, e uma 
Bíblia, que representa a dimensão 
da fé cristã. 

A cor verde, predominante em 
toda capa, foi escolhida por remeter 
à esperança e à vida. Ademais é a 
cor que representa a natureza e um 
dos temas propostos na cartilha é 
a ecologia integral. Segundo Dom 
Geremias, que também acompanhou 
todo o processo de produção da car-
tilha, o subsídio é uma contribuição 

importantíssima para a conscientiza-
ção a respeito da boa política. “Essa 
cartilha quer contribuir para que o 
exercício do voto e da cidadania, 
realizado especialmente no dia da 
eleição, seja sempre motivado pelo 
desejo de darmos a nossa contri-
buição para um Brasil melhor. Cer-
tamente, há muitos pontos que nós 
precisamos esclarecer para que as 
pessoas possam sempre atingir cada 
vez mais o objetivo de serem bons 
cristãos, que se colocam a serviço da 
construção de uma sociedade sem-
pre mais justa, fraterna e solidária”, 
disse Dom Geremias. 

PODCASTS: “A POLÍTICA MELHOR”
Todos os temas da cartilha serão 

aprofundados por meio de uma série 
de podcasts intitulada “A política 
melhor”. Com o apoio da Pastoral 
da Comunicação (Pascom) Brasil, 
da Signis Brasil e da Rede Católica 
de Rádio, semanalmente, a partir do 
dia 28 de abril, são publicadas entre-
vistas, nas quais são aprofundados 
os temas da cartilha. No podcast 
de estreia há uma entrevista, “A 
Igreja Católica e a política”, com 
o secretário geral da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil, Dom 
Joel Portella Amado. 

A cartilha está disponível para 
a venda desde 3 de maio no site da 
Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil Regional Sul 2: cnbbs2.org.
br. Ela tem 24 páginas, é colorida, 
possui imagens, ilustrações e indi-
cações para vídeos por meio de QR 
codes. O conteúdo é apresentado de 
forma didática, com uma linguagem 
simples e de fácil compreensão. Ao 
fim de cada em um dos três blocos 
são propostas duas questões para o 
diálogo em pequenos grupos.•

Fonte: Vatican News
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No dia 25 de abril, o Papa 
Francisco se reuniu com 
mais de quatrocentos 

missionários da misericórdia no 
Vaticano, em um encontro orga-
nizado pelo Pontifício Conselho 
para a Promoção da Nova Evan-
gelização.

O encontro aconteceu por oca-
sião do 3º Encontro Mundial dos 
Missionários da Misericórdia, que 
volta a ocorrer depois de dois anos 
suspenso por medo da pandemia 
do novo coronavírus. O lema do 
encontro foi “O missionário da mi-
sericórdia: um sinal de acolhida”.

Além da audiência com o Papa, 
os missionários participaram de 
atividades e oficinas em que pu-
deram compartilhar seus testemu-
nhos e também a Missa do Domin-
go da Divina Misericórdia, que 
Francisco celebrou publicamente 
na Basílica de São Pedro no dia 
24 de abril. Os participantes vie-
ram a Roma de diferentes países 
dos cinco continentes e também 

PAPA FRANCISCO ENCONTRA 
MAIS DE QUATROCENTOS 

MISSIONÁRIOS DA MISERICÓRDIA
alguns sacerdotes da Ucrânia, que 
puderam viajar graças a um visto 
especial que lhes permitiu deixar 
o país em guerra.

Existem mais de mil missio-
nários da misericórdia em todo o 
mundo, um número que continua 
crescendo desde que Francisco 
instituiu esse ministério especial 
durante o Jubileu da Misericórdia.

O serviço dos missionários 
centra-se especialmente no Sacra-
mento da Reconciliação. Durante 
o Ano Santo, esses sacerdotes pu-
deram absolver os pecados reser-
vados à Sé Apostólica dos fiéis de 
todo o mundo.

Durante um encontro com os 
missionários em 2016, Francisco 
destacou que cada um foi chama-
do a “servir humildemente como 
canal da misericórdia de Deus”. O 
Papa disse que “um missionário 
da misericórdia carrega o pecador 
sobre os próprios ombros e conso-
la-o com a força da compaixão”.•

Fonte: ACI Digital

CNBB NE2 LANÇA SUBSÍDIO MARIANO 
COM TEMA EM REFERÊNCIA AO 18º 

CONGRESSO EUCARÍSTICO NACIONAL

ORegional Nordeste 2 da 
Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB 

NE2) lançou a terceira edição do 
livro Mês de maio com Maria. Nes-
te ano, em preparação para o 18º 
Congresso Eucarístico Nacional 
(CEN), o subsídio tem como tema 
“Maria, mulher eucarística, ima-
gem e modelo da Igreja que vive 
da Eucaristia” e lema “Fazei o que 
Ele vos disser” (Jo 2,5). Dividido 

em dois fascículos, o livro sugere 
um itinerário para animar a devo-
ção à Virgem Maria, mãe de Deus 
e da Igreja, a partir de encontros 
comunitários com momentos de ora-
ção, louvor, escuta e meditação do 
Evangelho. A Comissão Regional 
Pastoral para a Liturgia também 
incluiu capítulos com cânticos ma-
rianos e o hino e a oração do 18º 
Congresso Eucarístico Nacional.•

Fonte: CNBB
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