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“(...) todo ser humano é pessoa, isto é, natureza dotada de inteligência e
vontade livre” e dessa natureza nascem
“direitos e deveres universais, invioláveis e inalienáveis”
(João XXIII, Encíclica Pacem in Terris 9-10).

DECLARAÇÃO DO XIV SEMINÁRIO DAS PASTORAIS SOCIAIS – Regional Sul 1
De 28 a 30 de julho de 2017 no Centro Diocesano da cidade de Limeira – SP, foi realizado o XIV
Seminário das Pastorais Sociais organizado pela Coordenação da Comissão Episcopal Pastoral para Ação
Social Transformadora da CNBB – Regional Sul 1 SP.
Iluminados pela Doutrina Social da Igreja, refletimos sobre a atual conjuntura política, econômica
e social e as questões que geram o desmonte dos direitos sociais do povo brasileiro, garantidos pela
Constituição Federal de 1988, e que agora correm risco com a aprovação das reformas, como exemplo: a
emenda constitucional ao teto orçamentário, as leis aprovadas da terceirização, a reforma trabalhista e a
lei de mercantilização da terra pública, a pretendida PEC da reforma previdenciária, ações estas
executadas pela maioria de políticos, apoiados pelas mídias corporativas, comprometidos com o capital
financeiro.
A partir das colocações apontadas pelos assessores Guilherme Delgado e Frei Olavio Dotto e
aprofundadas pelos debates na plenária, percebemos a necessidade de incorporar em nossas ações
pastorais, neste momento de crise que o país está passando, as seguintes inspirações: recuperação da
autoestima do povo; promoção da esperança; despertar da confiança; restituir e explicitar a ideia de
justiça e educação para uma ecologia integral.
“Reafirmamos nosso compromisso com a defesa da democracia alicerçada em instituições sólidas
e independentes, conquista inegociável da população brasileira, que desejamos continuar
construindo com a busca de maior igualdade e participação das pessoas, caminho para sua efetiva
concretização”i. Ressaltando que o aspecto da pastoral social é a dimensão da caridade cristã e missão de toda
Igreja, solicitamos de modo especial às Dioceses do Regional Sul 1 o empenho na criação e/ou
fortalecimento dos fóruns de pastorais sociais e esforços na formação de consciência crítica e restauro do
sentido da política como instrumento social necessário para ações transformadoras em vista do bem
comum.
Limeira, 30 de julho de 2017.
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