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EM SÃO  FRANCISCO SE  NOTA 
QUE SÃO INSEPARÁVEIS A  

PREOCUPAÇÃO COM A NATUREZA, A 
JUSTIÇA PARA COM OS POBRES, O EMPE-

NHO  NA SOCIEDADE  E A PAZ INTERIOR  
LS 10
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Apresentação

Paz e Bem!

Estamos vivendo tempos difíceis, mas cheios 
dos sinais de Deus. Nestes tempos de “glo-
balização da exclusão e da indiferença” o ser-
viço de Justiça, Paz e Integridade da Criação 
(JPIC) precisa, mais do que nunca, aguçar os 
sentidos e o coração para o serviço amoroso 
e profético da defesa da vida. 

Se para a Igreja o serviço da caridade é ex-
pressão irrenunciável de sua própria essên-
cia, o JPIC é a expressão franciscano-capu-
chinha da misericórdia de Jesus para com as 
situações em que a vida está ameaçada. 

Com este Manual, o serviço de Justiça, Paz e 
Integridade da Criação (JPIC)  nos faz refletir 
a especificidade da nossa missão franciscana 
como dimensão fundamental da caridade. 
Este Manual nos ajuda a entender o desafio 
para o qual nos convoca o Papa Francisco: a 
“globalização da esperança, que nasce dos 
povos e cresce entre os pobres, e que deve 
substituir a globalização da exclusão e da in-
diferença”. 

A Conferência dos Capuchinhos do Brasil 
(CCB), através deste Manual, elaborado pela 
comissão de JPIC, quer ser uma valiosa con-
tribuição para nos ajudar na compreensão de 
nossa missão na Igreja, na Ordem, em nossas
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Circunscrições, em cada fraternidade e 
junto com aqueles que comungam com 
o nosso ideal franciscano-capuchinho.
 
Continuemos em frente, decididos e 
iluminados pela Palavra de Deus que 
nos anima a continuar o cuidado com a 
vida, no amor, na justiça e na paz, olhan-
do sempre adiante na certeza de que o 
Senhor está conosco para continuarmos 
anunciando a Alegria do Evangelho hoje 
e nos novos tempos que virão. 

Fr. Carlos Silva OFMCap.
Presidente da CCB 

São Paulo, 15 de dezembro de 2017
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E 

m 2002, nosso irmão Giovanni Poz-
zi publicou uma contribuição para o 
livro Os Capuchinhos em Emília-Ro-
manha: A História de uma Presença, 

com o título “Identidade Capuchinha e Seus 
Símbolos”. Este trabalho foi agora publica-
do por iniciativa própria e carrega o novo 
título, Devota Simplicidade (italiano: Devota 
Sobrietà). Lendo o Manual para Justiça, Paz 
e Integridade da Criação (JPIC) escrito pelo 
fr. Benedict Ayodi, secretário desse Departa-
mento, e fr. John Celichowski, presidente da 
Comissão para o mesmo, veio-me à mente 
imediatamente a “devota simplicidade” dos 
primeiros capuchinhos. A ideia deles era re-

duzir o máximo possível o uso dos bens des-
te mundo, para eles decisivamente se orien-
tarem a uma urgente realização escatológica. 
Eles estavam no mundo com a atitude de 
peregrinos e forasteiros, cientes de que sua 
pátria estava em outro lugar. Como consequ-
ência, comprometeram-se ao modo de vida 
marcado por uma extrema simplicidade, e 
contentando-se com o que fosse indispensá-
vel.

Uma leitura atenta deste Manual, querido 
irmão, certamente levará você à conclusão – 
embora tenhamos começado com diferentes 
considerações – de que somos também cha-

Uma devota simplicidade 

Prefácio
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mados a viver a mesma “devota simplicidade”, uma simplicidade que nos pede 
para começar com um frugal e responsável uso dos bens da criação; uma sim-
plicidade que vem de um senso de solidariedade para com todos os seres 
vivos, e com a própria criação. Em sua encíclica Laudato Si’, o Papa Francisco 
tem chamado a nossa atenção às consequências irreparáveis de uma explo-
ração descontrolada dos recursos da criação. Uma aproximação responsável 
dos bens da criação também está relacionada com um compromisso pro-
fundo com a paz e a justiça no mundo. A fi m de erradicar a pobreza extrema 
e garantir uma vida digna e apropriada às gerações futuras, é essencial que 
nós agora assumamos uma atitude de simplicidade no uso dos bens da nos-
sa Irmã Mãe Terra. Isto signifi ca uma devota simplicidade, porque está ciente 
que em tudo isso teremos de prestar contas ao Criador, ao Doador de todos 
os bens. 

Esta devota simplicidade é enriquecida nos nossos dias por uma nova 
motivação, e é urgente para nós colocá-la em prática, começando 
com uma revisão atenta de nosso próprio estilo de vida. Não de-
vemos hesitar submeter nosso uso dos vários bens de consumo 
à nossa disposição a um atento exame. Isto se estende de como 
nós comemos até o modo como usamos os vários meios de 
transporte e comunicação. 
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Permita-nos estender os nossos sinceros 
agradecimentos àqueles que prepararam 
este texto. Embora breve, o texto deles convi-
da-nos a fazer escolhas muito concretas que 
toquem nossas vidas nas várias dimensões. 
Minha esperança é que nenhuma fraterni-
dade – e nenhum frade – dispense a leitura 
deste Manual e coloquem em prática estas 
sugestões que tocam a nossa vida tão intima-
mente. Deixem-me repetir: Estou satisfeito 
com os caminhos práticos com os quais os 
autores se dirigem a todos nós.  Agora é o 
momento de cada um de nós garantir que es-
sas sugestões sejam traduzidas em práticas, 
marcadas pela devota simplicidade, no que 
diz respeito à criação e a seu Criador, e em 
solidariedade com todos os seres que vivem! 

Desejo-lhe uma boa leitura e uma aplicação 
ainda mais frutuosa daquilo que lemos!

Fr. Mauro Jöhri, OFMCap 
ministro geral OFMCap

Roma, 1º de março de 2017, 
quarta-feira de cinzas
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E 
m Justiça no Mundo, escrito na conclusão do Sínodo 
Mundial dos Bispos, em 1971, os bispos insistiram que 
“a ação em favor da justiça e a participação na trans-
formação do mundo parece-nos plenamente como 

uma dimensão constitutiva da pregação do Evangelho, ou, em 
outras palavras, da missão da Igreja para a redenção do gênero 
humano e sua libertação de todas as situações opressoras” (6).

Em sua primeira encíclica, Laudato Si’, o Papa Francisco disse 
que como fiéis devemos constantemente nos sentir desafiados 
a viver de maneira coerente com a nossa fé e não a contradizer 
por nossas ações. Também somos chamados a tornar-nos cada 
vez mais abertos à graça de Deus e a beber frequentemente de 
nossas convicções mais profundas sobre o amor, a justiça e a 
paz (LS 200).

Os propósitos fundamentais deste Manual são os do Depar-
tamento Geral e da Comissão de Justiça, Paz e Integridade da 
Criação (JPIC). Estes são: 

Introdução
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• Informar – descreve a estrutura e o teor do nosso ministério/serviço de 
JPIC.

• Integrar – ajuda os frades e as comunidades a viverem melhor os princípios 
e ideais da justiça, da paz e da integridade da criação nas suas vidas no dia 
a dia e no testemunho público.

• Inspirar – incentiva os frades a serem (mais) engajados no trabalho de JPIC, 
especialmente no nível provincial ou enquanto Conferência.

Esperamos que todos que lerem este Manual cresçam na compreensão desses 
propósitos, bem como na realização destes em nossas vidas e em nossas co-
munidades.

Fr. Benedict Ayodi, OFMCap
Secretário – Departamento 

Geral de JPIC

Fr. John Celichowski, OFMCap
Presidente – Comissão de JPIC
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JPIC 
como um 
estilo de 

vida e 
missão

JPIC, para os 
capuchinhos, é um 

estilo de vida e missão. 
É parte do nosso DNA 

como franciscanos.

1.0. A base do nosso compromisso com 
a JPIC na Ordem

Há cinco fontes fundamentais para o nosso 
compromisso de capuchinhos com a JPIC: 
(1) as Escrituras; (2) Doutrina Social da Igreja; 
(3) espiritualidade franciscana e o carisma; (4) 
Constituições e CPOs; (5) valores e ações de 
JPIC.

Todos eles juntos pedem aos frades que levem 
a sério o desafi o de encarnar os valores da 
JPIC no dia a dia de suas vidas. Estes valores 
não podem permanecer no papel; eles devem 
ser direcionados em formas concretas, exigin-
do conversão diária.

2.0. JPIC como uma dimensão do nos-
so carisma e das Constituições

Nosso carisma franciscano-capuchinho nas-
ce do seguimento nos passos de Cristo e de 
nosso Seráfi co Pai São Francisco de Assis, que 
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viveu um modo evangélico de vida. Seguin-
do o nosso chamado, vivemos e expressa-
mos esse carisma através de cinco elementos 
constitutivos da nossa vida capuchinha: ora-
ção (contemplação), fraternidade, minorida-
de (pobreza), ministério [apostolado]¹  e JPIC.

Para entender a integração da JPIC em nos-
so carisma e Constituições, é essencial notar 
que a justiça, a paz e a integridade da criação 
são valores, bem como elementos da nossa 
espiritualidade. JPIC surge de uma espiritu-
alidade centrada no plano de vida de Deus 
para toda a criação, e nós somos convida-
dos a colaborar neste projeto divino. Nossas 
Constituições observam que como filhos do 
“Irmão Universal”, Francisco, trabalhamos 
com as pessoas em todo o mundo para re-
estabelecer e fortalecer aquela harmonia e 
proclamar a todos os cantos o Reino de Deus. 
Assim, nós “tornamos fermento de justiça, de 
união e de paz” (Constituições 14,5).

¹Quando colocado entre colchetes, é acréscimo na tradução em vista de uma 
melhor compreensão no Brasil. Neste caso, o termo ministério é usado no texto na 
perspectiva também de serviço apostólico (cf. Constituições IX).
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Viver e pregar o Evangelho através 
de obras de reconciliação, paz, justi-
ça e cuidado para com a criação não 
pode ser considerado meramente 
uma atividade entre os nossos minis-
térios/serviços. É, ao invés disso, uma 
dimensão essencial da nossa vocação, 
como a oração, a vida 
em comunidade, a 
minoridade e a mis-
são. Demonstremos 
os valores da JPIC em 
nossas comunidades, 
paróquias, escolas, co-
zinhas que distribuem 
sopa, pastoral juvenil, 
espaços de cuidado 
da saúde e outros serviços. JPIC é, 
portanto, um estilo de vida e missão; 
é parte do nosso DNA como francis-
canos. Através dele somos desafiados 
por grandes questões da humanida-
de e comprometidos com a causa de 
todas as pessoas, a fim de que todos 
possam viver com dignidade.

Viver a partir de uma perspectiva de 
JPIC leva a um compromisso pessoal e 
comunitário com a transformação dos 
sistemas sociais, econômicos e polí-
ticos injustos que governam o nosso 
mundo hoje:

• Defendemos a 
dignidade humana de 
cada pessoa contra 
todo tipo de opressão, 
injustiça e violência, 
analisando as causas 
subjacentes.

• Construímos a 
paz. Este dom de Deus 
– que também é uma 

tarefa humana – é possível somen-
te quando vivemos baseados na 
verdade e na justiça e começando 
com uma mudança do coração.

• Nós cuidamos e defendemos a 
criação, os direitos da Terra e a sus-
tentabilidade do nosso planeta.

Todos os frades capu-
chinhos, seja qual for a 
idade ou ministério, são 
chamados a integrar es-
sas dimensões de forma 
equilibrada ao longo de 
suas vidas.
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3.0. 
Objetivos da Comissão Internacional 
de JPIC
Os propósitos fundamentais da Co-
missão de JPIC, tanto em nível interna-
cional como em nossas províncias, são 
informar, integrar e inspirar os frades 
nos métodos e nos trabalhos de JPIC. 
Como tal, no trabalho de animação de 
toda a Ordem na área da JPIC existem 
duas entidades: O Departamento Inter-
nacional e a Comissão Internacional. O 
ministro geral e seu Conselho nomeiam 
o diretor do Departamento de JPIC, os 
membros e secretários da Comissão 
de JPIC e nomeiam um contato entre o 
Conselho geral e a Comissão de JPIC.

Em nível geral
Departamento de JPIC: Este é um órgão 
da estrutura permanente da Ordem. O 
diretor é o principal agente que auxilia 

na animação, formação, coordenação 
e trabalho em rede dos frades com ou-
tros nas áreas da justiça, paz e cuidado 
da criação nos níveis internacional e de 
Conferência, bem como auxilia circuns-
crições em particular.

Em nível internacional
A Comissão de JPIC colabora com o 
diretor de JPIC em um papel de asses-
soria e consultoria, representando as 
preocupações, necessidades, interes-
ses e expectativas da fraternidade in-
ternacional. Espera-se que os membros 
da Comissão recolham informações so-
bre preocupações e iniciativas da JPIC 
das circunscrições e de outros espaços 
relevantes, a fim de cumprir adequada-
mente seu papel de assessoria e con-
sultoria.

Nos níveis de Conferência e circuns-
crição
Coordenadores/animadores e comis-
sões locais de JPIC pretendem refletir 

Estruturas da JPIC e as fun-
ções dos coordenadores/
animadores na Ordem
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as estruturas internacionais ao nível de 
circunscrição. O ideal será ter um coor-
denador de JPIC e uma comissão para 
cada circunscrição da Ordem. No en-
tanto, quando isso não é possível, ou 
onde não existem estruturas de JPIC, 
pode ser mais prático 
nomear um coordena-
dor e comissão de JPIC 
para toda uma Confe-
rência, providenciando 
que a comissão seja re-
presentada por mem-
bros das circunscrições 
da Conferência.

O coordenador/
animador local auxilia 
na animação, forma-
ção e coordenação dos 
frades na circunscrição/Conferência e 
serve como o principal ponto de con-
tato com o Departamento de JPIC em 
Roma. Ele também ajuda a trazer as 
preocupações da circunscrição/Con-

ferência ao Departamento de JPIC em 
Roma. Além disso, ele colabora com a 
comissão local de JPIC da circunscri-
ção/Conferência para garantir que os 
programas do Departamento de JPIC 
e da Comissão em Roma sejam imple-
mentados em nível local. Ele atua como 

uma referência local 
de capuchinho para 
trabalhar com outros 
grupos franciscanos en-
volvidos em trabalhos 
similares (por exemplo, 
com Franciscans Inter-
national no processo 
de Revisão Periódica 
Universal (UPR) para um 
país), bem como ou-
tras ONGs. Finalmen-
te, atua como principal 
referência da JPIC para 
o Conselho provincial/

custodial ou para a Conferência e se 
encontrará com eles pelo menos anu-
almente para manter em andamento as 
preocupações, programas e projetos 
da JPIC em suas agendas.

Os objetivos funda-
mentais da Comissão 
de JPIC, tanto em nível 
internacional como em 
nossas províncias, são 
informar, integrar e 
inspirar os frades nos 
métodos e nos trabalhos 
da JPIC



Justiça, Paz e Integridade da Criação (JPIC) / Manual16

A comissão local de JPIC colabora com 
o coordenador de JPIC em um papel de 
assessoria e consultoria representando 
as preocupações, necessidades, inte-
resses e expectativas das fraternidades 
na circunscrição/Conferência. Espera-se 
que os membros da comissão recolham 
informações sobre as preocupações 
e iniciativas de JPIC dos frades nas cir-
cunscrições, a fim de cumprir adequa-
damente seu papel de assessoria e 
consultoria. Eles também auxiliam o co-
ordenador local de JPIC na animação, 
formação e coordenação dos frades na 
circunscrição/Conferência. 

3.1.

Fazer análise social. Este processo nos 
ajudará a ver mais claramente a direção 
que nosso trabalho e missão de JPIC 
deveriam tomar tanto dentro como fora 
da Ordem.

Oferecer treinamento teórico e prático 
sobre JPIC, promovendo-o para todos 
em todos os níveis, tanto na formação 
inicial quanto permanente.

Elementos importantes a 
ter em mente ao fazer o 
trabalho de animação de 
JPIC
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Tudo isso que fazemos é baseado nos 
nossos quatro pilares:

PAZ ECOLOGIA

JUSTIÇA 
SOCIALDEMOCRACIA

• Colaborar estreitamente com as equi-
pes de formação, educação, paróquias, 
missões, saúde, projetos sociais, etc.

• Certifi car-se de que suas estratégias se 
movem de baixo para cima e são co-
ordenadas com a liderança de sua cir-
cunscrição.

• Ser respeitoso com a diversidade e 
as diferenças que encontramos entre 
as pessoas, comunidades e estilos de 
vida. É muito melhor abordar o nosso 
trabalho com esse respeito fundamen-
tal, permitindo-nos “conectar” e ser 
ouvidos, ao invés de haver membros 
sentindo que estamos tentando impor 
algo que eles não querem, ou que sen-
tem que não é deles.
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3.2. Comunicar-se de forma clara e 
frequente. 

Propiciar às pessoas conhecerem sobre 
os empreendimentos positivos que estão 
acontecendo.

3.3. Integração da JPIC na frater-
nidade, na sociedade e no mi-

nistério/serviço

Os valores de JPIC estão presentes em 
todos os níveis de nossa vida, missão e 
ministério franciscano-capuchinhos. Em 
primeiro lugar, devem estar presentes no 
testemunho da nossa vida fraterna e dos 
nossos ministérios como parte de toda 
ação evangelizadora. Eles também devem 
estar presentes no trabalho específico de 
nossas paróquias, projetos sociais, escolas, 
atividades culturais ou na missão ad gentes, 
apenas para mencionar algumas de nossas 
atividades evangelizadoras mais comuns.

3.3.1. JPIC em nível de comunidade/
fraternidade

Embora JPIC seja um elemento constituti-
vo da nossa vida e ministério capuchinhos, 
e seja determinada por nossas Constitui-
ções e pelos CPOs, nunca foi totalmente 
integrada/praticada em muitas das nossas 
circunscrições e comunidades. Para reacen-
der este trabalho será necessário que haja 
um processo que incentive o envolvimento 
de tantos frades da circunscrição quanto 
possível, para verem como o trabalho por 
justiça, paz e integridade da criação deve 
ser vivido e praticado em nossas vidas e mi-
nistério. 

Algumas das questões que poderíamos 
examinar como comunidades e que são di-
mensões do nosso testemunho de vida:

• Defender a sacralidade e a dignidade 
da vida humana em todos os estágios 
do desenvolvimento, desde a concep-
ção até a morte natural.
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• Lidar com o conflito através do diálogo 
e não por meio do poder e da manipu-
lação; não deixar de lado aqueles que 
são menos aptos em conduzir suas pre-
ocupações, mas cuidar amorosamente 
deles.

• Mostrar amor e apoio nas relações, pra-
ticando a igualdade e o serviço mútuo, 
sem discriminação entre pessoas, ex-
cluindo abusos de poder e eliminan-
do desigualdades no uso dos recursos 
econômicos.

• Tratar os trabalhadores com justiça, in-
dependentemente de seu cargo.

• Fazer o trabalho doméstico em nos-
sas fraternidades sempre que possível 
(CPO VIII).

• Utilizar nossas terras agrícolas para agri-
cultura orgânica, para sustentar nossos 
frades e os pobres.

• Mostrar misericórdia nos nossos julga-
mentos e atitudes em relação aos to-
xicodependentes, portadores de HIV, 
profissionais do sexo, minorias sexuais, 

divorciados, estrangeiros, refugiados 
etc.

• Viver com simplicidade e incentivar em 
nossas vidas no dia a dia comportamen-
tos ecológicos para o cuidado da cria-
ção.

• Cuidar dos pobres em nossa região e 
defender seus direitos.

• Administrar nossos bens de maneira 
ética e evangélica.

• Denunciar a guerra e a corrida arma-
mentista e ser agentes de reconciliação.

3.3.2. JPIC no processo de formação

A formação capuchinha é experiencial, prá-
tica e integrada com as novas formas de 
vida e serviço. Caracteriza-se pelo segui-
mento do Cristo pobre, humilde e crucifi-
cado, que se encontra na Palavra, na Euca-
ristia, na Igreja e nos crucificados do nosso 
mundo; por uma espiritualidade prática e 
encarnada; pela abertura e fidelidade ao 
mundo de hoje; pela inserção e incultura
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ção; e pelo diálogo. É claro que esses prin-
cípios fundamentais têm muito a ver com 
JPIC. Se forem levados a sério, tem a JPIC 
assegurada um papel relevante em todo 
o processo formativo. Se forem deixados 
de lado, a JPIC também será deixada de 
lado na formação, tanto inicial como per-
manente. Portanto é importante, para cada 
circunscrição da Ordem, ter a JPIC integra-
da em todas as etapas do processo de for-
mação, do postulado à profissão perpétua, 
bem como na formação permanente. 

Desejamos fornecer as seguin-
tes sugestões práticas (como 
propostas à Ratio 
Formationis):

I - Criar um ambiente mais justo em 
nossas fraternidades e ministérios, 

estabelecendo políticas, diretrizes 
e práticas que protejam os vulneráveis, es-
pecialmente os menores, de abusos.

II - Criar um currículo de JPIC para todos os 
níveis da formação:

Formação Inicial

• Envolver os frades no processo de pla-
nejamento, gerenciamento e avaliação 
de pequenos projetos sociais.
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• Proporcionar experiências de inser-
ção intencional em comunidades po-
bres.

• Durante o Advento, a Quaresma e os 
tempos fortes, evitar o consumo de 
carne [ou certos alimentos] e o di-
nheiro economizado seja doado aos 
pobres.

Formação permanente

• Desenvolver uma vida de oração que 
considera as questões contemporâ-
neas e mantém Deus no centro de 
um estilo de vida simples, austero, 
alegre e comprometido.

• Engajar-se no consumo socialmente 
responsável – por exemplo, compra 
de itens “verdes” [orgânicos] e itens 

de comerciali-
zações justas.

• Encontrar for-
mas de de-
senvolver uma 
cultura mais 
aprofundada 
na opção pre-
ferencial pelos 
pobres e de 
solidariedade 
com eles.

• Nos capítulos 
locais refletir 
sobre as questões da JPIC e discernir 
algumas ações concretas, especial-
mente com significado para os po-
bres e os vulneráveis da sociedade.

III - Testemunho mais forte dos valores da 
JPIC em nossos estilos de vida.

Portanto é importante 
para cada circunscri-
ção da Ordem ter a JPIC 
integrada em todas as 
etapas do processo de 
formação, do postulado 
à profissão perpétua, 
bem como na formação 
permanente. 
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3.3.3. JPIC em nível social

Os seguintes itens são exemplos de como os 
valores de JPIC podem ser promovidos em 
nossas atividades pastorais e evangelizado-
ras:

• Nossa missão ad gentes inclui um com-
promisso de realizar os objetivos da 
Doutrina Social da Igreja que fazem par-
te integrante da ação evangelizadora. O 
modelo de missão da Igreja passou de 
um modelo centrado na Igreja para es-
tar centrado no Reino de Deus e em seus 
valores (paz, justiça, relações universais, 
respeito incondicional à vida e à criação).

• Rever todas as atividades para eliminar 
qualquer indício de intolerância, divisão, 
exclusão ou falta de igualdade. O segui-
mento de Jesus é autêntico quando reco-
nhecemos o valor de cada pessoa e pra-
ticamos a misericórdia, a reconciliação, o 
perdão, etc.

• Apoiar os valores de JPIC nas paróquias: 
catequese, liturgias, momentos de ora-
ção, decisões de compra, tratamento dos 
funcionários e na ação caritativa da comu-
nidade.

• Incentivar, tanto na catequese como nas 
escolas, uma preocupação especial para 
com os pobres e para com as situações 
de injustiça social; a resolução pacífica 
de conflito; a paz nas famílias, na Igreja e 
no mundo; e o cuidado da criação. Incluir 
programas educacionais organizados 
para promover a paz, os direitos humanos 
e o cuidado de nosso meio ambiente.

• As instituições de ensino superior e ou-
tros centros socioculturais capuchinhos 
são encorajados a dar especial ênfase em 
programas que promovem a ecologia e



Ordem dos Frades Menores Capuchinhos 23

as questões relacionadas 
à paz e à não violência 
ativa.

• Todos os nossos mi-
nistérios precisam se 
conscientizar e real-
çar a importância do 
que vem sido cha-
mado de “justiça am-
biental”. Isso se refere 
à conexão crucial que 
existe entre as ques-
tões ecológicas e as 
questões da pobreza, 
paz e justiça. 

As sugestões apresen-
tadas adiante pelo Papa 
Francisco na sua encíclica 
Laudato Si’ podem aju-
dar neste processo.

Existem muitos recursos na JPIC que podem aju-
dar na animação das paróquias e dos outros mi-
nistérios. Um exemplo é o Guia Eco-Paróquia. De-
senvolvido em cooperação com os parceiros do 
Movimento Católico Global pelo Clima (MCGC) 
em todo o mundo, o guia é dirigido às paróquias 
católicas em nível mundial para reduzirem suas 
emissões de gases de efeito estufa (GEE), ao abor-
dar ações em relação às atividades paroquiais, 
dos membros da paróquia e da comunidade mais 
ampliada. Inspirado na Doutrina Social da Igreja, 
o Guia Eco-Paróquia oferece uma resposta ativa 
ao apelo do Papa Francisco à ação da mudança 
climática em sua encíclica Laudato Si’. Este guia 
acessível e gratuito explica como as paróquias 
podem fazer a diferença: formar equipes verdes/
ecológicas [como a pastoral da ecologia], redu-
zindo, assim, as emissões nas paróquias [e em seu 
entorno]; defender a justiça climática; cuidar dos 
afetados pelas mudanças climáticas. (http://ca-
tholicclimatemovement.global/eco-parish/)
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4.0. 
Os valores de JPIC são transversais, isto é, es-
tão intimamente relacionados e são interde-
pendentes; cada um deles requer os outros 
e afeta tudo o que fazemos. Esses valores se 
refletem em toda a nossa prática de JPIC.

4.1. Instrumentos de paz através da 
não violência

Os frades capuchinhos são chamados a ser 
instrumentos de paz em nossas vidas e minis-
térios, especialmente hoje em dia com tan-
ta violência e conflitos na sociedade. Nossas 
Constituições dizem isso claramente: “Movi-
dos por este espírito, com estilo evangélico 
esforcemo-nos para levar a uma convivência 
pacífica e estável os que estão divididos pelo 
ódio, pela inveja, pelos conflitos ideológi-

cos, pelas diferenças de 
classe, de raça, de reli-
gião e de nacionalidade” 
(Const. 107,2).

Um aspecto importante 
para ser instrumentos de 
paz é a prática e a pro-
moção da não violência. 
Seguindo o exemplo de 
São Francisco, somos 
chamados a ser arautos 
da paz por meio da não 
violência. Uma espiritualidade de não violên-
cia torna reais os valores da paz, da justiça, 
do cuidado da criação e da reconciliação. 
Uma espiritualidade de não violência abraça 
o amor à terra e o cuidado de todos os se-
res vivos. Procura ver o “outro” como um su-
jeito e não como um objeto, percebendo-se 
a presença do espírito de Deus que atua na 
criação.

Rumo a um plano de vida e 
missão coerente com os valo-
res de JPIC

O trabalho pela paz 
é mais que trabalhar 
para acabar com a vio-
lência. Trata-se de uma 
mudança de atitude em 
favor da vida, prepa-
rando a sociedade para 
uma transformação 
espiritual, econômica, 
social e política
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Não violência não é resignação diante do 
mal, mas a não colaboração ativa com o mal 
(ahimsa de Gandhi). Não violência é a pronti-
dão para se transformar enquanto se trabalha 
para transformvar a sociedade. Nesse senti-
do, não violência significa superar o complexo 
de direito de primogenitura de Caim, que rei-
vindicou para si mesmo o perigoso primeiro 
lugar, como fizeram os discípulos com Jesus. 
Não violência significa recuperar a consciên-
cia de uma fraternidade universal.

No nível existencial, devemos estar preocu-
pados em conquistar a justiça para todos 
aqueles tratados injustamente e respeitar 
a criação de acordo com o plano de nosso 
Criador. Isso deveria ser feito de tal forma 
para que a criação estivesse verdadeiramen-
te a serviço da humanidade, em vez de se re-
belar contra a humanidade por sua falta de 
respeito² . O trabalho pela paz é mais que 
trabalhar para acabar com a violência. Trata-
-se de uma mudança de atitude de vida, pre-
parando a sociedade para uma transforma-
ção espiritual, econômica, social e política.

O primeiro requisito para uma espiritualida-
de de não violência é a crença de que todos 
os seres humanos estão conectados entre si 
e com toda a criação. Um bom exemplo aqui 
é a Iniciativa Capuchinha da Paz de Damietta 
que promove a construção da paz, a recon-

 ² 1. Fr. José Rodríguez Carballo, OFM. Quarto Congresso Europeu de Animado-
res de JPIC (Saint Anna, Polônia, 29 de abril de 2010)
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ciliação e o diálogo inter-religioso 
através de estratégias e iniciativas 
de não violência na África (http://
www.damiettapeace.org.za/).

4.2. 
Nós não podemos fechar nossos 
olhos à pobreza que afeta bilhões 
de seres humanos. Precisamos 
compreender a realidade da po-
breza em todas as suas dimensões 
– pobreza extrema, opressão, suas 
vítimas e a exclusão social, com sua 
consequente violência e desinte-
gração. Devemos frequentemente 
lutar junto à realidade da pobreza 
e com os valores vividos pelos po-
bres, incluindo suas capacidades 

de resistência, solidariedade, espe-
rança e celebração. Esta é a experi-
ência do Evangelho e da vida com 
Deus entre os pobres.

Podemos dizer, portanto, que a op-
ção pelos pobres não é uma opção 
contra ninguém; ao invés disso, é 
contra a pobreza que contradiz o 
plano de Deus. Podemos igualmen-
te dizer que opção pelos pobres é 
opção por um Deus amoroso, pelo 
Deus da família e pelo reino de 
Deus que é um reino de justiça e 
paz 

3 . Opção pelos pobres signifi ca 
mudança das estruturas que con-
tribuem para as causas da pobreza 
extrema. Isso pode ser feito através 
da defesa por política pública local 
e internacional.

Opção pelos pobres

  3  Ibid.
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Exemplo: Franciscans International
Franciscans International (FI) tem trabalhado 
para abordar a questão da pobreza extrema nas 
Nações Unidas. A FI adota uma abordagem base-
ada nos direitos humanos em relação à pobreza 
extrema, convencida de que esta é uma violação 
dos direitos humanos. Os governos, portanto, 
têm a responsabilidade de proteger os direitos 
das pessoas que vivem em extrema pobreza. Re-
centemente, a FI lançou um manual, "Fazendo 
valer os direitos humanos das pessoas que vivem 
na pobreza extrema". (http://franciscansinter-
national.org/handbook/index.htm). Este manual 
pode ser útil àqueles que trabalham com pessoas 
que vivem neste estado difícil.

  4

Durante o VIII CPO, A graça de trabalhar, 
houve algumas propostas para iniciar "fra-
ternidades inseridas" internacionais, não 
só para evangelizar, mas também para res-
ponder e participar das vidas e necessida-
des dos pobres. Isso certamente ajudaria 
a reafirmar nossa vocação de ser "irmãos 
menores entre os últimos". Ao fazer isso, 
manifestamos o espírito de nossa vida 
como irmãos menores e nos tornamos 
fermento de justiça, unidade e paz. As 
"comunidades inseridas" fazem isso mais 
facilmente por participarem mais estreita-
mente “das alegrias e das esperanças, das 
tristezas e das angústias" das pessoas de 
nosso tempo 

4 . Elas também proporcio-
nam uma verdadeira comunhão fraterna 
com os pobres, especialmente neste mun-
do de materialismo e consumismo.

cf. Gaudium et Spes 1.
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4.3. 
A opção pelos pobres está intimamen-
te ligada a um compromisso pela jus-
tiça. A solidariedade com os últimos, 
baseada no Evangelho, leva-nos a des-
cobrir o trauma da injustiça encontra-
do em nossas sociedades, juntamente 
com as causas da desigualdade social 
que afetam tantos de nossos irmãos e 
irmãs. Como franciscanos, e como ca-
puchinhos em particular, devemos es-
tar comprometidos em trabalhar pela 
justiça em virtude de nossa identidade 
como "últimos entre os últimos da Ter-
ra". Nessa perspectiva, nosso testemu-
nho a favor da justiça começa com uma 
séria revisão de nosso estilo de vida, 
tanto individual como fraterna. Caso 
contrário, corremos o risco de cair em 
pura ideologia ou, nesse caso, em uma 
manipulação das mesmas coisas ou 
pessoas que dizemos querer defender.

Viver e lutar pela justiça

Como podemos proclamar a justi-
ça ou denunciar a injustiça se, em 

nosso meio, a justiça não recebe 
atenção e a injustiça não é comba-
tida? Se por profissão somos todos 

iguais com os mesmos direitos e 
responsabilidades, como podemos 

justificar situações de desigualdade 
em nossas próprias fraternidades? 
Como podemos pregar paz, amor e 

unidade quando há divisões entre 
nós baseadas em tribo, casta, raça, 

posição e outros? Como podemos 
lutar pela justiça social quando os 

funcionários de nossas fraternida-
des são mal pagos ou maltratados 

de uma forma ou de outra? Por 
que devemos permanecer indife-
rentes diante do sofrimento hu-

mano como a pobreza extrema, 
a crise dos refugiados, as doen-
ças, a violência de gênero, etc? 

Como podemos combater a 
injustiça quando existe um 

consumismo esbanjador em 
nosso meio que nos faz virar 

as costas para situações de 
pobreza que estão muito 

perto de nós?
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5.0. 
Cuidar das populações mais vulneráveis é 
uma parte integrante do nosso carisma ca-
puchinho. Neste momento de transformação 
mundial, e à luz do exemplo de São Francis-
co, somos desafi ados a refl etir sobre nossos 

próprios estilos de vida (pessoal, comuni-
tário e social/político) e aprofundar nosso 
compromisso de viver em solidariedade 
com aqueles que são os mais empobreci-
dos da humanidade e com o restante da 
criação.

O VII CPO confi rma isso:
   
“Nós capuchinhos também somos res-

ponsáveis pelas 
várias formas 

de destruição 
do nosso pla-
neta, porque 
participamos 
ativamente nos 

‘crimes’ desse 
sistema   des-

truidor. 

Convidamos os frades a verifi carem, 
pessoal e comunitariamente, o seu com-
portamento em relação à ecologia. En-
corajamos também a participação nas 
ações dos grupos comprometidos na 
salvaguarda da criação” 5.

Em sua encíclica Laudato Si’ – sobre o cuida-
do da casa comum, o Papa Francisco diz: "Esta 
irmã clama contra o mal que lhe provocamos 
por causa do uso irresponsável e do abuso dos 
bens que Deus nela colocou... Basta, porém, 
olhar a realidade com sinceridade, para ver que 
há uma grande deterioração da nossa casa co-
mum"6. A mudança climática, pois, afeta todos 
nós.

O Papa Francisco acrescenta: "A humanidade é 
chamada a tomar consciência da necessidade 
de mudanças de estilos de vida, de produção e 
de consumo, para combater esse aquecimento 
ou, pelo menos, as causas humanas que o pro-
duzem ou acentuam"7.

Cuidado da criação em 
nossas vidas no dia a dia 
como capuchinhos

CPO VII, 52.  5

Laudato Si’ 2, 61  6

LS 23.  7



Justiça, Paz e Integridade da Criação (JPIC) / Manual30

No VII CPO 8 , foi proposto que, para 
combater o consumismo, que alimenta o 
sistema econômico global dominante e 
compromete nosso testemunho de mino-
ridade e itinerância, concordamos:

• Usar criteriosamente, e de preferência 
evitar completamente, bens de consu-
mo que são sinais de poder, ostenta-
ção e autopromoção.

• Fazer parcerias com organizações e 
associações que propõem uma cons-
ciência ética dos consumidores.

• Colaborar com organizações que de-
fendem a vida, a natureza e a biodiver-
sidade e que promovam o uso racio-
nal e ecologicamente sustentável dos 
recursos naturais.

Mudança de estilo de vida: Essa mudan-
ça deve ser pessoal e fraterna, algo que 
podemos realmente chamar de uma con-
versão ecológica, baseada em uma an-
tropologia relacional e uma ética de sim-
plicidade, moderação e frugalidade, ao 
mesmo tempo reconhecimento que so-
mos chamados a ser bons administrado-
res [cuidadores] do meio ambiente. Como 
diz o Papa Francisco, precisamos de uma 
conversão ecológica em que os efeitos do 
nosso encontro com Jesus Cristo se tor-
nem evidentes no nosso relacionamento 
com o mundo que nos rodeia. Viver nossa 
vocação de protetores da obra das mãos 
de Deus é essencial para uma vida virtu-
osa (LS 217). Em nossos relacionamentos 
com os outros e com a própria criação, 
nosso estilo de vida deve ser caracteriza-
do pela minoridade.

  VII CPO 538
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Para cuidar da criação, propomos um 
uso moderado, sóbrio e correto dos 
recursos, começando com os famosos 
três Rs da ecologia (reduzir, reutilizar/
recuperar e reciclar). Ao aproveitar os 
pequenos prazeres da vida cotidiana, 
devemos evitar o que é supérfluo e o 
desperdício.

O desapego voluntário das coisas, a simplici-
dade de vida e a alegria para com o dom da 
vida são atitudes franciscanas de reverência 
para com a criação e de preocupação pelo 
bem comum9 . Neste caso, precisamos exa-
minar nossas vidas diárias e considerar criti-
camente como gerenciamos e usamos coisas 
como alimento, água, energia, transporte, em-
balagem, lixo, resíduo e outros. Aqui vamos re-
fletir algumas maneiras práticas com as quais 
podemos viver de forma mais sustentável.

O desapego voluntário das coisas, a 
simplicidade de vida e a alegria para 
com o dom da vida são atitudes fran-
ciscanas de reverência para com a 
criação e de preocupação pelo bem 
comum. 

Guidelines for the animation of JPIC, Rome, 20099
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5.1. 
Não é só como escolhemos viajar ou aque-
cer nossas casas que determina nossa pe-
gada de carbono. O que comemos também 
tem um impacto climático. Compreender os 
recursos que se destinam a produzir nossas 
refeições pode nos tornar mais conscien-
tes da relação entre alimento e mudança 
climática e nos ajudar a fazermos melhores 
escolhas. Existem vários fatores que contri-
buem para o impacto climático dos alimen-
tos, incluindo: (1) quão reduzida é a cadeia 
alimentar; (2) quanta energia é usada para 
produzi-lo (e se o alimento é cultivado or-
ganicamente ou com insumos químicos); e 
(3) quanto ele tem de viajar antes de chegar 
à mesa. A produção dos alimentos está se 
tornando cada vez mais agressiva.

O que podemos fazer?

• O que comemos infl uencia a nossa saú-
de. É bom comer menos doces, carnes 
e gorduras e mais grãos, legumes, frutas 

e verduras. Evite alimento não 
saudável o máximo possível. 
Procure comer pelo menos 
uma refeição sem carne por 
dia. Se você já está fazendo 
isso, aumente gradualmen-
te o número de refeições 
sem carne que você come.

• Coma alimentos frescos que 
são produzidos perto de onde 
você mora, reduzindo o transporte 
e a poluição.

• Compre peixe pescado de forma sus-
tentável.

• Cultive alguns de seus próprios alimen-
tos. Cultivar legumes em casa elimina 
alguns dos transportes necessários para 
obter comida na sua mesa. Também 
permite que você cultive seus alimentos 
sem substâncias químicas. O alimento 
natural geralmente é mais seguro para 
as pessoas e para o planeta. O seu uso 

Alimento e verduras. Evite alimento não e verduras. Evite alimento não 
saudável o máximo possível. saudável o máximo possível. 
Procure comer pelo menos Procure comer pelo menos 
uma refeição sem carne por uma refeição sem carne por 
dia. Se você já está fazendo dia. Se você já está fazendo 
isso, aumente gradualmen-isso, aumente gradualmen-
te o número de refeições te o número de refeições 
sem carne que você come.sem carne que você come.

Coma alimentos frescos que Coma alimentos frescos que 
são produzidos perto de onde são produzidos perto de onde 
você mora, reduzindo o transporte você mora, reduzindo o transporte 

Compre peixe pescado de forma sus-Compre peixe pescado de forma sus-
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promove o desenvolvimento de pe-
quenas e médias propriedades agrí-

colas e empreendimentos pastoris, 
que são menos nocivos ao meio 
ambiente e ajudam a sustentar as 
comunidades rurais.

• Não desperdice alimento. 
Cerca de metade de todos os ali-

mentos produzidos em todo o mun-
do é desperdiçado após a produção, 

descartado no processamento, no trans-
porte, nos supermercados e nas cozi-
nhas. 

• Acostume-se a ler os rótulos a fi m de evi-
tar alimento geneticamente modifi cado.

5.2. 
A água é o recurso mais necessário para a 
vida humana. O acesso à água potável e sau-
dável é agora considerado um direito hu-
mano básico. Seu uso correto é de vital im-
portância não só para nós, mas para o meio 
ambiente. No entanto, milhões de pessoas 
não têm acesso à água. O Papa Francisco 
observa: "Este mundo tem uma grave dívi-
da social para com os pobres que não têm 
acesso à água potável, porque isto é negar-
-lhes o direito à vida radicado na sua digni-
dade inalienável" (LS 30).

Sugestões para o uso sustentável da água:
• Reduza o consumo de água por meio da 

reciclagem e reutilização segura ao má-
ximo da água que se usou.

• Desligue as torneiras quando não esti-
ver usando água (ao escovar os dentes, 
ao ensaboar quando lavamos as mãos 
ou tomamos banho, enquanto lavamos 
qualquer coisa). Evite banhos demora-
dos.

Refl exão comunitária
• Há algo em nossa utilização dos ali-

mentos que é necessário melhorar?

• Nós fornecemos informação clara so-
bre esse assunto aos que cozinham e 
para quem faz as compras para nós, 
em nossas casas?

Água



Justiça, Paz e Integridade da Criação (JPIC) / Manual34

• Instale reservatórios de arma-
zenamento de água [como 
cisternas e tanques para água 
de chuva] e torneiras de utili-
zação econômica.

• Encha a máquina de lavar 
roupa com sua capacida-
de total (não pela meta-
de) e assim economize 
água.

• Se você tem um 
jardim, cultive plantas que 

tolerem a seca. Organize o 
jardim com um baixo consu-

mo de água.

• Reduza o consumo de deter-
gente e amaciante de roupa 
nas máquinas de lavar (os 
fabricantes geralmente reco-
mendam quantidades maio-
res do que realmente são ne-
cessárias).

• Compre aparelhos que sejam 
efi cientes quanto à energia e 
à água.

Refl exão comunitária
• Decida o que fazer e avalie a decisão em seis me-

ses, lendo o medidor de água e olhando a conta 
de água: quanto de água e quanto dinheiro foram 
economizados?

• Como podemos melhorar nosso uso comunitário 
de água?

zenamento de água [como zenamento de água [como 
cisternas e tanques para água cisternas e tanques para água 
de chuva] e torneiras de utili-de chuva] e torneiras de utili-
zação econômica.zação econômica.

• • Encha a máquina de lavar Encha a máquina de lavar 
roupa com sua capacida-roupa com sua capacida-
de total (não pela meta-de total (não pela meta-
de) e assim economize de) e assim economize 
água.água.

• • • • 
jardim, cultive plantas que jardim, cultive plantas que 

tolerem a seca. Organize o tolerem a seca. Organize o 
jardim com um baixo consu-jardim com um baixo consu-

mo de água.mo de água.
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5.3.
A fim de parar a mudança climática e reverter 
o dano que causa, precisamos trabalhar nos 
níveis pessoal, comunitário e social.

1. Promova energia que seja limpa e renová-
vel - solar, eólica, gerada pela água e pro-
duzida a partir de resíduos florestais e agrí-
colas [biomassa]. As formas renováveis de 
energia superaram recentemente o carvão 
em seu uso global para produzir eletrici-
dade. Em poucas décadas, elas poderiam 
fornecer a maior parte da energia que pre-
cisamos.

2. Conserve energia para evitar o desperdí-
cio e usá-la de forma mais eficiente.

3. Use a energia de maneira racional e efi-
ciente nas cidades, edifícios, indústria, 
transporte e em casa.

4. Apoie e coopere com outros que compar-
tilham dessas práticas.

Energia

Reflexão comunitária
• Qual é a minha/nossa pegada de carbono?

• Que passos práticos podemos dar para 
economizar energia em nossas fraternida-
des e nos lugares onde atuamos?
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5.4.
A questão do transporte e do meio ambiente 
é de natureza paradoxal, uma vez que o trans-
porte também oferece benefícios socioeconô-
micos substanciais. Ao mesmo tempo, é uma 
fonte dominante de emissão da maioria dos 
poluentes e seus múltiplos impactos no meio 
ambiente. Precisamos estar conscientes dos 
custos humanos, sociais e ambientais associa-
dos ao deslocamento de um lugar para outro 
no mundo de hoje. Eles incluem:

• Emissão de gases de efeito estufa na atmosfera 
devido ao uso do petróleo e seus derivados (o 
transporte é o maior contribuinte para o efeito 
estufa).

• Doenças respiratórias, distúrbios nervosos e 
morte prematura devido à poluição do ar.

• Impacto ambiental de rodovias e vias de alta 
velocidade.

• Milhares de mortes por ano nas rodovias.
• O impacto dos aviões na camada de ozônio.

Transporte
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O transporte seguro e acessível é essencial 
para muitas de nossas atividades diárias e 
ignorar isso seria absurdo. Por essa razão, 
precisamos procurar alternativas e adotar os 
meios de transporte mais sustentáveis.

O que podemos fazer?

• Use o transporte público o máximo pos-
sível. Isso ajudará a evitar problemas de 
estacionamento, economiza dinheiro e 
contribui para a diminuição da poluição.

• Não use o carro quando desnecessário.
• Use uma bicicleta ou caminhe pela cida-

de mais frequentemente em percursos 
não muito longos. É bom para a saúde e 
econômico.

• Viaje de carona compartilhada tanto 
quanto possível, para trabalho, férias, etc.

• Use carros que sejam mais eficientes em 
termos de combustível.

• Não exceda 100 km/h na rodovia; isso 
economizará combustível.

• Faça compras perto de casa, para que 
não seja necessário usar carro.

• Escolha o trem para viagens fora da cida-
de, especialmente as mais longas.

• Apoie grupos e campanhas que pressio-
nam o governo para melhorar e promo-
ver o transporte público.

Reflexão comunitária
• Discuta o nosso uso de carros na fraterni-

dade. Nós realmente precisamos de todos 
eles?

• Ao comprar um carro, procuramos os mo-
delos mais eficientes em termos de com-
bustível?

• Existem situações em que podemos evitar 
o uso de um carro e usar, em seu lugar, o 
transporte público?

• Promovemos o transporte público em nos-
sa cidade? Existem grupos que procuram 
pressionar o governo nesta área?
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5.5.
Use e jogue fora

Ver a natureza unicamente como uma 
fonte de lucro e ganho tem sérias conse-
quências para a sociedade (LS 20). Uma 
vez que o mercado tende a promover 
o consumismo extremo, as pessoas po-
dem facilmente ficar presas em um tur-
bilhão de compras e gastos desneces-
sários. O consumismo é inevitavelmente 
associado ao gasto excessivo de nossos 
recursos naturais, à poluição e à criação 
de mais e mais resíduos. Onde encon-
tramos a matéria-prima para tanto con-
sumo? Onde vamos colocar tanto lixo? 
A capacidade da natureza para fornecer 
recursos e absorver nosso desperdício é 
limitada – garrafas, latas, recipientes, em-
balagens, bilhões de sacolas plásticas, 
roupas que substituímos muito mais fre-

quentemente do que antes, lâminas de 
barbear, brinquedos, baterias, utensílios 
domésticos, computadores, móvel, pa-
pel, matéria orgânica e produtos tóxicos 
como produtos de limpeza, cosméticos, 
tinta, inseticidas, medicamentos etc.

O que podemos fazer com nossos 
muitos resíduos?

O Papa Francisco diz na Laudato Si’: 
"A Terra parece um imenso depósito de 
lixo" (LS 21). Nossa sociedade de consu-
mo tem se tornado uma sociedade de 
lixo. Nas cidades das nações industriais 
há coleta de lixo, mas o volume de lixo 
continua a crescer. Parte é reciclada, mas 
a maior parte é queimada em incinera-
dores. Nos países em desenvolvimento, 
25 a 50% dos resíduos sólidos permane-
cem não coletados e representam uma 
séria ameaça para a saúde humana.

Lixo e resíduo



Ordem dos Frades Menores Capuchinhos 39

Os três Rs ecológicos – reduzir, reutilizar 
e reciclar – são a chave para uma resposta 
adequada a este problema.

Reduzir: A primeira regra para a proteção 
do meio ambiente é a redução do con-
sumo. Reduzir o desperdício de recursos 
naturais, a quantidade de lixo e a poluição. 
Ao reduzir a quantidade de "material" que 
usamos, diminuímos a energia necessária 
para fabricação, transporte e descarte. En-
tão evite:

• Produtos de uso único e descartáveis.
• Embalagem excessiva.
• Bandejas de plástico ou isopor para car-

ne, legumes, etc, porque são feitas com 
fortes poluentes.

Reutilizar: Quanto mais pudermos reutilizar 
itens e evitar aqueles de uso único é me-
lhor.

• Não basta jogar as coisas fora quando 
elas se quebram; conserte-as.

• Reutilize sacos, caixas, envelopes e ou-
tras embalagens.

• Escolha produtos feitos de materiais 
reciclados.

• Escolha produtos com vasilhames retor-
náveis.

• Escolha embalagens de tamanho fami-
liar ou industrial ao invés de tamanho 
pequeno.

Reciclar: Nosso lixo pode se tornar um 
novo recurso.
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• Papelão e revistas podem ser reapro-
veitados para caixas.

• Plástico reciclado pode ser usado 
para produzir canos de água, col-
chões, garrafas, recipientes, peças de 
automóveis, etc.

• Vidro e alumínio podem ser recicla-
dos para produzir novos produtos de 
vidro e alumínio.

• Mais de 50% dos resíduos domésticos 
podem ser reciclados como adubo.

• Prática de coleta seletiva de lixo. Man-
tenha a pressão sobre as autoridades 
dos locais onde ainda não é praticada.

• Use papel reciclado. Use os dois lados 
do papel. Folhas de papel usadas po-
dem servir como bloco de notas.

• Colete móveis, computadores, eletro-
domésticos, etc, para reutilizar ou re-
ciclar suas peças.

Refl exão comunitária
• Quais itens descartáveis são usados na 

casa? Você poderia encontrar substitutos 
para alguns? Eliminar outros?

• Quais itens podem ser reutilizados ou reci-
clados?

• Em locais onde há coleta seletiva de lixo, a 
comunidade sempre separa o lixo?

6.0. Metodologia, colaboração, 
trabalho em rede

Social

Suportável

Sustentável

Equitativo

Viável EconomicoAmbiente
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6.1. Metodologia

A teoria e a estrutura da JPIC na Ordem são 
concretizadas nas atividades do dia a dia dos 
frades. Mas essas atividades devem se base-
ar em uma sólida consciência do mundo em 
que vivemos, das estruturas que determinam 
o quadro de nossa realidade, das relações 
das pessoas com essas estruturas e entre si, e 
dos movimentos sociais fundados por atores 
humanos em resposta ao mundo em que se 
encontram. Para incentivar essa consciência, 
a JPIC tem geralmente optado por usar a me-
todologia proposta pelo cardeal Joseph Car-
dijn, da Bélgica, e resumida nos verbos “ver, 
julgar e agir”. Este método propõe primeiro 
examinar a vida de um indivíduo e, então, a 
de uma comunidade10. Esta metodologia é 
feita no contexto da análise social que nos 
convida a ESCUTAR, a VER, a OUVIR os gritos 
do mundo em que vivemos.

O método Ver, Julgar e Agir tem sido aceito na Doutrina Social da Igreja a 
partir de Mater et Magistra (cf. o documento da Congregação para Educação 
Católica, Guidelines for the Study and the Teaching of the Church’s Social 
Doctrine).

10

Análise social: Ver, Julgar e Agir

É necessário que os promotores/anima-
dores de JPIC examinem cuidadosamente 
as problemáticas referentes à justiça antes 
de tomarem medidas para resolvê-las. A 
análise social é um instrumento vital neste 
processo.
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A análise social é um instrumento popu-
lar e eficaz que nos possibilita examinar 
as estruturas da sociedade – política, 
econômica, cultural, social e religiosa 
– e a descobrir as causas profundas da 
injustiça social. Isso nos ajuda a passar 
da compaixão com as pessoas (face a 
face) para vir a perguntar como e por 
quê. Como essas pessoas se tornaram 
pobres? Por que o desemprego está au-
mentando? A análise social identifica 
aqueles que detêm poder, aqueles que 
tomam decisões, e aqueles que se bene-
ficiam e os que não se beneficiam dessas 
decisões na sociedade. Isso nos permite 
ver as interconexões e influências que 
operam em qualquer sistema social. 
Holland e Henriot definem a análise 
social como "o esforço para obter uma 
imagem mais completa de uma situação 
social, extraindo desta a reflexão histó-
rica e teológica" 11.

Holland and Henriot, 9, Henriot, Peter J., Edward P. DeBerri and Michael J. 
Schultheis. Catholic Social Teaching: Our Best Kept Secret, Rev. Ed. Maryk-
noll: Dove Communications, Orbis Books, and Center of Concern, 1987.

11

6.2. Rede e colaboração

Como Família Franciscana, é importante apoiar 
e nutrir o desenvolvimento do carisma francis-
cano em nossos compromissos e empreendi-
mentos comuns. Outra maneira de estimular 
esse movimento de comunhão é um compro-
misso com os esforços comuns de JPIC. Essa 
colaboração nos permite ter um impacto 
maior tanto dentro de nossa família como na 
sociedade. 

Alguns dos nossos projetos franciscanos co-
muns incluem Roman VI, Franciscans Interna-
cional (FI), a Iniciativa de Paz de Damietta (DPI) 
e a Rede de Ação Franciscana (FAN12).

Siglas em inglês.12
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Obrigado por usar este manual
Se o Departamento ou a Comissão de JPIC puderem ajudá-lo mais no 

desenvolvimento do seu ministério/serviço de JPIC, por favor contate-nos:

Fr. Benedict Ayodi, secretário, Departamento Geral de JPIC:
 jpic@ofmcap.org ou ayodiben@gmail.com

Fr. John Celichowski, presidente, Comissão Internacional de JPIC: 
jscelichowski@gmail.com
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Citações:

Fontes 

1. Fr. José Rodríguez Carballo, OFM. Quarto Congresso Europeu de Animadores 
de JPIC (Saint Anna, Polônia, 29 de abril de 2010)

2. GS – Gaudium et Spes, Constituição Pastoral sobre a Igreja no Mundo de Hoje, 
1965

3. VII e VIII CPO – Conselho Plenário da Ordem VII e VIII, Roma, 2004 e 2015
4. Diretrizes para a animação de JPIC, OFM, Roma 2009
5. Holland e Henriot, 9, Henriot, Peter J., Edward P. DeBerri e Michael J. Schultheis. 

Catholic Social Teaching: Our Best Kept Secret (“Doutrina Social da Igreja: Nos-
so segredo mais bem guardado”, trad. livre), Rev. Ed. Maryknoll: Dove Commu-
nications, Orbis Books, e Center of Concern, 1987).

6. Papa Francisco. Laudato Si’ – sobre o cuidado da casa comum (encíclica). 2015.

Outras fontes utilizadas:
• Blog da JPIC OFMCap: https://jpeofmcap.wordpress.com/
• Roman VI: http://francis35.org/
• Franciscans International, FI: http://franciscansinternational.org/home/
• Rede de Ação dos Franciscanos (Franciscans Action Network, FAN): 
https://franciscanaction.org/
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• Diretrizes para animação de JPIC, OFM: http://www.ofm.org/01docum/
jpic/jpicGUIDeng.pdf

• Calendário e Teste Ambientais PACC: https://sites.google.com/view/pacc-
-jpic-calendar/home

• Movimento Católico Global pelo Clima: https://catholicclimatemovement.
global/

• Guia Eco-paróquia: https://catholicclimatemovement.global/eco-parish/

Livros (títulos com tradução livre do inglês):
• Grupo de Justiça e Paz de Construção Paroquial: Manual de instrução 

(2003) – do Instituto Lumko (África do Sul) - www.omigen.org/jpic
• Kit de Tráfico: Comissão de JPIC da USG/UISG
• Construção da paz: Um Manual de Instrução da Cáritas (2002)

Alguns links do Brasil:
• Blog da JPIC CCB: http://jpic.capuchinhos.org.br

Âmbito eclesial:
• Comissão Pastoral da Terra: https://www.cptnacional.org.br/
• Conselho Indigenista Missionário: http://www.cimi.org.br/
• Rede Eclesial Pan-Amazônica: http://www.repam.org.br/
• Centro de Fé e Política Dom Hélder: http://cefep.org.br/
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Alguns movimentos/organizações socioambientais:

• Movimento dos Atingidos por Barragens: http://www.mabnacional.org.br/
• Plataforma Operária e Camponesa de Energia: http://www.mabnacional.org.br/
• Fórum Alternativo Mundial da Água: http://www.fama2018.org
• Movimento dos Trabalhadores Sem Teto: http://www.mtst.org/
• Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra: http://www.mst.org.br/
• Instituto Humanitas Unisinos: http://www.ihu.unisinos.br/
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Os pobres e a terra es-
tão bradando:  Senhor, 
tomai-nos sob o vosso 
poder e a vossa luz, para  
proteger cada vida, para 
preparar um futuro me-
lhor, para que venha o 
vosso Reino de justiça, 
paz, amor e beleza.  Lou-
vado sejais,   Amém! LS 246
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