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ARQUIDIOCESE DE VITÓRIA
VICARIATO PARA AÇÃO SOCIAL, POLÍTICA E ECUMÊNICA

COMISSÃO DE PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA - CPDH

RELATÓRIO DA ESCUTA ORGANIZADA PELA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DA DIGNIDADE
HUMANA - CPDH - DA ARQUIDIOCESE DE VITÓRIA – ES

Reunião de Validação – 14.08.2021

1. Horário da reunião virtual de validação: 14h às 17h
2. Pessoas presentes na validação:

Edigar Barraqui Gerhardt, Gilmar Ferreira de Oliveira, Irmã Rita Cola, Júlio Cesar Pagotto, João José
Barbosa Sana, Marco Romanha, Ricardo Gobbi Junior, Padre Manoel Davi Neto, Pedro Paulo Araújo
Herkenhoff, Terezinha Baldassin Cravo, Terezinha Maria Schuchter, Nataly Gerhardt.

3. Nome/e-mail dos responderam o questionário:
a) Carlos Fabian de Carvalho – e-mail: cfabiancarvalho@gmail.com
b) Creuza Caetano de Almeida – e-mail: creuzacaetano@hotmail.com
c) Debora Sabarah – e-mail: sabaradeborah@gmail.com
d) Denise Rosileni Marchesi Romanha – e-mail: denizeromanha@gmail.com
e) Helena Rosa de Oliveira – e-mail: helenaquiquita@gmail.com
f) Humberto Batista Ferreira – e-mail:  hubfer1971@gmail.com
g) Izanildo Sabino – e-mail: izanildo@gmail.com
h) Joana D’arc Batista Herkenhoff – e-mail: joana.herkenhoff@edu.serra.es.gov.br
i) Júlio Cesar Pagotto – e-mail: juliopagotto@gmail.com
j) João Bosco de Paula – e-mail: joaobosco1954@gmail.com
k) João José Barbosa Sana – e-mail: jjbsana@gmail.com
l) João Pedro Marchesi Romanha – e-mail: joao.romanha@gmail.com
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m) Kefren Calegari dos Santos – e-mail:  kefren@terra.com.br )
n) Leonardo da Silva Demonei – e-mail: leonardodemonel@gmail.com
o) Maria Rita Monteiro Pessoa – e-mail:  rita@monteiropessoa.com.br
p) Maria do Carmo Mota -  dudu8carme@ymail.com
q) Maristela Azevedo Leal – maristele152@gmail.com
r) Pedro Paulo Araújo Herkenhoff – e-mail; pedropah@terra.com.br
s) Renata Carminati Amarante –  e-mail: renatacarminati@yahoo.com.br
t) Rosilene Belon – e-mail: rosilenebellon.c@gmail.com
u) Suzana Tatagiba Fundão – e-mail: suzanatatagiba@gmail.com
v) Terezinha Baldassin Cravo – e-mail: tbcravo@gmail.com
w) Terezinha Maria Schuchter – e-mail: terezashuchter@gmail.com
x) Vera Cristina Mendes de Morais veracmendes@gmail.com
y) Vera Maria Simoni Nascif - e-mail: vera.nascif@terra.com.br

4. Perfil das pessoas que responderam o questionário:
a) Gênero:  56% mulheres; 44% homens
b) Quesito raça/cor:  Negros – 37%; brancos: 63#
c) Participação: 24% participam das pastorais arquidiocesanas; 28% paróquias; 16% em movimentos
sociais; 32% em diversos movimentos sociais e eclesiais

5. Ações pastorais realizadas na sua comunidade ou grupo Ação Missionária
Campanha Permanente de Combate a Fomes e pela Inclusão Social (Campanha Paz e Pão); Participação
nas pastorais: Povo de Rua; Comunicação;  Saúde; Carcerária; Criança; Liturgia, com a formação de
grupos de leitores, cantores, tocadores, ministros da eucarística; Ação do Vicariato para a ação social e
política e da Comissão de Promoção da Dignidade Humana da Arquidiocese de Vitoria (CPDH);  Ações de
ajuda e promoção de pessoas e/ou grupos em condições de vulnerabilidade ou pobreza; grupos de
oração, terço dos homens, mães que oram pelos filhos, círculos bíblicos; participação no Centro de
Estudos Bíblicos (CEBI-ES) e Movimento Nacional e Estadual de Fé e Política.

6. Análise e Temas Importantes do Ministério Pastoral. O que mais da mágoa nesta realidade que
estamos vivendo?
1. A banalização da vida
2. Uma igreja alheia aos pobres, à exclusão social e a marginalização dos movimentos sociais
3. A extrema desigualdade que vem se aprofundado em nossa sociedade.
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4. Falta de consciência política
5. A ascensão de formas de pensar conservadoras e a dificuldade de diálogo

7. O que mais gera esperança nesta realidade que estamos vivendo?
1. O pastoreio do Papa Francisco
2. O despertar de uma consciência cristã de mais compromisso
3. Os gestos de solidariedade
4. A perseverança dos leigos(as)

8. Selecione os 5 tópicos mais presentes em sua pastoral, classificados de acordo com sua
importância para a comunidade
1. O enfraquecimento dos processos políticos e democráticos nos nossos países
2. A pandemia da COVID-19, sinal de uma mudança de época
3. A violência crescente nas nossas sociedades
4. O modelo econômico que se vira contra o ser humano
5. A crescente exclusão, a cultura do descarte e as práticas de solidariedade

9. Explique brevemente por que você considera cada  um desses tópicos como mais relevante?
 Impacto maior na sociedade
 Porque defendo igreja em saída sintonizada com os oprimidos
 São temas urgentes que devem prevalecer para afirmar que as pessoas são mais importantes do que

o mercado. Por outro lado, é necessário que, como Igreja, defendamos a democracia e o estado
democrático de direito

 Precisamos vencer esta situação gravíssima que acaba com a empatia, com o amor, cidadania, a
preocupação com o coletivo etc. e nos transforma em animais individualistas e egocêntricos.

 Porque estão relacionados com a sustentabilidade do planeta terra e com a dignidade da pessoa
humana e dos outros seres viventes.

10. Explique brevemente por que você considera cada um desses tópicos como mais relevante?
1. Todas eles dialogam com a necessidade de rever esse caminho considerado moderno que destrói o

planeta, os povos originários, gera violência e exclusão da maioria do povo.
2. Sempre discutimos sobre esses assuntos, são pautas da nossa atuação
3. Porque são fatores que condicionam a exploração do homem pelo homem ou que expressam suas

consequências, pois desde sempre, o lucro e os privilégios estão acima do bem comum.
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4. Estes tópicos interligados traduzem o atual contexto político e econômico que vivemos. Torna-se
fundamental que compreendamos essas temáticas para atuarmos na perspectiva da transformação da
sociedade e promoção da dignidade humana

11. Explique brevemente por que você considera cada um desses tópicos como mais relevante?
• 1) As perdas de direitos dos trabalhadores 2) com o aumento da fome, aumentou a prática da

solidariedade 3) O ódio às minorias aumentou consideravelmente 4) Ameaça de golpe à democracia e
o aumento da pobreza 5) Cada vez mais se faz necessário uma igreja comprometida com os pobres

• A Pandemia e seus desdobramentos nos fazem ver de modo concreto as urgências para a vida na
terra, vida com dignidade para todas e todos.

• Particularmente sinto falta de muitos dos debates acima. Acredito que devamos nos colocar como
povo de Cristo. Que não discrimina, não exclui. Entende, respeita e ama o próximo. A partir dessas
premissas qualquer reflexão da realidade avança no rumo correto.

• Durante a pandemia nossa paróquia esteve atenta à necessidade de manter as medidas necessárias
para a preservação da vida.

12. Selecione os cinco pontos mais ausentes em sua pastoral
1. Os povos indígenas e afrodescendentes: rumo a uma cidadania plena na sociedade e na igreja.
2. A escuta do grito da terra, cuidar da nossa casa comum
3. As grandes lacunas educacionais, a necessidade de um “pacto educativo global”
4. Os migrantes, refugiados e vítimas de tráfico de pessoas como novos rostos da cultura do descarte
5. O desafio de um maior desenvolvimento do ministério da pastoral urbana e das grandes cidades.

13. Explique brevemente porque estes tópicos estão ausentes
 Falta sinodalidade, fé individualista, clericalismo, falta de consciência e compromisso com as

discussões sobre fé e vida.
 Temas distantes da realidade das comunidades eclesiais
 Não discutimos temas polêmicos tais como, economias, minorias, meio ambiente/questões ecológicas
 Os Indígenas e o racismo não são problemas tratados em nossa Igreja
 Como não identificamos a existência de migrantes, refugiados, vítimas de tráfico de pessoas e nem

indígenas em nossas comunidades, estes assuntos não abordados nas comunidades
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14.Qual tem sido as consequências para a pastoral por não abordar estas questões
 Não vivência autêntica do evangelho
 Igreja desencarnada da realidade. Desinformação. Visão fragmentada da realidade
 Deixamos de refletir sobre assuntos relevantes.
 Falta de consciência social; existe um certo tabu, em discutir a pobreza, a exploração das minorias,

etc
 A Igreja de uma forma geral acaba não contribuindo para uma consciência voltada para os cuidados

com a casa comum e para a inclusão desses grupos nas suas ações.

15. Que desafios e novos horizontes representam estas reflexões para a sua vida pessoal?
 Necessidade de aprimoramento das nossas atuações
 Devemos nos engajar nas discussões e provocar o debate desses temas
 Fidelidade ao evangelho libertador
 Sair da reflexão e do isolamento agravado pela pandemia para a ação na comunidade
 Ficarmos atentos a todas as temáticas, mas nem todos os assuntos são abordados ou fazem parte

de nossa realidade.
16. Que desafios em novos horizontes representam estas reflexões para a nossa vida

comunitária?
 Solidificar o conceito de igreja povo de Deus
 Aprender a juntar fé com a vida
 Assumir nossa missão de batizado
 Compreender a dimensão da sinodalidade
 Reduzir o clericalismo
 Empenho na luta por um mais país justo, acolhedor e benéfico para seu povo
 Buscar dias melhores. Esperançar.
 Maior proximidade com os mais pobres. Maior abertura para a realidade das minorias silenciadas

17. Que desafios e novos horizontes representam essas reflexões para a igreja do seu país?
 Mais sabedoria dos padres
 Se inserir na caminhada de denúncia do que precisamos mudar no Brasil e de anúncio de um outro

projeto de sociedade marcada pelos valores da solidariedade da igualdade e fraternidade
 Abertura para a realidade das minorias silenciadas
 Reconstruir uma igreja que seja comprometida com a justiça a favor dos pobres, que atue na

formação de novas lideranças e que seja uma voz profética diante das injustiças
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 Compreender o conservadorismo que recusa os ensinamentos do Papa Francisco em sua caminhada
com os mais pobres

 Conhecer ou lembrar o real significado de ser cristão.

18. Que desafios e novos horizontes representam estas reflexões para a igreja da América Latina e
no Caribe?
 Opção preferencial pelos pobres, igreja em saída, igreja sinodal e menos clerical. Igreja comprometida

com os pobres e oprimidos.
 Proporcionar ao povo o entendimento para que todos tenham direito a uma vida digna com justiça

social e paz
 Linguagem mais igual em defesa dos direitos humanos
 Transformar a fé em ação, adequar-se à realidade às transformações sociais e mais abertura para a

realidade das minorias silenciadas.
 Superar a crescente onda de pensamento ultraconservador que nos assola e reforça correntes que

lutamos por décadas para romper.

19. A PARTIR DE SUA EXPERIÊNCIA NO TRABALHO PASTORAL, QUAIS SÃO OS 5 ASPECTOS
QUE VOCÊ QUER INCORPORAR EM SUA JORNADA COMO DISCÍPULO MISSIONÁRIO?

1. A leitura da realidade, o discernimento dos sinais dos tempos
2. A evangelização sempre ligada a promoção humana
3. O crescimento no segmento de Jesus
4. O trabalho para uma economia solidária, sustentável e ao serviço do bem comum
5. O compromisso com o fortalecimento da democracia, ainda frágil em nossos países

20. Descreva brevemente como você poderia implementar esses aspectos em sua jornada como
discípulo missionário.
Primeiramente, por meio de uma ação sociotransformadora, atenta às necessidades dos mais
necessitados e às pautas sociais do país, que devem ser trabalhadas no dia a dia, de maneia a
conscientizar e a engajar povo e as forças vivas da Igreja na promoção de dignidade à população. Para
isso, faz-se também necessária a busca de uma espiritualidade mais comprometida com o evangelho e
com o próximo, o que se pode alcançar por meio de estudos, formações e reflexões
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21. Como você poderia incorporar à sua vida pessoal estes desafios pastorais que levantou para a
sua ação pastoral?
Por meio da vivência comunitária e de envolvimento e integração nos vários trabalhos pastorais e sociais e
nos debates promovidos pela Igreja, de forma a possibilitar verdadeiramente a conversão e o
comprometimentos dos cristãos, a fim de que se coloquem sempre na luta pela promoção de justiça social.
Isso, sem prescindir de formação sobre a doutrina social da Igreja e outros documentos afins, que
possibilitem a compreensão da importância da sinodalidade e do compromisso oriundo do batismo.

22. Como você poderia incorporar em sua vida comunitária estes desafios pastorais que levantou
para sua ação pastoral?
Por meio de uma presença ativa e permanente, não apenas junto à Comunidade e às pastorais sociais da
Igreja, mas também nos movimentos e organizações sociais, que possibilitam uma plena a
conscientização e formação do indivíduo enquanto ser social, para que os indivíduos, a Igreja e a
comunidade possam caminhar, lutar, formar-se crescer juntos.

23. O que a Igreja em seu país teria que fazer para incorporar esses desafios na sua ação
pastoral?
Atentar-se à realidade e às necessidades pelas quais passa o país e seu povo. Por isso, não pode se
descuidar de seguir as orientações do Papa Francisco e as diretrizes das assembleias episcopais e
eclesiais, e de manter diálogo com suas diversas forças vivas, além de investir na formação de seu clero e
seu povo, pelas escolas de fé e política e pelas campanhas de cunho social, com vistas a construir, com a
sociedade, a superação da miséria e da exclusão, sendo Igreja em saída.

24. O que a Igreja na América Latina e no Caribe teria a ver com os desafios pastorais que
levantou para sua ação pastoral?
Fortalecer a sinodalidade e os processos de diálogo, escuta e formação do clero e do povo, inclusive pelas
escolas de fé e política; bem como fazer, sempre, a opção pelos mais pobres, com posições claras e
firmes na luta por justiça e igualdade, numa evangelização que não apenas converta, mas também
promova a dignidade e a emancipação do povo. Para isso, faz-se importante, também, a construção de
alianças e a integração dos serviços e interesses regionais e globais.
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