
Relatoria da Plenária do Fórum Igreja e Sociedade em Ação, realizada no dia 05 

de outubro de 2019 

A plenária teve início com uma mística. Essa parte foi coordenada pela Gal, do movimento de 

Direitos Humanos, que fez com que os participantes recordassem alguma música que marcou 

sua trajetória de lutas e cantassem em parceria com a pessoa que estava ao lado.  

Lula Rocha apresentou a pauta do dia, que começou com a avaliação do Grito dos Excluídos. Na 

sequência, foi feita a prestação de contas do Grito por Elaine Dal Gobbo.  

Na avaliação foi feita uma mini fila do povo para que as pessoas pudessem falar. Seguem os 

resumos das falas. 

Integrante da Pastoral da Pessoa Idosa: falou que no início não gostou da escolha do local, mas 

no Grito viu que de fato era o lugar ideal para este ano. Achou que foi dado o recado e que o 

percurso foi muito longo. 

Heider Boza (MAB): foi muito bom, organizado. Segundo ele, integrantes do MAB estavam 

resistentes, mas os que foram ficaram encantados. Destacou que o percurso foi muito longo e 

que a ala de meio ambiente acabou ficando aleatória d restante e não conseguiu ver nada.  

Vitor: teve ala que ficou parada e não entendeu o local onde o Grito terminou, pois não era o 

correto. Sugeriu que alguma pessoa de referência na comunidade oriente o motorista do 

caminhão da próxima vez.  

Padre Manoel: achou importante o Grito acontecer, ter visibilidade sem prejudicar a 

comunidade, diferentemente do ano passado, que interferiu no fluxo do trânsito.  

Gal: acha que tem que trabalhar mais a criatividade, a interação com as pessoas. Esse é um dos 

desafios.  

Terezinha: ao retornar do Grito viu a movimentação em torno do desfile oficial e veio o 

pensamento de que precisaríamos estar ali. Sugeriu que pensássemos sobre o objetivo do grito, 

o que queremos transmitir, e se for em alguma comunidade, envolver mais esta comunidade no 

Grito, pois ele não pode se resumir a o Grito passar e a comunidade ficar olhando.  

Reverendo Claudio: precisa contemplar a diversidade religiosa, convidar religiões de matriz 

africana.  

Padre Kelder: construir material para resgate dos 25 anos do Grito.  

Posteriormente, Lula Rocha falou da necessidade de já começar a discutir sobre o Grito do ano 

que vem e de se montar uma equipe de coordenação para isso, que, inclusive, poderia participar 

das formações nacionais sobre o Grito.  



O momento seguinte foi de apresentação do relatório por parte e Marlene Carraro sobre o 

Encontro Igreja e Sociedade em Ação, ocorrido em 27 de julho de 2019. Posteriormente abriu-

se o microfone para as pessoas falarem. 

Tânia: ver as questões urbanas nas diretrizes da CNBB e os desafios apontados na assembléia 

como violência, novas tecnologias, mobilidade urbana, discutir o meio ambiente urbano. Em 

terra, trabalho e teto tem que incluir mais um T, que é o de trânsito. O trânsito tem matado e 

mutilado pessoas.  

Vera: sugeriu um documento assinado pelo bispo. 

Vitor: possibilidade de criação da escola de fé e política. As outras religiões podem fazer algo do 

tipo de acordo com a sua realidade.  

Giovane (mandato da Iriny): falou sobre a pedreira de Cariacica e a destruição de nascentes 

Rafael Cofler: necessidade de formação de novas lideranças. O fórum deve ter uma política de 

finanças, mobilizar recurso para isso. 

João José: dialogar com a Campanha da Fraternidade e ver como tratar a temática de 2020.  

Giovani: laudato si fala da ecologia integral. Tentar trazer essa expressão. 

Leomar: quando se fala em cultura as pessoas se voltam muito para as expressões artísticas. 

Pensar o alimento enquanto patrimônio cultural. Tem que debater a questão do consumismo. 

Rafael Coffler: lembrar da economia solidária.  

Terezinha: trabalhar a temática da fé e da política fora da dimensão do ódio. O que é política? 

Qual é o sentido da palavra? Ela se resume a partido? Não pode ter medo de falar de política.  

Marta Falqueto. Lutar contra os agrotóxicos. O nível de autismo tem aumentado por causa do 

agrotóxico. 

Cíntia: incentivo á leitura crítica da mídia 

Heider: pensar o que é e como se faz trabalho de base. Trabalho de base é algo permanente. 

Formação tem que ser pensada em processo. 

Giovani: temos que casar objetivo e missão do fórum, ter claro o objetivo do fórum. Em março 

vai ter o encontro de economistas com o papa Francisco. Em maio, o pacto pela educação. O 

fórum deve se apropriar dessas duas cartas. O papa denuncia o mundo financista. Necessidade 

de uma educação que reaproxime pessoas.  

Começou a discussão sobre a formação da coordenação. Gal propõe um representante de cada 

segmento: movimento negro, mulheres, movimento sindical, moradores de rua, bairro, direitos 

humanos, estudantil, ambiental, LGBT, campo, além das pastorais sociais. 



Cíntia: fez a provocação de que os movimentos de comunicação devem ser contemplados, pois 

a temática da comunicação não é transversal.  

Giovani: destacou a ausência de outras igrejas e religiões na composição do fórum, e também 

das comunidades tradicionais.  

Reverendo Claudio: sugeriu aproveitar o Cebi para auxiliar nas formações.  

A composição da coordenação ficou da seguinte forma: 

Direitos Humanos: Gal 

Movimento Negro: Lula Rocha 

Movimento de Comunicação: Marília Poletti 

Movimento Sindical: Clemildes 

Movimento estudantil: Marcos 

Educação: Giovani 

Meio ambiente: Heider 

 

 


