
Partilha Ministerial 2018
IEAB – Área III

(Rm 12:2)

“Não vos 
conformeis com 

este mundo!



1. Missão e Desigualdade Social

2. Missão: Raça, Gênero e Sexualidades

3. Missão e Ação Pastoral 



A Igreja definiu para o seu trabalho:
- Combate à fome e à pobreza;
- Igualdade de gênero;
- Superação das desigualdades; 
- Paz e integridade da criação;



Objetivo 10: Reduzir a desigualdade dentro dos 
países e entre eles.
10.1 Até 2030, progressivamente alcançar e 
sustentar o crescimento da renda dos 40% da 
população mais pobre a uma taxa maior que a 
média nacional.
10.2 Até 2030, empoderar e promover a inclusão 
social, econômica e política de todos, 
independentemente da idade, gênero, deficiência, 
raça, etnia, origem, religião, condição econômica 
ou outra.



Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.

10.3 Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir 
as desigualdades de resultados, inclusive por meio da 
eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias 
e da promoção de legislação, políticas e ações 
adequadas a este respeito.
(...)
10.7 Facilitar a migração e a mobilidade ordenada, 
segura, regular e responsável das pessoas, inclusive 
por meio da implementação de políticas de migração 
planejadas e bem geridas.



Missão e Desigualdade Social
1. Nossa atividade missionária deve manter 

sempre viva nossa capacidade de 
indignação. 

Aceitar a desigualdade 
social é “entrar nos 

esquema, é amoldar-se. 
Não nos conformemos!

(Rm 12:2).



“E agora me digam,
seu eu tenho direito, 

se sou cidadão 
ou por Deus não fui feito?”



E agora me digam,
seu eu tenho direito, 
se sou cidadão 
ou por Deus não fui feito?



• Favela Paraisópolis e Ed. Penthouse. Morumbi/SP. 
• Foto Tuca Vieira, 2002





Missão e Desigualdade Social...

2. Nossa atividade missionária deve 
recuperar diariamente a tradição profética

Ai dos que juntam 
casa a casa, campo a 

campo... 
(Is 5).







• “QUANDO DOU COMIDA AOS POBRES, 
ME CHAMAM DE SANTO. 

• QUANDO PERGUNTO POR QUE OS POBRES 
NÃO TEM COMIDA, ME CHAMAM DE 
COMUNISTA”.

(Dom Helder Câmara)



Justiça...



Missão e Desigualdade Social...

3. Nossa atividade missionária deve ser 
exercício permanente de solidariedade.

Tive fome e deste de 
beber...

(Is 5).



Solidariedade



Missão e Desigualdade Social...

4. Nossa atividade missionária deve ser 
discutir e exercitar o papel “simbólico” da 
religião.

A mãe será capaz de se esquecer 
ou deixar de amar algum dos 

filhos que gerou?
E se existir acaso tal mulher,

Deus se lembrará de nós 
em seu amor!

(Is 49,14-15)



“CAPITAL CULTURAL”  (Bordieu)
Nossa igrejas são instituições de reprodução social 
Desnível  em relação ao CAPITAL CULTURAL de cada 
pessoa ou grupo.
São consideradas legítimas as expressões culturais que 
correspondem ao “olhar” da camadas dominantes.



CAPITAL CULTURAL 
- A relação com a cultura legítima” (ou legitimada) passa a constitui 
o capital cultural.
- Numa sociedade de classes, classes dominantes impõem a sua 
forma de cultura!





Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=a3eO6-D4nHo. Acesso em 05.out.2018.

https://www.youtube.com/watch?v=a3eO6-D4nHo


CAPITAL SIMBÓLICO: 
NA APROPRIAÇÃO E REPRODUÇÃO DO CAPITAL SIMBOLÍCO, 
ELEMENTO RELIGIOSO É UM AGRAVANTE SÉRIO 



CAPITAL SIMBÓLICO: 





CAPITAL SIMBÓLICO: 
BÍBLIA: LIVRO EM DISPUTA



Missão e Desigualdade Social...

5. Nossa atividade missionária deve 
visibilidade às minorias.

“Sou negra e 
formosa”

(Cantares de Salomão 1:5) 
Odete.

Bairro S. Benedito, 
comunidade Tia Eva 



Leonardo da Vinci, Refeitório do Convento 
de Santa Maria Delle Grazie. Milão, Itália 

(pintura realizada entre 1494 e 1497)



Bohdan Piasecki, 1998



Paróquia Santo Antônio do Partenon
Porto Alegre



Pintores de Mafa, Camarões
(Le Dernier Repas)



..

•FIM

• Edmilson Schinelo
• edmilson.schinelo@gmail.com
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