
        

 

Justiça, Paz, 

Integridade da Criação 

 

Âmbito Pastoral Juvenil 
Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora 

Roma 

 

  



ColeçãoPastoralJuvenil–n.10/2017 
 

 

2 
 

  

 

 



ColeçãoPastoralJuvenil–n.10/2017 
 

 

3 
 

 

JUSTIÇA, PAZ, 

INTEGRIDADE DA CRIAÇÃO 

JPIC 
Aspectos gerais 

 

Premissa 

A sigla JPIC exprime em síntese um conteúdo que indica uma visão 
da realidade; uma realidade complexa, cujas dimensões estão 
intimamente interligadas entre elas e cuja raiz está no mistério da 
Criação e da Incarnação. Isto significa que negligenciar uma destas 
dimensões interfere sobre a realidade global e que o cristão, com o 
seu estar e agir no mundo, é chamado a entrar nela como fermento 
para transformá-la por dentro, segundo uma ordem de justiça, paz, 
cuidado da “casa comum”.  

Neste sentido, a JPIC pode ser considerada um paradigma de 
interpretação privilegiada. O magistério dos Pontífices e, sobretudo, 
o Concílio Vaticano II, contribuíram para a sua construção.  

A partir daí nasceram Organismos e Comissões que concentraram a 
sua atenção sobre estas dimensões. A esse respeito o nosso 
Instituto deu um contributo significativo. 

A evolução da reflexão e da experiência eclesial, sob o Pontificado 
do Papa Francisco, levou à maturação a Instituição de um novo 
Ministério Pontifício para o Serviço do Desenvolvimento Humano 
Integral, como será especificado sucessivamente. 
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1. A JPIC como paradigm 
 

O Concilio Vaticano II colocou a Sagrada Escritura como fundamento 
da Teologia e da vida cristã. Esta centralidade da Palavra de Deus e 
da espiritualidade bíblica que dela deriva, levou a Igreja a dirigir o 
olhar cada vez mais claramente para o mundo e para a história. 
Assim se expressa, de facto, desde o início do seu “Proemio”, a 
Constituição Pastoral “Gaudium et Spes”, dedicada ao tema da 
Igreja no mundo contemporâneo.  

“As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de 
hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também 
as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de 
Cristo; e não há realidade alguma verdadeiramente humana que não 
encontre eco no seu coração” (n.1).  

A história, guiada  pelo Espírito Santo, é o lugar onde cresce o Reino de 
Deus. Por isso existe a Igreja. A doutrina conciliar deu origem a 
múltiplas reflexões teológicas ulteriores, que realçaram mais vivamente 
o facto de que a promoção da justiça faz parte integrante do 
Evangelho. O Sínodo dos Bispos, que em 1971 teve com tema “ A 
justiça no mundo”, afirma: 

“... O amor cristão ao próximo e a justiça não podem separar-se. O 
amor implica, de facto, uma absoluta exigência da justiça, que 
consiste no reconhecimento da dignidade e dos direitos do próximo. A 
justiça, por sua vez, alcança a sua plenitude interior somente no amor. 
Ora se cada homem é, realmente, imagem visível de Deus invisível e 
irmão de Cristo, o cristão encontra o mesmo Deus e a sua exigência 
absoluta de justiça e de amor em cada um dos homens.” 

 

Por sua vez olhando para a relação evangélico-teológica existente 
entre a evangelização e a promoção humana, a Exortação apostólica 
Evangelii Nuntiandi, diz:  
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“Entre evangelização e promoção humana, desenvolvimento, libertação, 
existem de fato laços profundos [...]. Laços daquela ordem 
eminentemente evangélica, como é a ordem da caridade: como se 
poderia, realmente, proclamar o mandamento novo sem promover na 
justiça e na paz o verdadeiro e o autêntico progresso do homem?” (n. 31). 

A relação entre a missão da Igreja e a história do homem no 
mundo contemporâneo tornou-se mais clara e intensificou-se 
abrindo caminhos novos de testemunho, de evangelização e de 
promoção humana.  

Uma relação fundamental foi oferecida pelo Compêndio da Doutrina 
Social da Igreja (2004), publicado pelo “Conselho Pontifício da Justiça e 
da Paz”, traduzido em mais de trinta e cinco línguas.  

Na sua Apresentação afirma: 

“Transformar a realidade social com a força do Evangelho, 
testemunhada por mulheres e homens fiéis a Jesus Cristo, sempre foi 
um desafio e, no início do terceiro milênio da era cristã, ainda o é 
também. O anúncio de Jesus Cristo «boa nova» de salvação, do amor, 
da justiça e da paz, não é facilmente acolhido no mundo de hoje, 
ainda devastado por guerras, miséria e injustiças; justamente por isso 
o homem do nosso tempo mais do que nunca necessita do Evangelho: 
da fé que salva, da esperança que ilumina, da caridade que ama”. 

Como ponto culminante deste processo podem incluir-se hoje as 
orientações oferecidas pelo Papa Francisco mediante as suas 
multíplices intervenções (ensinamentos, ações concretas, iniciativas, 
gestos de proximidade e particularmente através da Exortação 
Apostólica Evangelii Gaudium (EG) e da Encíclica Laudato si’ (LS), 
dirigida a toda a família humana. 
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2. Magistério profético 

No capítulo IV da Evangelii Gaudium, o Papa Francisco apresenta 
amplamente os aspetos sociais  da evangelização. O seu magistério 
ilumina e reconfirma o empenho pela Justiça, pela Paz e pela 
Integridade da Criação (JPIC). O Evangelho, diz o Papa, não propõe 
só uma relação pessoal com Deus, mas também a construção de 
uma vida social impregnada de fraternidade, de justiça, de paz e 
dignidade para todos: 

“Ao lermos as Escrituras, fica bem claro que a proposta do Evangelho 
não consiste só numa relação pessoal com Deus. E a nossa resposta de 
amor também não deveria ser entendida como uma mera soma de 
pequenos gestos pessoais a favor de alguns indivíduos necessitados, o 
que poderia constituir uma «caridade por receita», uma série de 
acções destinadas apenas a tranquilizar a própria consciência. A 
proposta é o Reino de Deus (cf. Lc 4, 43); trata-se de amar a Deus, que 
reina no mundo. [...]. Por isso, tanto o anúncio como a experiência 
cristã tendem a provocar consequências sociais” (n. 180). 

“Uma fé autêntica – que nunca é cómoda nem individualista – comporta 
sempre um profundo desejo de mudar o mundo, transmitir valores, deixar 
a terra um pouco melhor depois da nossa passagem por ela. n. 183). 

“E a paz também «não se reduz a uma ausência de guerra, fruto do 
equilíbrio sempre precário das forças. Constrói-se, dia a dia, na busca 
duma ordem querida por Deus, que traz consigo uma justiça mais perfeita 
entre os homens». Enfim, uma paz que não surja como fruto do 
desenvolvimento integral de todos, não terá futuro e será sempre semente 
de novos conflitos e variadas formas de violência” (n. 219). 

Estas afirmações do Papa Francisco levam-nos diretamente ao 
Evangelho, mostrando-nos o rosto de Jesus, o seu olhar cheio de 
misericórdia e de compaixão que repousa espontaneamente nos 
que mais sofrem, os marginalizados do seu tempo, a fim de lhes 
restituir a dignidade de filhos e lhes curar as doenças, consolando-
os das suas desventuras. 
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3. O Projeto de Jesus 

Com as suas palavras e gestos de compaixão Jesus indica-nos este 
caminho, levando-nos a reconhecer o outro. Desde o princípio do 
seu magistério Jesus torna evidente a própria missão, afirmando 
que nEle se realizam plenamente as profecias messiânicas, e 
aplicando a si mesmo estas palavras do profeta Isaías: 

“O Espírito do Senhor está sobre mim, 
Porque Me ungiu para anunciar a boa 
nova aos pobres; 

Enviou-me a mandar me liberdade 
os oprimidos, 
a proclamar a liberdade aos cativos 
e recobrar a vista aos cegos, 
e proclamar um ano de graça do 
Senhor. 
E enrolando o livro, 
e entregou-o aoempregado e sentou-se; 
todos os que estavam na sinagoga tinham osolhos cravados nEle. 
Começou então a dizer-lhes: Cumpriu-se hoje esta passagem da 
scritura que acabais de ouvir». (Lc 4, 18-22; cf. Is 61, 1-2). 

O imperativo de escutar o grito dos pobres faz-se carne em nós 
quando nos comovemos no mais íntimo diante da dor alheia” (EG, 
nº.193). Esta expressão do Papa Francisco realizou-se na vida dos 
Fundadores e das Fundadoras das Congregações e dos Institutos 
religiosos, levando-os a dedicarem-se totalmente a procurar o bem dos 
necessitados, segundo o carisma recebido do Espírito Santo. O seu 
testemunho confirma-nos que a JPIC constitui o núcleo central de 
qualquer paradigma de Vida religiosa mística e profética, procurando 
apaixonadamente espalhar o Reino de Deus. 

Mística, porque seguindo os passos de Jesus, procura viver em contínua 
comunhão com o Pai, aberta ao sopro do Espírito.  
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Profética, sempre disponível para se colocar ao serviço do reino, entre 
os mais necessitados, os pequenos, os excluídos, os deserdados e a estar 
presente nos novos areópagos da evangelização, de forma que o projeto 
de Deus sobre a humanidade se possa realizar no mundo, até ao seu  
completo cumprimento para além da história. 

Assumir no quotidiano a JPIC significa optar pela vida religiosa 
samaritana, que faça sua a paixão por Cristo e pela humanidade; 
que tenha sede de Deus e esteja sempre atenta àqueles que 
encontra à beira dos caminhos, a fim de contribuir a restituir-lhes 
a dignidade humana, condição dos filhos e filhas de Deus. 

 

4. Valores biblicos 
 intimamente unidos entre si 

A Justiça, a Paz e a Integridade da Criação são valores bíblicos,  
valores do Evangelho; constituem um 
paradigma de espiritualidade que 
alimenta a nossa vida e a nossa missão. 

Estes valores estão intimamente unidos  
entre si, de tal forma que não se pode 
viver plenamente um sem viver em conjunto os outros dois.  
Não se pode ser construtor da Justiça e artífices da Paz se não se 
tem em conta, ao mesmo tempo, também a Criação, que é a  nossa 
“casa comum” e por isso sentirmo-nos educadores e viver 
consequentemente como tal.  

A experiência demonstra que, na maior parte dos casos, a causa da 
pobreza é a injustiça e que esta, por sua vez, abre caminho à 
violência. Cria-se assim um círculo vicioso: a pobreza gera violência 
e a injustiça cria a pobreza.  
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Pelo contrário, quando se respeita a justiça, tanto em relação a si 
mesmo como para com os outros ou em relação à Criação, ou para 
com Deus, colabora-se para que reine a Paz.  

Esta relação recíproca é expressa muito bem pelo Salmista quando 
exclama: “Abraçaram-se a Justiça e a Paz” (Sal 85, 11b). 

Na encíclica Laudato si’, O Papa Francisco afirma de forma 
eloquente a conexão entre estes três valores:  

“Não podemos considerar-nos grandes amantes da realidade, se 
excluímos dos nossos interesses alguma parte dela: «Paz, justiça e 
conservação da criação são três questões absolutamente ligadas, que 
não se poderão separar, tratando-as individualmente sob pena de cair 
novamente no reducionismo».  

Tudo está relacionado, e todos 
nós, seres humanos, caminhamos 
juntos como irmãos e irmãs 
numa peregrinação maravilhosa, 
entrelaçados pelo amor que Deus 
tem a cada uma das suas 
criaturas e que nos une também, 
com terna afeição, ao irmão sol, 
à irmã lua, ao irmão rio e à mãe 
terra.” (n. 92). 

 

 

5. A JPIC no Capítulo Gerai XXIII 

A realidade do mundo contemporâneo chama sempre com maior 
urgência a atenção para a nossa resposta educativa. Os Capítulos 
Gerais que vão de 1996 a 2014 (CG XX - CG XXIII), tanto nos seus 
Atos como nos documentos de direito próprio do Instituto que deles 
derivaram, reforçaram gradualmente o empenho em consolidar na 
educação juvenil os valores indicados pela sigla JPIC, mesmo como 
caminho de futuro.  
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Entre as “Linhas de ação”, os Atos do CG XXIII apresentam o 
empenho educativo pela justiça, a paz e a integridade da criação, a 
defesa da vida, são sinais que nos tornam credíveis diante de todos e 
nos abrem a uma missão compartilhada. Nesses novos contextos, 
somos chamadas a viver a caridade em perspectiva social, segundo a 
Doutrina Social da Igreja. (cf n. 63). 

Ser “missionárias de esperança e de alegria”, empenha-nos, de fato, 
como comunidades educativas a: 

 Favorecer uma cultura da paz segundo o Evangelho. Educarmo-nos 
juntos a comportamentos não violentos, à legalidade, à tolerância, ao 
respeito de cada pessoa. Isso comporta unir-nos a outras pessoas e 
instituições, para denunciar estruturas de injustiça e de exploração.  
(Cf.  n. 66.2). 

 Concretizar a conversão ecológica nas comunidades e nas propostas 
educativo-pastorais, de modo a reencontrar o gosto pela beleza da 
Criação e a admiração diante de suas maravilhas; maturar a 
capacidade crítica para perceber as injustiças presentes num modelo 
de desenvolvimento que não respeita as pessoas e o ambiente; adotar 
um estilo de vida sóbrio e respeitoso no uso dos recursos naturais, 
também como responsabilidade para com as gerações futuras e 
solidariedade com os menos afortunados.  (Cf. n. 66.3). 

 Fazer emergir na Rede uma presença evangelizadora que crie cultura 
em defesa dos direitos dos mais pobres, em particular das jovens e 
das mulheres, e em favor da justiça e da paz. (Cf. n. 66.6). 

 Trabalhar como comunidade educativa por uma presença educativa 
profética no território e na Igreja, em sinergia com a Família Salesiana 
e outros organismos empenhados na educação e na promoção da 
justiça, da paz, da economia solidaria, da defesa da vida, dos direitos 
humanos e da integridade da criação. (Cf. n. 66.8). 
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6. JPIC dimensão trasversal  
em todos os Âmbitos de animação do Instituto 

As linhas de ação que acabamos de mencionar, deixam claro que, do 
ponto de vista da missão educativa do Instituto, a finalidade de cada 
âmbito de animação é de contribuir especificamente, a partir da 
própria perspectiva, ao crescimento integral de cada uma e de todas 
as pessoas que compoem a Comunidade Educativa.  
 
Neste sentido, o paradigma JPIC é uma dimensão trasversal a todos 
os Âmbitos de animacão do Instituto FMA.  
 

 
 

A convergência dos vários Âmbitos em ações e modalidade de 
propostas pode ser muito pertinente para favorecer a assimilação 
destes valores evangélicos e para convertê-los em empenho pessoal e 
comunitário.  

A missão educativa atua-se na pluralidade dos ambientes, na ótica do 
Sistema preventivo, conjugando perspectivas pedagógicas  estreita-
mente integradas entre elas: culturais, evangelizadoras, sociais, 
comunicativa (Cf. Istituto FMA, Para que tenham vida e vida em abundância. 

Linhas orientadoras da missão educativa das FMA, nn. 41-57). 
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A Programação do Conselho geral 2015-2020, fez esta opção: 

 “Concretizar a educação à Justiça, à paz, à integridade da Criação 
na ótica da antropologia cristã” (Cf 3.1.2, pag. 13).  

Esta opção reflete-se na Programação de todos os Âmbitos de 
animação do Instituto, dado que a JPIC é uma dimensão transversal 
da nossa missão educativa. 
 

 ÂMBITO PARA A PASTORAL JUVENIL 

A pastoral juvenil (PJ) é a realização inculturada da missão 
educativa, dom carismático expresso na experiência de Dom Bosco, 
de Maria Domingas Mazzarello e na tradição do Instituto.  É o modo 
típico de expressar a  atenção da Igreja para com as jovens gerações, 
para que Cristo cresça no coração delas e se empenhem numa 
cidadania ativa. 

A pastoral juvenil coloca-se no horizonte eclesial do anúncio do 
Evangelho da alegria e da dimensão social da evangelização no 
mundo atual (Cf. Programação do Âmbito PJ, p. 15). 
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A pastoral juvenil coloca-se no horizonte eclesial do anúncio do Evangelho 
da alegria e da dimensão social da evangelização no mundo atual (Cf. 
Programação do Âmbito PJ, p. 15). 

A atenção à JPIC é muito esplícita na Programação do APJ. 
 Na 1a. escolha: “Trasformadas pelo Incontro”, uma ação concreta para 

“Viver a dimensão mística e profética da vida salesiana na paixão por 
Deus e pelos jovens” é precisamente:  

Favorecer o desenvolvimento da sensibilidade e competência na 
educação  tendo  em vista os direitos humanos, da justiça, da paz e 
do cuidado para com a criação, de acordo com a Doutrina Social da 
Igreja e com o Sistema Preventivo (2°Caminho). 

As modalidades especificadas: 
- Reflexão socializada através da “Coleção PJ” 
- Elaboração nas comunidades educativas de itinerários educativos que 

articulem Sistema Preventivo, direitos humanos, justiça, paz e cuidado 
do criado 

- Encontros  nas conferências interinspetoriais 
- Video conferências informativas 
- Sessões formativas teórico-práticas junto ao Ofício dos Direitos Humanos 

 
A 2a ação: Conhecer e socializar  práticas adequadas que favoreçam a 
inclusão e a personalização no processo de formação”,  apresenta uma 
modalidade concreta:  
- Processo com as Comissões Escola/Formação profissional  ESA, CIAM, 

CIAO, PCI e SSEuropa, junto às Comunidades Educativas e com as famílias.  

Na 3a. escolha: “Missionárias de esperança e de alegria” propoe ainda 
como ação:  

Delinear estratégias e conteúdos para educar os jovens  a conhecer e 
compreender as implicações práticas dos direitos humanos, justiça, 
paz e integridade da criação para um futuro sustentável para cada 

pessoa e para todos os povos. (1° caminho). 

E a modalidade privilegia ainda, ao longo do sexênio: as 
Comissões Escola/FORMAÇÃO profissional ESA, CIAM, CIAO, PCI E 

SSEuropa. 
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 ÂMBITO DA FORMAÇÃO 

No sexénio passado, de acordo com o Âmbito da Formação, foi 
proposta às diferentes inspetorias fazer próprio o subsídio intitulado 
“Guia-nos na tua justiça. Itinerário formativo para uma vida consagrada 
profética”, elaborado por um grupo intercongregacional, onde o nosso 
Instituto também esteve presente. 

O objetivo que deu origem à proposta é 
oferecer um itinerário tendo em vista 
inserir a JPIC, à luz da Doutrina Social da 
Igreja, em todas as etapas do processo 
formativo da Vida religiosa, partindo da 
formação permanente.  

O texto é composto de linhas gerais que, 
depois de uma breve apresentação de um 
fundamento teológico claro, se desenvol- 
vem em pressupostos,  dimensões, opções 
e critérios aptos a garantir a continuidade do processo durante as 
diferentes etapas formativas.  

É possível adaptar esta proposta, completá-la, desenvolvê-la como 
experiência de vida no Espírito. 

Se a ótica é esta, os valores da JPIC devem ser assimilados através 
da formação. Não podem ser reduzidos a simples afirmações de 
princípios e menos ainda ser apresentados de forma ideológica ou 
segundo os ditames da moda dominante. Não basta ter cursos ricos 
de bons conteúdos. A JPIC só pode entrar na nossa vida e na nossa 
missão educativa mediante a formação. 

É necessário ativar processos adequados que, fundamentados em 
experiências iluminadas por conteúdos bem escolhidos, possam 
favorecer a assimilação dos valores até serem convertidos em 
virtude. Estes processos podem então gerar novos estilos de vida, 
realizando uma autêntica conversão ecológica.  
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Assim entendida, realmente a  JPIC pode dar origem a um estilo de 
vida e de missão, impelido pelas grandes causas da humanidade: um 
estilo de vida permeado pela atitude constante de discernimento dos 
sinais dos tempos, e tudo dedicado a uma atividade educativa que tem 
em vista formar “bons cristãos e honestos cidadãos”.  

7. Método da JPIC 
Para evitar o risco de ficarmos como 
simples espetadores dos acontecimi- 
centos mesmo trágicos do mundo, do 
nosso País, ou das nossas Comunida- 
des educativas, a JPIC ajuda-nos a pe- 
netrar no interior da realidade, à luz 
da Palavra de Deus e do magistério da 
Igreja (em particular da sua Doutrina 
social) e dos documentos dos últimos pontífices.  
 

São várias as formas de analisa a realidade.   

Um dos métodos mais eficazes no contexto da JPIC é o clássico 
método da Juventude Operária Cristã (JOC): VER – JULGAR - AGIR. 
 
 VER e perguntar-se: O que é que está a acontecer? Quais são os 

agentes visíveis e invisíveis e quais os clandestinos? Quais as causas? 

 Julgar à luz da Palavra de Deus, da doutrina social da Igreja e de 
outras fontes dignas de crédito. Questionar-se: Por que é que isto 
acontece? O que é que diz a Palavra? O que está a acontecer é 
conforme à dignidade humana e ao projeto de Deus criador ? 

 AGIR de forma capaz de transformar e evangelizar: antes de mais 
nada a nós mesmos e à nossa comunidade; com e pelos jovens, 
as famílias, a gente do lugar onde vivemos, até ao mundo inteiro. 
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8. Modalidade de trabalho próprias da JPIC 
 

A atividade dominante neste campo é a 
educação; e a meta é a conversão das estruturas 
de pecado em estruturas adaptadas a instaurar 
um mundo mais humano, pacífico, justo e 
fraterno. Alguns meios concretos poderiam ser os 
seguintes: 
 

1) Sensibilização: O ponto de partida consiste em se deixar importunar 
pela injustiça. Pôr-se em contato com pessoas que sejam vítimas… 
cultivar no próprio íntimo sentimentos de compaixão, de 
solidariedade e de esperança… 

2) Informação: Recolher informações e estudar essa problemática, as  
causas e as consequências. Servir-se também de análises 
interpretativas. 

3) Consciencialização: Descobrir os mecanismo da injustiça e procurar 
libertar os pressupostos ideológicos. Mas não basta ficar no plano 
conceptual; é necessário despertar a consciência solidária. 

4) Educação: Orientar a sustentação de um processo de formação 
sistemática sobre temas da JPIC. 

5) Difusão: Tornar acessível ao conhecimento de outros os resultados das 
pesquisas atuadas, promover campanhas adequadas … 

6) Motivação: Entusiasmar os outros; reduzir hábitos de apatia, de 
indiferença, de egoísmo, de passividade, promovendo a participação 
ativa na solução dos problemas. 

7) Participação: Participar em campanhas, fazer subscrições, mandar 
cartas, tornar-se presente como Instituto em eventos como os 
fóruns ou sumidades mundiais; difundir informações sobre os 
movimentos que tem impacto social.  

8) Testemunho: Assumir estilos de vida adequados ao fim previsto, a 
fim de contribuir na formação de uma cultura nova: solidária, justa e 
afastada da violência. Insistir na contribuição em criar uma 
controcultura que possa viver com alegria e criatividade. 
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9) Organização: Dar vida a uma forma de poder que assegure 
oportunidades semelhantes também àqueles que tem falta de meios 
necessários para ir para a frente. A ação política não deve começar dos 
níveis sociais ou territoriais mais altos e afastados, pelo contrário, deve 
vir dos locais próximos da gente que luta pela necessidade urgente de 
obter serviços públicos adaptados ao seu viver, e que deve ser 
acompanhada com imediatez e as devidas ações educativas. 

10)  Celebração: A oração pela paz e pela justiça faz parte dos deveres 
específicos da JPIC. Dirigir-se a Deus para lhe pedir todos estes 
valores como um dom do seu amor. A oração em comum pelas 
grandes causas da humanidade é, por sua vez, um meio para tomar 
consciência e sensibilização.  

11)  Advocacy: A defesa dos fracos constitui uma atividade séria e 
empenhativa, que, por sua vez, requer preparação e competência. 
Trata-se de fazer crescer na população mais vulnerável a consciência 
dos próprios direitos e de tornar possível a defesa. Pode ser 
realizado através de várias atividades tanto de singulares como 
através de grupos organizados, por meio de campanhas mediáticas, 
de conferências públicas, de investigação, de encontros...  

12)  Lobby ou cabildeo: O trabalho desenvolvido pela JPIC propõe-se 
incidir ao nível mais alto possível. Propomo-nos a aproximação dos 
governos, apresentando documentos informativos bem 
fundamentados, intervir, com linguagem juridicamente fundamentada 
nas estruturas das Nações Unidas, habilitar-se a exercitar a Advocacy e 
o Cabildeo ou Lobby. 

 

 O Ofício dos Direitos Humanos do Instituto FMA, com sede em 
Veyrier, junto do Conselho dos Direitos Humanos situado em Genebra 
(Suiça), favorece, estabelece e cria vínculos entre o Instituto das FMA e 
os organismos das Nações Unidas que se ocupa da defesa e promoção 
dos direitos humanos, com a finalidade de influenciar sobre as 
políticas internacionais dirigidas a promover e garantir o direito à 
Educação para todos. http://dirittiumanifma.blogspot.it/ 

http://dirittiumanifma.blogspot.it/
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 O “Voluntariado Internacional, Mulher, Educação, Desenvol- 
vimento” (VIDES), tem um Estatuto Consultivo como ONG diante da 

ONU. O VIDES promove um voluntariado de natureza educativa, 
missionária e social. É um espaço de protagonismo e de empowerment 
que convida os jovens a não “olhar da varanda para vida”, mas a agir 
responsavelmente a favor de quem sofre.  
http://www.vides.org/ 

9. O Instituto em rede com outros organismos 

Como já referi na introdução, o Instituto há vários anos vem 
trabalhando em rede com organizações da Igreja, religiosos, leigos. 
Entre estes queremos enfatizar o seguinte: 

1) “Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano 
Integral”, nome assumido pelo organismo vaticano ao qual se 
uniram, a partir do dia 1° de janeiro de 2017, o Pontifício Conselho 
Justiça e Paz, o Pontifício Conselho “Cor unum”, o Pontifício 
Conselho para Pastoral dos Migrantes e Itinerantes e o Pontifício 
Conselho para Pastoral da Saúde, como fruto da reforma da Cúria 
Vaticana realizada pelo Papa Francisco. São constituidos junto ao 
novo Dicastério a Comissão para a Caridade, a Comissão para a 
ecologia e a Comissão para os operadores sanitários. O Dicastério 
tem competência no confronto da Cáritas International segundo os 
seus Estatutos. 

O Pontifício Conselho “Justiça e Paz” se eenraizava na Gaudium et 
Spes (n.90) e foi criado por Paolo VI, que também lhe havia dado 
este nome (Cf Encíclica Populorum Progressio, n. 5: “Justiça e paz é o 
seu nome e o seu programa”). 

Só mais tarde, com a Mensagem para o Dia Internacional da Paz em 
1990, João Paulo II chamou atenção para a necessidade de cuidar da 
"casa comum"; desde então, assim se formou o trio "Justiça, Paz, 
Integridade da Criação". 
 

http://www.vides.org/
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2) A Commissão “Justiça, Paz e 
Integridade da Criação”.  

instituída junto da União Superiores e 
Gerais (USG) como junto da União 
Internacional superiores Gerais (UISG).  

 

3) Os grupos de Religiosos e religiosas Promotores e 
Promotoras da JPIC, integrados pelos delegados e 
delegadas das congregações religiosas residentes em Roma, 
são chamados a colaborar para realizar a penetração destes 
valores na vida e na missão das suas comunidades. 
 

 4) Movimento “Pax Christi International”  
que trabalha à escala global, com ampla variedade de tarefas no campo da 
paz, da segurança, do desarmamento, da desmilitarização, dos direitos 
humanos, a relação entre religião e conflitos religiosos e a construção de 
uma ordem mundial mais justa. http://www.paxchristi.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Filhas de Ma. Auxiliadora – Ámbito para a Pastoral Juvenil 
Síntese elaborada por: Sor Julia Arciniegas, fma 

j.arciniegas@cgfma.org 
 

 

   Reflexão pessoal 
 

1. Depois de teres lido estas notas, escreve um 
comentário breve acerca delas. Se for 
possível, manda-o ao endereço abaixo citado. 

2. Entre os aspetos apresentados, qual deles 
gostarias de aprofundar? 

3. Como se poderia utilizar na tua comunidade a 
proposta: “Itinerário formativo para a vida 
profética consagrada”?  

4. Que sugeres para concretizar na tua 
Inspetoria a educação à JPIC?  

http://www.paxchristi.net/
mailto:j.arciniegas@cgfma.org
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Nós convidamos você a interagir a través del blog: 
 

JPIC 
 

JUSTIÇA, PAZ, INTEGRIDADE DA CRIAÇÃO 

“Profecia de um novo mundo” 
 

 

http://jpicfma24.blogspot.it/ 

 
 

 

 

http://jpicfma24.blogspot.it/

