Reflexões com o Papa Francisco

Você está convidada a passar um tempo em oração com as seguintes citações e perguntas para reflexão e a partilhar
suas reflexões e estes materiais com outras pessoas.

De A Alegria do Evangelho (Evangelii Gaudium)
Nosso mundo está sendo dilacerado por guerras e violência, e ferido por um individualismo
generalizado que divide os seres humanos, colocando‐os uns contra os outros à medida que buscam o
seu próprio bem‐estar. (99)
Hoje, em muitos lugares, ouvimos um chamado por maior segurança. Porém, até que a exclusão e a
desigualdade na sociedade e entre os povos sejam revertidas, será impossível eliminar a violência...
Quando uma sociedade − seja local, nacional ou global − está disposta a deixar uma parte de si mesma
na periferia, nenhum programa ou recurso político investido na aplicação da lei ou sistemas de
vigilância pode garantir a tranquilidade indefinidamente. (59)

De Laudato si’: Sobre o cuidado do nosso lar comum
A situação mundial atual gera uma sensação de instabilidade e incerteza, a qual, por sua vez, torna‐se
"um viveiro para o egoísmo coletivo". Quando as pessoas se tornam auto‐centradas e fechadas em si
mesmas, sua ganância aumenta .... À medida que estas atitudes tornam‐se mais generalizadas, as
normas sociais são respeitadas apenas na medida em que não entram em conflito com as necessidades
pessoais .... A obsessão com um estilo de vida consumista, sobretudo quando poucas pessoas são
capazes de mantê‐lo, só pode levar à violência e à destruição mútua. (204)
No final, um mundo de consumo exacerbado é, ao mesmo tempo, um mundo que maltrata a vida em
todas as suas formas. (230)

Da Vigília de Oração pela Paz de 07 de setembro de 2013
Que todos sejam movidos a olhar para as profundezas da sua consciência e a ouvir a palavra que diz:
Deixe para trás o auto‐interesse que endurece o seu coração, supere a indiferença que torna o seu
coração insensível para com os outros, conquiste a sua argumentação fatal, e abra‐se ao diálogo e à
reconciliação ... reconstrua a harmonia que foi quebrada. (3)

Para reflexão e discussão:
O que a frase "uma cultura de paz e não‐violência" significa para você? Que atitudes e ações
podem favorecer tal cultura?
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Quais conexões você vê entre exclusão social, desigualdade e consumismo e a violência que
estamos experimentando em nosso mundo hoje? Como você vê essas conexões refletidas em
sua sociedade? Como você pode ajudar os outros a se conscientizarem dessas conexões?
Como pode ser instrumental na superação da cultura dominante do individualismo e da
indiferença e construir uma cultura de não‐violência e paz?
A recente resposta global à migração forçada tem sido marcada pela hospitalidade e grande
generosidade, mas também pela indiferença e hostilidade alimentada pelo medo e auto‐
interesse. À medida que você olha para o seu próprio coração, o que tem caracterizado a sua
resposta à situação dos refugiados? De que forma você pode expressar concretamente
solidariedade aos nossos irmãos e irmãs refugiados?
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