VI Semana Social Brasileira – É tempo de esperançar!!!
É tempo de esperançar! Sempre é tempo! É a esperança pascal que nos move, diante deste
momento dramático da pandemia, a seguir na vivência da fé, no seguimento de Jesus, que
nos trouxe vida e vida em abundância. A Igreja no Brasil tem nos oferecido inúmeras
oportunidades para fazermos a experiência de uma Igreja samaritana, solidária e
profética. A VI Semana Social Brasileira1 (2020 – 2022), que nos traz o tema: “Mutirão
pela vida: por Terra, Teto e Trabalho” vem nos propor o engajamento com a dignidade
humana em suas necessidades básicas e essenciais. O tema desta semana, prolongada em
um triênio, tem sua raiz no Evangelho de Jesus que, ao anunciar o Reino, propõe a defesa
e promoção da vida humana na sua integralidade. No entanto, este mesmo tema, retoma
a proposta do Papa Francisco quando do Encontro Mundial com os Movimentos
Populares2 ocorrido em outubro de 2014 em Roma, no qual gestou os três T´s,: “nenhuma
família sem casa; nenhum camponês sem terra e nenhum trabalhador sem direitos;
nenhuma pessoa sem a dignidade que o trabalho dá” (Papa Francisco).
O que é a Semana Social Brasileira? O próprio texto de lançamento dessa grande
semana nos esclarece: “É uma iniciativa da CNBB, com o conjunto das Pastorais Sociais,
organismos e movimentos populares. A ação tem a tarefa de articular e mobilizar a
sociedade brasileira para o envolvimento nos processos sociopolíticos do país através da
realização de mutirões populares” (Texto da VI SSB). A primeira Semana Social
Brasileira se deu no ano de 1991, no mês de novembro, com o tema: Fraternidade e o
mundo do trabalho, portanto, em sintonia com a Campanha da Fraternidade daquele
mesmo ano. Muitas outras se sucederam até chegarmos à sexta semana.
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O objetivo principal da Semana Social Brasileira é articular e mobilizar, em nível
nacional, regional e diocesano as pastorais sociais, organismos, movimentos e os diversos
serviços eclesiais e sociais que estão diretamente comprometidos com a transformação
das realidades e situações que afetam o direito dos filhos e filhas de Deus de viverem
dignamente.
A Palavra nos ilumina. Embora a Semana conste de um processo metodológico
específico, cabe-nos aqui ressaltar que sua inspiração mística e espiritual, tem sua fonte
na Palavra de Deus. Poderíamos começar pela origem da vida, a libertação do povo da
escravidão do Egito, a missão dos profetas e os diversos textos no Novo Testamento,
principalmente, dos Evangelhos. Neste tempo pascal, encontramos em nossa Liturgia o
belíssimo texto de Atos dos Apóstolos (4, 32 – 35) que retrata nossa origem comunitáriaeclesial e a vivência da fraternidade em torno da fé no Ressuscitado: “Ninguém
considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum
(...) Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas,
vendiam-nas, levavam o dinheiro, e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era
distribuído conforme a necessidade de cada um”. Em síntese, pode-se afirmar que a
vivência do mandamento do amor se dá em gestos concretos de verdadeira fraternidade;
nenhum irmão, nas suas necessidades, pode ser objeto da indiferença e da insensibilidade
dos demais membros da comunidade cristã.
A VI Semana Social Brasileira e a Fraternidade - Num desejo de comunhão eclesial
para renovar nossas forças e nossas esperanças e unir nossos esforços a tantos outros em
favor da vida e da paz, a “Campanha da Fraternidade: diálogo e compromisso de amor”
também nos provoca e nos interpela, a partir da nossa conversão ao Evangelho, a
construirmos juntos um caminho de esperança – do verbo esperançar – que nos aponte
um novo olhar e nos sensibilize no compromisso com nossos irmãos e imãs mais
vulneráveis.
A intercessão de São José e da Imaculada Conceição - Neste Ano de São José3, patrono
universal da Igreja, encontramos em sua vida a fidelidade ao plano salvífico de Deus. Por
isso, decide colaborar como pai adotivo de Jesus, garantindo-lhe casa, trabalho e terra até
o início de sua missão. Seja a Imaculada Conceição, a quem o Senhor fez maravilhas,
nossa intercessora nessa estrada longa e desafiadora. Assim seja!
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