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Relatório JPIC – 2017 

- Qual foi a prioridade em relação a JPIC na sua Província / 
Região no ano passado? 
Resposta: Há alguns anos, vimos tendo o JPIC como uma dimensão transversal 

em toda a nossa missão. Seja nas Comunidades, 
seja nas equipes de trabalho, todos somos 
responsáveis pelo compromisso e o 
desenvolvimento desta transversalidade. 
 
Assim, este compromisso se torna visível no nosso 
Projeto de Vida das Comunidades RSCM e nas 
Equipes da Área da Missão: CAEP (equipe das 

Escolas SCM), REAJE (equipe dos Projetos sócio-educacionais), EJ (ação junto às 
juventudes) e FA SCM (grupos locais da Família Ampliada SCM). 
 
- Como as Irmãs se envolveram nisso? 
- Quais tópicos foram importantes para as diferentes áreas / comunidades 
dentro de sua Província / Região? 
 
Resposta: “Abraçamos agora os desafios de levar a bom termo as esperanças 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”. 
Cito algumas formas de envolvimento que se destacaram para mim. 

 Persistência no compromisso com a reciclagem. 

 Diferentes formas de se envolverem com o compromisso da Campanha 
da Fraternidade anual da Igreja no Brasil. Em 2017, o tema foi 
“Fraternidade, biomas brasileiros e defesa da vida”; tendo como lema 
“Cultivar e guardar a Criação”.  

 Um dos sinais deste envolvimento é o cultivo da horta em algumas das 
comunidades.  

 Outro sinal é a participação de várias irmãs em atividades desenvolvidas 
com as crianças e jovens nas nossas escolas e projetos sócio-educativos, 
a partir deste mesmo foco. 

 A presença desta mentalidade nas nossas orações comunitárias, assim 
como na compra dos produtos alimentícios. 



 A efetiva parceria das nossas “bases” na Província com a nossa 
representante na ONU – Ir. Veronica Brand. Isto vem se expressando de 
diferentes formas: vídeo-conferência com grupos JPIC Jovem SCM, de 
alunos das nossas Escolas e Projetos sócio-educativos; resposta de 
questionários por ela solicitada; envio de Declarações ou Decisões 
assumidas em “Foruns Sociais” coordenados e vivenciados pelos alunos. 

  
- Com quais grupos ou organizações elas têm colaborado? Há exemplos de 
trabalho em rede? - Você pode dar exemplos de trabalho de defesa de direitos 
humanos de diferentes partes de sua Província / Região? 

 AVAAZ: organização mundialmente conhecida, com a missão de 
mobilizar pessoas de todos os países para construir uma ponte entre o 
mundo em que vivemos e o “mundo que a maioria das pessoas quer”. 

 Grupo de Direitos Humanos, existente em diferentes dioceses: algumas 
irmãs desempenham um papel significativo, através desta organização, 
juntamente com outras congregações religiosas e pessoas leigas 
militantes. 

 Algumas das igrejas locais onde se encontram nossas Comunidades são 
um espaço significativo para esta ação conjunta com os leigos. 

 Algumas dioceses também favorecem esta ação conjunta, por exemplo, 
em Belo Horizonte, com uma organização já amadurecida junto à 
população de moradores de rua. 

 A nossa página da Província na internet - com as seções NOTÍCIAS, JPIC e 
o Facebook – é outro espaço para promover esta colaboração com 
outros, incluindo a publicação e divulgação de iniciativas locais, grupais 
ou pessoais. 
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