VIDA EM PLENITUDE PARA TODOS!
Apelo por uma igreja profética
Sentimos que nosso mundo se encontra num contraste cada vez maior à mensagem do
evangelho que diz: “Eu vim para que tenham vida, e vida em plenitude”. Jo 10,10
Assistimos à destruição do nosso planeta, vemos a penúria de um bilhão de pessoas
famintas e a desesperança de nossa juventude sem perspectiva.
Diante disto não podemos ficar calados como cristãos e como igreja. Está em jogo a nossa
confiabilidade. Chegou o tempo para uma radical mudança no nosso pensar: “Converteivos”. Mc 1,15

Nossa realidade
Vivemos num tempo em que a sobrevivência da humanidade no nosso planeta está em
perigo.
Em toda parte se vêem os sinais da mudança climática que destrói a base de
existência para milhões de seres humanos.
Bens públicos como água e energia, escola e saúde, até mesmo a natureza, são
privatizados e sujeitos à lei do lucro.
Institutos financeiros super poderosos causaram a crise financeira mundial e
fizeram toda sociedade refém de sua arbitrariedade. Pressionaram os governos e
jogaram os prejuízos de suas especulações em cima das gerações futuras.
Negaram-se a responder por seus atos.
A desigualdade social crescente entre os poucos que acumulam riquezas absurdas
e a imensidão que não tem o mínimo necessário, leva necessariamente a conflitos
violentos entre cidadãos e povos.
Um sistema econômico que faz do dinheiro um deus, destrói lentamente como um
câncer a dignidade e os direitos da pessoa humana, o senso de solidariedade na
vida social e finalmente a abertura espiritual para tudo que é divino.
Esta dança ao redor do bezerro de ouro se torna uma dança mortal para o homem e a
natureza.

Nossa esperança
Los cristianos, las cristianas y todas las Iglesias tienen que oponerse vehementemente a
esta inversión fatal de los valores y contraponer una visión bíblica-cristiana en favor de otro
orden mundial y otro orden de valores:
A esta fatal inversão dos valores os cristãos e a Igreja em peso devem se opor
energicamente e evocar uma visão bíblico-cristã de outra ordem mundial, com
outros valores.
Um mundo em que a vida política tanto defenda os direitos democráticos, a
liberdade pessoal e a responsabilidade do indivíduo como também lute pelo Bem
Comum de todos e resguarde os bens públicos.
Um mundo em que o dinheiro seja uma simples forma de troca, onde a propriedade
tenha uma dívida social e onde os recursos, o poder e o saber estejam a serviço de
todos.
Um mundo em que a vida e o futuro de todo ser humano tenham amparo solidário,
onde o convívio seja determinado por responsabilidade, respeito e compaixão e
não pela propriedade; onde a sabedoria e o engajamento sejam tidos como os
verdadeiros valores.
Um mundo em que o sistema econômico sirva ao homem e no qual “crescimento”
signifique mais liberdade e mais confiança, mais esperança e amor.

Nossa responsabilidade
Esta esperança por vida em plenitude nos desafia a resistir contra fatalismo e resignação e
a confiar na força da fé que transforma o mundo.
Não queremos cansar de denunciar abertamente a injustiça cometida contra o ser humano,
contra a vida em comum e a criação. Queremos protestar contra todas as tentativas de
justificar ou considerar como única saída as “estruturas do pecado”, como disse João Paulo II.
Não existem respostas fáceis para as questões urgentes. Só um sério e longo processo de
reflexão em comum e uma corajosa ação criativa poderão levar a uma nova ordem que
segure a sobrevivência.

As seguintes perguntas poderiam animar a nossa reflexão e discussão:
Como podemos viver a partir de uma espiritualidade da criação e diminuir o nosso
gasto dos recursos por um estilo modesto e um consumo solidário?
Como se pode impedir a privatização dos bens públicos e a monopolização da
natureza? Como se pode chegar aos poucos a uma garantia social básica para
todos, garantindo alimentação, escola e saúde?
Como lidamos com o dinheiro na igreja? Quais são nossos critérios nos investimentos e quais as nossas prioridades nas decisões financeiras? Como praticamos
a solidariedade na hora dos cortes inevitáveis?

Se é que temos uma “opção pelos pobres”, quais são as conseqüências em caso
de aperto crescente?
Como é que os princípios da ética econômica cristã nos ajudam a desenvolver
fundamentos de uma ordem econômica solidária e a concretizá-los em pequenos
passos?

Apelo: Por uma igreja profética!
Confessamos que a situação do nosso mundo nos obriga a procurar soluções para
uma justiça solidária.
Nós nos comprometemos no nosso orar, pensar e agir a impulsionar a meta da
Vida em plenitude para todos.
Achamos urgente que entre nós se comece uma reflexão séria sobre passos
concretos de uma ação responsável dentro da igreja, ação esta que possa ser
fermento na sociedade.

Convidamos cristãs, cristãos, grupos eclesiais e entidades que sabem partilhar a
nossa visão apropriar-se este apelo em favor de uma Igreja profética. Tornem se ativo
conosco!
Informação e contato:
www.leben-in-fuelle-fuer-alle.de

