
IGREJA DE POBRES,
IGREJA DE MÁRTIRES. 
catechesis 9

VER:
Saiamos de nossa “bolha” pessoal e olhemos para o mundo sem taparmos 
os olhos por medo ou indiferença. 

Ainda que seja triste afirmar isso, mas os pobres e os excluídos estão 
em todas as partes do mundo. Entretanto, existem também os que têm 
compaixão deles e os defendem contra os abusos e desprezo que sofrem. 
Conversemos um pouco sobre isso:

 – Em que lugares do mundo você sabe que há pessoas ou tribos que não 
só são pobres, mas também que estão sendo perseguidos, explorados 
ou exterminados em vista de questões econômicas, étnicas, religiosas ou 
políticas?

 – Em seu próprio país, como ou onde acontecem situações desse tipo?

 – Certamente você conhece pessoas que já agiram em defesa das vítimas 
de perseguição e exploração. Mencione alguns nomes e conte o que 
você sabe sobre elas.

A PRÓXIMA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE, a qual esperamos 
poder participar, será realizada no Panamá, um pequeno país na América 
Central que – igual a toda América Latina – num passado não muito 
distante foi fortemente reprimido pela violência contra os pobres e daí 
surgiram muitos mártires, homens e mulheres, religiosos e leigos, pessoas 
de todas as idades que ofereceram suas vidas em defesa dos demais. 
Muitos deles fizeram isso pela fé em Deus e pelo amor ao próximo. São 
NOSSOS MÁRTIRES, é assim que os bispos da América Latina e do Caribe 
os reconhecem: 

“Louvamos a Deus pelos homens e mulheres da América Latina e do Caribe 
que, movidos pela sua fé, tem trabalhado incansavelmente em defesa da 
dignidade da pessoa humana, especialmente dos pobres e marginalizados. 

META: 
A partir da pessoa de Cristo e da vida dos mártires, refletir sobre 
a identidade e a missão de uma Igreja em serviço inserida no 
mundo de hoje. 

ORAÇÃO PELA JMJ 2019 

SINAL: 
Uma cruz ou fotografia de algum mártir de nosso país.



No seu testemunho, levado até a entrega total, resplandece a 
dignidade do ser humano.” (DA 105).

ALGUNS CASOS, BEM DOCUMENTADOS, DA AMÉRICA 
CENTRAL E DO PANAMÁ.

 – Santa Fé de Veraguas, Panamá, 9 de junho de 1971. O 
Padre Héctor Gallego era pároco de Santa Fé, um povoado 
nas montanhas de Veraguas e atendia uma população 
de camponeses pobres que eram explorados pelos 
proprietários. Com a Bíblia na mão foi evangelizando e 
ajudando as pessoas a criarem consciência da sua própria 
dignidade. Com isso, os camponeses se organizaram e 
criaram uma cooperativa que permitiu a libertação da 
exploração dos proprietários. Estes culparam o Padre Héctor, 
queimaram a casa onde ele vivia, o ameaçaram e, com ajuda 
dos militares do lugar, o sequestraram. Desde então não se 
soube mais nada sobre ele. Tinha 33 anos de idade.   

 – El Salvador  24 de março de 1980. Dom Oscar Arnulfo 
Romero, testemunhou com coerência de vida à serviço do 
Evangelho defendendo com valentia a dignidade da pessoa, 
a justiça, a reconciliação, a opção pelos últimos, os frágeis e 
necessitados, amigos dos pobres. Foi assassinado enquanto 
presidia uma missa na capela do hospital Divina Providência, 
colônia Miramonte de San Salvador. Foi baleado por um 
franco-atirador com uma bala de alta velocidade e forte 
poder de perfuração que atravessou o coração do sacerdote.

 – Caracol, Uspantán, Guatemala, 31 de agosto de 1981. Miguel 
Pacheco Lux, catequista e presidente da Ação Católica. Já 
era idoso, mas muito trabalhador, um bom pai de família e 
conselheiro. Como catequista animava muito a comunidade. 
No dia que os militares chegaram, sequestraram e mataram 
Miguel juntamente com outras pessoas; entre estas estavam 
seus sete filhos. Depois juntaram lenha e todas suas roupas 
e pertences e atearam fogo. (Conferência Episcopal de 

Guatemala (CEG), “Testemunhas fiéis do 
Evangelho”, 2003. Os testemunhos que 
seguem foram retirados da mesma 
fonte, porque é a que foi melhor 
documentada).

 – Sibinal, departamento de São Marcos, 
Guatemala, 24 de março de 1983, 
(terceiro aniversário do assassinato 
de Dom Oscar A. Romero, em El 
Salvador). Carlos Vidal González 
Pérez cresceu em um ambiente de 
indiferença religiosa, era um jovem 
alegre, esportista e amigável. Desde 
sua adolescência demonstrou uma 
clara consciência social e aos 18 anos 
começou um relacionamento com 
uma jovem muito religiosa, assim, 
foi se aproximando da Igreja onde 
terminou sendo catequista e pregador. 
Aos 27 anos, durante a ocupação militar 
do povoado, Carlos foi preso, acusado de 
ser guerrilheiro e o torturaram durante 
três dias. Finalmente o levaram, amarrado 
com cordas e carregando o equipamento dos 
soldados para um bosque onde tiraram suas 
roupas, o torturaram novamente e o enforcaram. 
Morreu nu como Jesus na cruz. CEG)

 – La Palmilla, Guatemala. Verónica García, uma jovem 
que queria entrar na vida religiosa com as Irmãs 
Escolares de São Francisco, foi sequestrada pelos 
militares, amarrada atrás de um veículo e arrastada até 
a morte. Ela é uma das muitas mulheres inocentes que 
deram a vida por amor a Deus e ao próximo.

 – Potrero Viejo, Segundo Centro de la Vega, Guatemala, 



1980.  Juan Barrera Méndez nasceu em uma família cristã, 
era muito inteligente e participou desde jovem com seus 
pais nas atividades de sua paróquia. Ajudava nos trabalhos 
do campo para conseguir sustento diário de sua família 
e apesar de jovem, pregava a Palavra de Deus e dirigia o 
oração do terço. Então, durante um treinamento militar do 
povoado prenderam, interrogaram e torturaram homens, 
mulheres e jovens. Dois irmãos de Juan conseguiram 
escapar, mas como vingança, os soldados detiveram Juan, 
feriram-lhes os pés e os obrigaram a caminhar pelas pedras 
rústicas; lhe cortaram as orelhas, quebraram as mãos e lhe 
penduraram numa árvore onde colocaram pimenta no seu 
corpo. Tinha 14 anos quando morreu.

 – Não faltam homens e mulheres que tenham ofertado sua 
vida para defender os indefesos ou resgatar a dignidade 
da pessoa, mas que o fizeram não só por serem motivados 
pela fé cristã, mas também por outras convicções religiosas, 
sociais ou humanitárias. Muitos deles merecem também 
nossa admiração.

ANALISAR 
Textos para Iluminar. 

A PALAVRA DE DEUS NOS ajuda a compreender melhor o 
profundo sentido do martírio. Escolhamos um ou alguns dos 
textos seguintes.
Jn 15, 13: “Não existe amor maior do que dar a vida por seus 
amigos”
Lc 4, 16-21: “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me 
ungiu; e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres...”
Mc 10, 33-34: “Eis que subimos a Jerusalém e o Filho do 
homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos 
escribas; condená-lo-ão à morte e entregá-lo-ão aos gentios.” 
Mt 5, 9-10: “Bem-aventurados os que são perseguidos…”
Mt 10, 28: “Não temais aqueles que matam o corpo...”

1 Jn 3, 13-15: “Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos 
odeia...”

COMPARTILHEMOS nossa impressões.
 – Segundo a Palavra de Deus e a partir de nossa fé, qual 

é o sentido do martírio? 
 – Quais novas formas de perseguição (e martírio) têm 

que se submeter, os que decidem seguir Jesus hoje, 
em uma sociedade tão descristianizada? 

 – O Papa Francisco afirma: “Ninguém deveria dizer 
que se mantém longe dos pobres, porque as 
suas opções de vida implicam prestar mais 
atenção nas outras incumbências. Esta é 
uma desculpa frequente nos ambientes 
acadêmicos, empresariais ou profissionais, 
e até mesmo eclesiais. Embora se possa 
dizer, em geral, que a vocação e a 
missão próprias dos fiéis leigos é a 
transformação das diversas realidades 
terrenas para que toda a atividade 
humana seja transformada pelo 
Evangelho.Ninguém pode sentir-se 
exonerado da preocupação pelos 
pobres e pela justiça social: “A 
conversão espiritual, a intensidade 
do amor a Deus e ao próximo, o zelo 
pela justiça e pela paz, o sentido 
evangélico dos pobres e da pobreza 
são exigidos a todos” (EG 201).

 – A Igreja latinoamericana propõe: 
“Nos comprometamos a trabalhar 
para que nossa Igreja Latinoamericana 
e Caribenha continue sendo, com maior 
afinco, companheira dos nossos irmãos 
mais pobres, se for necessário até o 



martírio.” (DA 396)
 – E nós, os jovens? No que consistirá nosso testemunho 

como jovens cristãos? De qual maneira vamos assumir a 
promoção da dignidade de cada um, e a defesa dos mais 
vulneráveis de nossa sociedade? Estamos dispostos a 
assumir as consequências? 

ATUAR
Experiências para ir além. 

Não adianta ficarmos emocionados ou cheios de tristeza 
por aqueles que ofertaram a vida. Eles nos deixaram uma 
mensagem e nos mostraram um caminho.

Pode-se escolher em grupo ou individualmente uma 
das opções abaixo ou qualquer outra que lhe seja mais 
significativa.

• Colocar uma foto de um/uma dos mártires na sua casa ou 
entre as páginas da sua Bíblia.

• Adotar um/uma mártir como patrono(a) e fonte de 
inspiração à santidade e oferta de vida para o grupo de 
jovens.

• Programar em nossas atividades semanais uma hora de 
serviço gratuito em benefício aos pobres ou excluídos da 
sociedade.

• Procurar na internet testemunho de pessoas que promovem 
com muito sacrifício a justiça e a paz.



CELEBRAR
(Canto)

• Ler na Bíblia Jn 12, 24-25: “...se o grão de trigo, caído na 
terra...” 

• Meditação pessoal em silêncio.

• Pedidos.

• Rezar o Pai Nosso.

• (Canto)


