
Advento: tempo de esperança e vigilância  

 

 Em 1997, a Igreja Católica, através da sua Campanha da Fraternidade, procurou 

despertar a sensibilidade e solidariedade dos cristãos para com as vítimas e para com os 

encarcerados.  

 Buscou, de um lado, criar condições nas comunidades para acompanhar as vítimas,  

ajudá-las a enfrentar os seus problemas e a perdoar, de outro, ajudar os encarcerados a se 

tornarem sujeitos ativos no seu processo de conversão e de reinserção na sociedade.  

 Junto à sociedade, entre tantas coisas, procurou incentivar a busca de formas 

alternativas à pena de prisão e de implementar a sua realização. Era um jeito de procurar 

responder, com entusiasmo, à Palavra do Papa João Paulo II, que convocava a Igreja, em 

conformidade com o Concílio Vaticano II, a dar testemunho de sua fé num mundo onde 

crescem a violência e a injustiça. Enfim, transformar a sociedade em sinal do advento do 

Reino de Justiça, Amor, Paz, Vida Plena que Jesus veio nos comunicar.  

 Com o tema, “A Fraternidade e os encarcerados, a campanha fazia-nos rever as causas 

da criminalidade, da infração da lei, da quebra do convívio social que leva à prisão. E com o 

lema, “Cristo liberta de todas as prisões”, lembrava que há muitos tipos de prisões, de cadeias, 

que tiram a liberdade das pessoas: a falta de condições mínimas de vida digna, o consumismo, 

as drogas, o alcoolismo, o trabalho escravo, a ausência da educação e outras. Isto, sem negar a 

responsabilidade pessoal. Pois, deve-se considerar a situação concreta de cada indivíduo no 

seu contexto social: a sistemática destruição de valores e indução à violência, desemprego, 

fome e impunidade.  

 Passados 14 anos, em pleno início de um novo ano litúrgico para a Igreja. Vivendo toda 

a expectativa do novo tempo, lembramos o convite que o primeiro domingo do Advento nos 

fazia viver numa ativa vigilância e conversão para preparar a vinda do Senhor que nos restitui 

toda a dignidade humana.  

 Pois é, exatamente neste tempo que, em meio a tantos desatinos de nossa sociedade, nos 

deparamos com a notícia da realização nos dias 28 e 29 passados do Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem) em 527 unidades prisionais para 13.962 presos e jovens que cumprem 

medidas socioeducativas.  

 Num processo crescente, vamos vendo o fruto de ações para ajudar os encarcerados a se 

tornarem sujeitos ativos no seu processo de conversão e de reinserção na sociedade.  



 São os pequenos frutos que nos ajudam a perseverarmos no anúncio do Senhor que 

vem. 
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