
REPARTIR O PÃO - MUTIRÃO NACIONAL 
 
Diante da situação de miséria e de fome que atinge dezenas de milhões de 

brasileiros, não podemos ficar indiferentes. Temos a mesma preocupação ao 
pensarmos nos excluídos de outras regiões e países. Pessoa com fome é pessoa 
violentada em seu direito básico de viver. Quem de nós pode ter a consciência em paz 
ao ver seres humanos famintos revolvendo detritos para se alimentar ou crianças 
desnutridas que não podem se desenvolver normalmente? 

O mais triste é constatar que existe alimento suficiente para todos e que a fome 
é fruto do egoísmo e do modelo econômico, que visa ao lucro sem atender à devida 
repartição de bens e de renda. A situação se agrava ao pensarmos no enriquecimento 
abusivo de alguns e no desperdício de alimentos. 

Os bispos católicos do Brasil, em sua 40ª Assembléia Geral, decidiram aprovar 
por unanimidade o documento "Exigências Evangélicas - Éticas da Superação da 
Miséria e da Fome", que propõe à comunidade e a todas as pessoas de boa vontade 
um "mutirão nacional" com sugestões concretas de ação. 

Foi escolhida para o lançamento desse mutirão a festa do "Corpo de Cristo", no 
dia 30/5, próxima quinta-feira, quando toda a Igreja louva a Deus pelo insigne dom da 
Eucaristia em que Jesus Cristo, nosso Salvador, oferece Seu corpo e Seu sangue pela 
redenção de nossos pecados e como alimento que nos vivifica. Ele se revela como "o 
pão descido do céu" que o Pai nos envia para a vida do mundo. 

Na expressão forte do "Corpo entregue e repartido entre nós", Cristo nos ensina 
a promover a vida dos irmãos, a zelar pelo seu bem espiritual, a vencer a miséria e a 
partilhar o pão com todos. 

O dia litúrgico do "Corpo de Cristo" marca o início do mutirão para superar a 
fome. É a resposta que devemos dar hoje também à palavra de Jesus diante da 
multidão faminta: "Dai-lhes vós mesmos de comer" (Mt. 14, 16). 

Trata-se assim de uma ampla ação de solidariedade que há de crescer nas 
dioceses e nas comunidades, envolvendo pessoas de boa vontade a fim de que não 
falte o pão na mesa de ninguém. 

Estamos todos convocados. É preciso unir forças e promover ações adequadas 
que atendam às necessidades do povo. Esse mutirão ultrapassa a esfera eclesial e 
requer a participação das forças vivas de toda a sociedade, com políticas sociais do 
Estado e com um novo modo de organizar a produção e a distribuição de bens e 
serviços, que garanta condições dignas para todos. Ninguém pode se eximir dessa 
causa humanitária. A CNBB lembra que a partilha do pouco abre caminho para a 
solidariedade de todos. 

O compromisso para que não falte o pão na mesa de todas as pessoas e 
famílias é o início de um modo mais humano de viver e de conviver. Será necessário 
vencer o "vírus" que penetrou em nosso coração e na sociedade, que nos leva à 
acumulação, ao apego aos bens materiais e à ambição de benefícios desmedidos, 
que geram consumismo, desperdício e a exclusão dos demais. 

Essa mudança de mentalidade é um trabalho de conversão interior, que requer a 
graça de Deus e inaugura um projeto novo de sociedade, iluminado pelo Evangelho, 
em que todos sejam irmãos e se alegrem na concórdia e na partilha. 

A festa do "Corpo de Cristo" nos ensina que, para repartir o pão e vencer a 
fome, é preciso aprender a amar e a abrir o coração. 
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