
Corrente Solidária 

Cooperação Missionária da Juventude Missionária do Brasil com a Congregação Jesus 

Menino Pobre, da Indonésia, como proposta do Bem Viver para os Povos 

  

Resumo do Projeto 

A Juventude Missionária do Brasil, na continuação do seu processo de formação de 

discípulos missionários de Jesus Cristo, inicia este ano o Itinerário Catequético Permanente 

que fornecerá as diretrizes para a caminhada do jovem missionário em seu grupo de base, na 

Igreja e na sociedade. E pelo compromisso além-fronteiras deste ano, a ser assumido por 

todos os jovens da juventude missionária, o itinerário vai apontar a cooperação missionária 

material e espiritual com a Indonésia. Isso se dará por meio de doações feitas pelos jovens 

missionários, fruto do seu sacrifício, e também pelas arrecadações de doações feitas por 

outras pessoas dentro de cada Igreja diocesana, por meio da participação da Corrente 

Solidária a partir dos jovens dos grupos de JM. 

  

A Corrente Solidária é uma cooperação missionária entre a Juventude Missionária do Brasil 

e a Congregação das Irmãs Pauperis Infantis Jesu (Congregação de Jesus Menino Pobre) 

que moram na Vila Maulo’o, Indonésia. Essas irmãs possuem uma escola que atendem 

crianças em vulnerabilidade social, que não têm condições financeiras para estudar nas 

escolas tradicionais devido ao alto custo. Geralmente são crianças órfãs e filhos de 

agricultores e pescadores e que trabalham como catadores de lixo. 

  

Por essa ação missionária, a Juventude Missionária é convidada a ajudar a Igreja local a 

crescer na abertura à missão além-fronteiras. Por meio dessa ação missionária, todas as 

igrejas locais que tenham presente a JM estarão contribuindo na compra de uniformes e 

materiais escolares de 60 crianças na Indonésia, escolarizadas por meio do projeto sócio-

educacional desenvolvido pelas irmãs da Congregação Pauperis Infantis Jesu, além de 

ajudar em outros custos do projeto. Os uniformes custam cerca de $15,00 e a bolsa $10,00, 

no total de $25,00, equivalente a R$ 93,75[1]. 

  

Objetivo Geral 

Promover uma cooperação missionária material e espiritual entre a Juventude Missionária 

do Brasil e a Indonésia, por meio de doações em dinheiro e orações diárias, fruto do 

sacrifício do jovem missionário que vive o carisma da Pontifícia Obra da Propagação da Fé, 

como compromisso pessoal, comunitário e além-fronteiras da Jornada do Jovem Missionário 

de 2016. 

  

Objetivos Específicos 

 Criar uma corrente solidária entre os grupos de JM do Brasil abrindo-se à missão 

além-fronteiras. 

 Inserir mais pessoas da igreja local nessa corrente solidária, bem como outros jovens, 

oportunizando toda a igreja a participar dessa cooperação missionária. 

 Interligar os diferentes grupos de JM do Brasil em prol de uma mesma ação 

missionária além-fronteiras. 



 Sensibilizar jovens e comunidade sobre a violação dos direitos da criança na 

Indonésia, no continente asiático, que não tem acesso à educação. 

 Ajudar nas despesas com uniformes escolares e materiais escolares de 60 crianças da 

Indonésia. 

 

Justificativa 

Diante dos desafios do enfoque da subjetividade e do impacto das tendências do mundo 

contemporâneo sobre os jovens, notamos uma crescente fé centrada nos problemas e 

necessidades pessoais e locais, subjetividade essa que levam as pessoas e grupos a viverem 

uma vida fechada aos interesses que as circundam. Estamos diante de uma centralidade das 

emoções, do imediato, do ter tudo muito fácil, muitas vezes levando a uma fé também 

imediata, que nos leva a girar em torno de nossas “dores” e nos fecha o olhar para além, 

para aqueles que ainda hoje não conhecem a Boa Notícia do Evangelho. 

  

Para que caminhemos contra a corrente de um processo centrado no “eu”, somente no meu 

círculo de jovens, propomos uma Ação Além-Fronteiras como Juventude Missionária, que 

nos ajude a ter uma abertura universal. 

  

O Papa Francisco e a Igreja do Brasil nos convoca a sermos uma “igreja em saída” capaz de 

abrir-se à solidariedade nas diferentes periferias existenciais do nosso povo, sem esquecer a 

dimensão universal e além-fronteiras. Por isso, o projeto visa criar uma corrente missionária 

entre os grupos de JM do Brasil contribuindo para uma abertura ad gentes (além-fronteiras). 

  

A lógica da ação missionária não é somente promover uma campanha de arrecadação de 

fundos, mas também fazer com que os grupos criem ações solidárias e ações missionárias 

nas suas comunidades e paróquias. Isso atende à realidade missionária local, pois as pessoas 

têm como participar de uma ação missionária e, ao mesmo tempo, ajudar concretamente 

com a missão além-fronteiras.  

 

Neste ano, o tema da JJM será “Educar para o Bem Viver”. Ao falarmos da cultura do Bem 

Viver (Sumak kawsay) somos educados a pensar o nosso modo de relacionar democrático e 

em harmonia com o outro, comigo mesmo, com a natureza e com o Criador; somos 

educados a pensar e relacionar com a Terra como bem doado a todos. Somos impelidos a ir 

contra a corrente de um mundo com estruturas de dominação, injustiças e acúmulo para 

trabalharmos em favor de um mundo igual para todos, na busca de práticas de justiça, 

diálogo e solidariedade. 

  

Diante do desafio das políticas neoliberais onde o lucro está no centro, lutamos por um 

desenvolvimento integral onde o centro seja a pessoa com suas relações harmoniosas. Para 

isso precisamos criar programas de desenvolvimento que garanta os direitos de todos, 

porque como jovens acreditamos e queremos um futuro diferente, no qual haja harmonia e 

respeito nas relações entre a Pessoa, a Comunidade, a Natureza e o Criador, pois como relata 

Papa Francisco, tudo está interligado - “O tempo e o espaço não são independentes entre si: 

nem os próprios átomos ou as partículas subatômicas podem ser considerados 



separadamente. Assim como os vários componentes do planeta – físicos, químicos e 

biológicos – estão relacionados entre si, assim também as espécies vivas formam uma trama 

que nunca acabaremos de individuar e compreender” (LS 138). 

  

A cultura do Bem Viver nos ensina a pensar no todo e em todos. A pensar, como diz Papa 

Francisco, que tudo está interligado. Quando falta o bem necessário para algumas pessoas, 

isso é reflexo do acúmulo de outras; se a natureza geme em alguma parte do planeta Terra, 

isso é causa da exploração exagerada do seu solo, da sua biodiversidade, da sua natureza e 

de todo bem que a ela pertence. Como vive meu irmão que está na África, na Ásia, na 

Europa, Oceania ou na América é responsabilidade de um todo, ou seja, a Terra é toda uma 

harmonia de relações. Nós somos seres em relação e, por isso, o que acontece em qualquer 

parte do mundo é também nossa responsabilidade. 

  

Vivemos em um mundo caracterizado por uma crescente interdependência, e as diferenças 

de povos, raças e culturas é que completam, enriquecem e impulsionam a todos nós a 

vivermos uma relação de comunhão, pois precisamos e dependemos uns dos outros. 

  

Somos chamados a criar a lógica da solidariedade para o Bem Comum e o para o Bem Viver 

de todos, porque “O bem comum pressupõe o respeito pela pessoa humana enquanto tal, 

com direitos fundamentais e inalienáveis orientados para o seu desenvolvimento integral” 

(LS 157). De fato, o bem comum é o princípio orientador de toda sociedade.   

  

Como Juventude Missionária, nossa proposta deve ser a de conhecer e praticar elementos da 

Cultura do Bem Viver, que isto abrace todos os continentes. Por isso lutamos e acreditamos 

na defesa dos direitos aqui e além-fronteiras. Como jovens queremos ser protagonistas na 

construção de uma nova sociedade, que se preocupe com o meio ambiente e o sofrimento 

dos excluídos (LS 13). 

  

Sobre o projeto das Irmãs de Jesus Menino Pobre 

A Congregação das Irmãs de Jesus Menino Pobre (Pauperis Infantis Jesu - PIJ) tem como 

missão trabalhar com crianças e jovens pobres e abandonados. Seu carisma é trabalhar com 

educação, saúde e pastoral nos orfanatos. 

Na vila de Maulo’o, ilha das Flores, elas construíram uma escola para educar crianças 

pobres da localidade. São crianças órfãs, outras de famílias de camponeses e pescadores. A 

maioria vive da coleta de lixo. Este ano, a escola conta com 60 crianças. 

As irmãs, aproveitando da realidade das famílias das crianças com que elas trabalham, 

criaram um grupo ecológico que consiste em 120 crianças e jovens que trabalham para o 

meio ambiente, especialmente com material inorgânico, como o plástico. Eles fazem a coleta 

e trabalham com reciclagem. A logomarca criada para o projeto é: 

  

  

Sobre o lugar 

 O dinheiro arrecadado será enviado para as Irmãs da Congregação Pauperis Infantis 

Jesu que atuam na costa leste da Indonésia, mais precisamente na Vila de Maulo’o, distrito 



de Sikka, Ilhas das Flores. Esta é uma das ilhas que receberam missionários católicos 

portugueses, donde deriva o nome em português. O local é quente, há escassez de água e as 

terras são áridas. 

A vila de Maulo’o fica na República da Indonésia, um país localizado entre o Sudeste 

Asiático e a Austrália. A Indonésia forma o maior arquipélago do mundo, composto pelas 

Ilhas de Sonda, a metade ocidental da Nova Guiné, compreendendo 17.508 ilhas. 

De acordo com o censo nacional de 2010, a população da Indonésia era de 237,6 milhões de 

habitantes. A estimativa de 2013 atribuiu uma população de 251.160.124 habitantes, o que 

coloca o país em 4º lugar na lista dos países mais populosos do mundo. Há cerca de 300 

diferentes grupos étnicos nativos e 742 línguas e dialetos diferentes no país. A língua oficial 

nacional é o indonésio e foi declarada, na proclamação da independência em 1945, como a 

língua oficial sob o nome de Bahasa Indonésia. 

Embora a liberdade religiosa seja garantida pela constituição, o governo indonésio 

reconhece oficialmente apenas seis religiões: islamismo, protestantismo, catolicismo, 

hinduísmo, budismo e confucionismo. O Censo de 2010 apontou 86% da população como 

mulçumanos, 9% cristãos, 3% hindus e 2% budista ou outro. 

De clima tropical, a Indonésia é um país rico em  recursos naturais, contrastando com sua 

população que é, em sua maioria, de baixa renda. Sofre com o desmatamento de suas 

grandes florestas para dar lugar ao agronegócio de oleaginosas. 

  

  

Propagação da Fé e a corrente solidária 

No compromisso de sermos fiéis ao carisma das Obras Missionárias, que na verdade trata-se 

do carisma da nossa fundadora Maria Paulina Jaricot (1799-1862), a Corrente Solidária teve 

como inspiração o trabalho carismático e pioneiro dessa leiga que viveu em Lyon, França, e 

que deu origem a Pontifícia Obra da Propagação da Fé. 

Tudo começou em 1818 quando o irmão de Paulina, Fileias Jaricot, um seminarista, a 

procurou para pedir ajuda financeira para as missões estrangeiras, pois estas estavam em 

dificuldades. Paulina prontamente atendeu ao pedido do irmão, dirigindo-se a 200 jovens 

operárias, suas amigas, que trabalhavam na fábrica de seu cunhado Chartron e lançou uma 

iniciativa que conhecera na Inglaterra e Irlanda: a moedinha semanal. Mas em vez de se 

utilizar um cofre para colocar sua doação, decidiu que ela e suas amigas fossem coletar 

pessoalmente a moedinha de quem aceitava ajudar, isto é, de mão em mão. O sucesso da 

arrecadação foi tão grande que, tempos depois, teve outra grande ideia. Ela organizou suas 

amigas para que cada uma encontrasse 10 pessoas que doasse uma moedinha por semana 

para a propagação da fé nas missões estrangeiras. As amigas que encontravam 10 doadores 

ela dava o nome de chefe de dezenas. Para cada 10 chefes de dezenas ela escolhia uma chefe 

de centena para depositar o total em um centro comum. Tempos depois, já era necessário 

escolher chefes de milhares. Assim nasceu a Associação para a Propagação da Fé em 1822 

que, em 1922, tornou-se pontifícia pelo papa Pio XI passando a se chamar Pontifícia Obra 

da Propagação da Fé. 

 

Como vai acontecer a Corrente Solidária? 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Grupos_%C3%A9tnicos
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_oficial
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_indon%C3%A9sia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liberdade_religiosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Islamismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Protestantismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hindu%C3%ADsmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hindu%C3%ADsmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Budismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Confucionismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pobreza


De forma geral, o método da Corrente do Bem consiste no seguinte: o local de promoção 

dessa campanha será os grupos de base, logo, no âmbito da Igreja diocesana. Cada membro 

de um grupo de JM, no Brasil inteiro, participará e envolverá outras pessoas da sua Igreja, 

de qualquer idade. O jovem missionário irá se comprometer a doar uma quantia em dinheiro 

e rezar. Depois, buscará outras pessoas para participar da corrente. Cada pessoa que fazer 

parte dessa corrente também se comprometerá a doar uma quantia em dinheiro e rezar. Os 

valores doados serão sempre espontâneos. O jovem da JM irá entregar um folder para cada 

pessoa que conseguir, e receberá a quantia em dinheiro e o termo de compromisso 

devidamente preenchido pelo doador. Agora o doador se compromete a encontrar outra 

pessoa para participar e, assim, segue a construção da corrente solidária, em que cada doador 

busca outro doador. As doações e os termos de compromisso de cada corrente devem chegar 

até aquele jovem missionário da JM que a iniciou. Este irá repassar ao coordenador do grupo 

que deverá ter tantos folderes quantos forem necessários. 

  

De forma mais detalhada, a Corrente Solidária será assim: 

● Por meio da articulação das coordenações nacionais, estaduais e diocesanas, os 

folderes da Corrente Solidária chegarão até os coordenadores paroquiais e de 

grupos de base da JM. Cada folder contém a foto e o nome de uma das crianças 

da indonésia assistidas pela obra social das Irmãs da Congregação Pauperis 

Infantis Jesu; também traz informações sobre o projeto e a obra social das irmãs; 

e ainda um termo de compromisso que deverá ser preenchido com a quantia do 

doador, ser destacado e devolvido ao coordenador do grupo. 

● Os membros dos grupos de base da JM receberão os folderes da Corrente 

Solidária por meio dos coordenadores paroquiais ou de grupos. 

● Cada membro do grupo, incluindo coordenadores e assessores, fará suas doações 

e assumirá o compromisso de rezar pelas crianças da Indonésia, de modo 

especial, para aquela que irá retratada no folder. 

● Cada membro do grupo de base, incluindo coordenadores e assessores, terá que 

encontrar, no mínimo, cinco amigos para participar da Corrente Solidária. 

Aquele que não faz parte da JM, de qualquer idade e disposto a fazer parte da 

corrente, firma o compromisso de doar um valor em dinheiro e rezar para a 

criança retratada no folder.  

● Cada pessoa que se comprometa com essa Corrente Solidária deverá encontrar 

um amigo disposto a ajudar. Ao novo participante será entregue o folder, no qual 

contém o termo de compromisso que deverá ser preenchido com a quantia 

doada, ser assinado, destacado e devolvido ao coordenador do grupo, fazendo 

crescer e fortalecer a corrente. 

● O dinheiro das doações deverá ser enviado sempre ao coordenador do grupo, 

juntamente com o termo de compromisso devidamente preenchido. A 

coordenação diocesana e paroquial se articulará com os coordenadores dos 

grupos para viabilizar o envio do dinheiro e dos termos de compromisso ao 

coordenador estadual. Pela distância e para facilitar a prestação de contas, o 

dinheiro deverá ser enviado por meio de depósito bancário, já os termos devem 

ir pelos Correios, em envelope e postagem simples. A coordenação estadual 



repassará às POM do Brasil. É bom lembrar que o dinheiro vai passar por várias 

pessoas, devendo todos prestar contas, de maneira que cada coordenador vai 

apresentar comprovante de depósito a quem passou o dinheiro a ele, cabendo às 

POM, precisamente ao secretário nacional da POPF, emitir carta-recibo como 

comprovante de recebimento, a qual será enviada a todos no estados. Além 

disso, os termos preenchidos pelo doador serão também meios de controle e de 

prestação de contas do montante arrecadado. 

● As POM do Brasil são responsáveis pelo envio dos recursos à indonésia, junto 

com os termos de compromisso assinados, diretamente às irmãs que cuidam do 

projeto na vila de Maulo’o. 

● A Corrente Solidária acontecerá a partir de maio e será finalizada em setembro. 

No mês de outubro, mês missionário, as POM farão o envio à Indonésia, 

acentuando o compromisso missionário da JM e de todos da Igreja do Brasil que 

contribuíram. 

 


