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Justiça, Paz e Integridade da Criação 

O Sangue do Mártires é a semente dos Cristãos 
23/11/1986 -  Vilmar José de Castro, jovem agente de pastoral e militante da causa da terra, assassinado em Goiás. 

25/11/1975 - Wladimir Herzog, jornalista, assassinado pela ditadura militar em São Paulo. 
28/11/1986 - Maurício Maraglio, missionário, martín da luta pela terra, Brasil 
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17/11/2019 -  Dia Mundial do Pobre 
 

Em 17 de novembro de 2019, será celebrado o III Dia Mundial 
dos Pobres. No mundo há cerca de 736 milhões de pessoas so-
brevivendo com US$ 1,90 por dia.  Avanços econômicos no mun-
do indicam que, embora menos pessoas vivam em situação de 
pobreza extrema, quase metade da população mundial — 3,4 
bilhões de pessoas — ainda luta para satisfazer as necessidades 
básicas, disse o Banco Mundial   
Em mensagem o papa Francisco lamenta que: “a desigualdade 
gerou um grupo considerável de indigentes, cuja condição apa-
recia ainda mais dramática quando comparada com a riqueza 
alcançada por poucos privilegiados. Observando esta situação, o 
autor sagrado pinta um quadro realista e muito verdadeiro”. 

 
20/11/2019 -  Dia Nacional da Consciência Negra 

 
Em 20 de novembro é comemorado em todo território Nacional 
à Consciência Negra. A data diz respeito ao dia da morte do líder 
negro Zumbi no ano de 1695, que lutou contra a escravidão no 
Nordeste. 
Esta data nos convida relembrar a importância de refletir sobre 
a posição dos negros na sociedade. Afinal, as gerações de afro-
brasileiros que sucederam a época de escravidão sofreram (e 
ainda sofrem) diversos níveis de preconceito. 
A Consciência Negra é uma expressão que designa a percepção 
histórica e cultural que os negros têm de si mesmos.Também 
representa a luta dos negros contra a discriminação racial e a 
desigualdade social. 

01/11/2019 -  Dia de Finados 

Em 1° de novembro a mais de 1280 anos é celebrado o dia de 
todos os santos, impulsionado pelo papa Gregório III, com a 
intenção de ter um dia no ano para celebrar evidenciar todos 
os santos. 

Este dia antecede intencionalmente  o dia de Finados, pois a 
Igreja quis garantir dessa forma, que todos os fiéis tivessem 
confessado e comungado, preparados para a visita a seus ami-
gos e parentes falecidos (uma ideia de pureza da alma). 

 

15/11/2019 -  Proclamação da República 

 

A Proclamação da República do Brasil foi realizada em 15 de 
novembro de 1889. O evento aconteceu no Rio de Janeiro, a 
então capital do país, por um grupo de militares liderado pelo 

Marechal Deodoro da Fonseca, que deu um golpe de estado 
no Império. Marechal Deodoro da Fonseca instituiu uma repú-
blica provisória e, posteriormente, se  tornou o primeiro presi-
dente do Brasil. 

O Brasil era o único país independente do continente america-
no governado por um imperador. A independência do país 
havia sido conquistada em 7 de setembro de 1822, através da 
assinatura do decreto por Dona Leopoldina e da ação de Pedro 
I. 

 

 


