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E D I T O R I A L

Ir. Marilúcia Bresolin, mscs

Superiora Provincial

C aríssimos (as) Leitores (as)!

É com grande satisfação que fazemos chegar a

vossas mãos mais uma edição da Revista

Peregrino. Os textos aqui apresentados buscam

abrir o debate em torno de dois fenômenos de

grande relevância e atualidade: envelhecimento

populacional e migrações.

Hoje o Brasil contabiliza 18 milhões de idosos. Em

2025 serão 32 milhões, de acordo com a

Organização Mundial da Saúde (OMS). Isso

colocará o Brasil na posição de sexto país de

idosos no mundo.

A transversalidade desse tema abre janelas de

diálogo com diversos campos de conhecimento e

ação humanos, desafiando-nos a buscar novas

respostas que favoreçam o reconhecimento e o

respeito aos direitos das pessoas idosas que

também são afetadas direta ou indiretamente pelos

deslocamentos populacionais. O direito à saúde, à

educação, à assistência social, o direito à convivência

familiar e comunitária, são caminhos que podem

garantir um futuro no qual cada pessoa possa viver a

plenitude de cada ciclo da vida.

Esse sonho  nos remete urgentemente a repensar as

políticas públicas, favorecendo o envelhecimento ativo

e afastando riscos sociais que acarretam grandes

perdas para o desenvolvimento humano e também

econômico.

Além das questões referentes à pessoa idosa e

migração  a Revista Peregrino traz  um texto sobre a

acolhida na diversidade e uma reflexão sobre a música

latino-americana.

Assim como Abraão e Sara somos todos convidados a

renovar nossa fé com alegria e esperança em todas as

etapas de nossas vidas.

Desejo a todos uma boa leitura!
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Maria Isabel Antoniazzi
Coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa (PPI) do Regional Sul 3 da CNBB e

Coord. Diocesana PPI – Diocese de Caxias do Sul – RS - Brasil
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A migração na
pauta da saúde

A Palavra de Deus no s oferece boas razões para
cuidar da saúde especialmente aos menos
favorecidos e migrantes. “Eu sou o Senhor, que te

cura” (Ex.15;26). A Bíblia enaltece as pessoas movidas de
compaixão e respeito ao corpo físico; afinal, fomos criados
por Deus. Portanto, cada pessoa e de modo especial, o cristão
precisa conscientemente buscar entender e pôr em prática os
cuidados para preservar a própria saúde. A preservação da
saúde pelo homem livre e saudável é questão ética-moral,
evidenciada na lealdade e serviço responsável a Deus. Nosso
corpo é um dom sagrado de Deus; temos a responsabilidade
de zelar por ele o melhor que pudermos.

A migração internacional é considerada um dos maiores
desafios da saúde pública em nível mundial. Atualmente há
uma reconhecida necessidade de compreensão da
movimentação das populações e do seu impacto na saúde,
quer para os países de acolhimento, trânsito e origem, quer
para as populações, migrantes e não-migrantes. Neste
contexto, é fundamental um melhor conhecimento dos
determinantes de saúde e do estado de saúde dos indivíduos e
comunidades migrantes. A crescente migração, no mundo, a
que muitos países estão sujeitos e envolvidos, convida a
refletir políticas e estratégias de saúde integradoras e
sustentadas, que produzam efeitos reais na redução de riscos e
vulnerabilidades no adoecimento do migrante e de suas
comunidades.

Conforme o Documento de Aparecida (nº 419) a saúde é
um tema que move grandes interesses no mundo, mas não
proporcionam uma finalidade que a transcenda. Diante desta
realidade solicita que sejamos solidários com os migrantes
que não tem um lugar para obter o cuidado e
acompanhamento adequado para prevenir e curar à
enfermidade, conseguindo harmonia física, psíquica, social
e espiritual para o cumprimento da missão recebida do próprio
Deus. O sofrimento somente é intolerável quando ninguém
cuida.

A presença scalabriniana na saúde revela o
compromisso de acolher este sofrimento na pessoa do
migrante ou de outra pessoa necessitada, tendo a atitude do
bom samaritano que “...moveu-se de compaixão, aproximou-
se e dispensou-lhes cuidados...” (cf. Lc 10, 33). Sim,
inúmeros atendimentos acontecem diuturnamente em
nossos serviços de saúde, pela generosidade das irmãs MSCS

colaboradoras nesta missão de evangelizar a fragilidade
humana e espiritual do migrante.

Ações amorosas praticadas na gratuidade e no
silêncio infundem no coração da pessoa que migra
uma nova esperança. Na história da humanidade sempre
existiram fenômenos migratórios de deslocamento de
pessoas, coletiva ou individualmente e por motivos
diversos. Hoje, no entanto, muitos migram para buscar
melhores cuidados de saúde e qualidade de vida, em
virtude das situações climáticas desfavoráveis.

As mudanças climáticas afetam a economia e
motivam a migração humana. Esses deslocamentos
acabam elevando a vulnerabilidade das populações.

O impacto do crescimento da mobilidade humana
desafia as missionárias scalabrinianas dado que a
demanda por serviços de saúde será sempre maior que a
oferta desses serviços.

Nesse sentido é preciso é avançar no
estabelecimento de parcerias em vista da efetivação
das políticas públicas de saúde para proteger os grupos
de migrantes e a comunidade onde os migrantes estão
inseridos. As mudanças que acontecem pelo movimento
dinâmico dos povos em função da globalização e da
superpopulação de alguns países podem trazer novas
doenças aos habitantes locais. A maneira diversa de
alimentação, esporte, higiene, trabalho e outros,
contribuem para melhorar ou colocar em risco a saúde da
comunidade, onde os migrantes se inserem.



A necessidade dos migrantes em relação à saúde está
em ajudá-los a perceber que a mudança de seus hábitos e
costumes podem se refletir na conservação de uma vida
saudável.

Portanto, é necessário desenvolver junto às
populações que interagem com migrações para que possam
perceber a necessidade de assumir atitudes e hábitos que
afastam a doença.

A forma de contribuir para que uma população
saudável consiste no diagnóstico precoce e no tratamento
imediato. A missão scalabriniana na saúde orienta nos
aspectos: mentais, sociais e espirituais, pois estes são o
alicerce para assegurar a qualidade de vida, o bem-estar e a
saúde dos migrantes. Precisa-se cada vez mais de
promotorese cuidadoras da vida humana à luz do
evangelho “Eu vim para que todos tenham vida e a tenham
em abundância.” (Jo, 10,10).

O Bem-aventurado João Batista Scalabrini, fundador
das irmãs MSCS, dispensav cuidados à saúde da
população da sua época, como profilaxia contra possíveis
enfermidades decorrentes da fome, do calor e das pestes.

Sua dedicação ao enfermo, em especial ao migrante e
aos atingidos pela cólera nas várias regiões da Itália foi
significativa. Por abnegação e heroísmo recebeu medalha
de bronze do governo italiano, como merecimento da
saúde pública por tantos serviços prestados.

Madre Assunta foi uma figura ímpar no exercício da
caridade para com os doentes. Sabia que a saúde era
condição essencial para que o migrante enfrentasse a dura
realidade.

Madre Assunta e Pe. José Marchetti, co-fundadores
da Congregação MSCS sempre estiveram atentos aos
sinais dos tempos e às condições epidemiológicas da

época, desenvolvendo um serviço de atendimento aos
doentes com muito zelo e afeto. A saúde no contexto das
migrações é um desafio a ser assumido cada vez mais na
perspectiva de processo educativo, participativo e
transformador.

O Carisma Scalabriniano desafia e requer reflexão
mais ampla em relação a saúde do povo em mobilidade, de
modo especial os migrantes idosos. A Saúde e a Migração
são dois problemas mundiais e globais que pedem
respostas urgentes e globais. O investimento em saúde para
reduzir a pobreza e promover a sua integração nas
sociedades de acolhimento é chave essencial do
desenvolvimento. O cuidado à saúde do migrante consiste
em promover o acesso aos cuidados de saúde para todos e
com a mesma qualidade. Decisões políticas urgentes
devem abrir caminhos à soluções práticas que aproximem
cada vez mais a oferta da demanda em serviços de saúde
para os migrantes e refugiados.

A missionária scalabriniana é chamada na Igreja a
realizar junto ao serviço de saúde, a pastoral da saúde
levando ao doente o conforto espiritual, emocional e
psicossocial, contribuindo para uma vida mais digna e
saudável do migrante. Abraça o desafio de nos manter-se
atualizadas, em relação às diversas formas de atendimento
da saúde às necessidades das populações.

Jesus, o grandemédico

Ir. Lucia Boniatti, mscs

Presidente do Sistema de Saúde Mãe de Deus – Porto Alegre – RS - Brasil
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O tema da educação na terceira idade é uma questão de grande

importância que perpassa transversalmente tantos outros temas,

inclusive o da migração. A Campanha da fraternidade de 2003

que pautou debates e reflexões sobre a pessoa idosa já apontava algumas ações

no campo da educação como o incentivo a programas educacionais que

proporcionassem a formação de cidadãos críticos e responsáveis frente uma

sociedade cheia de desafios, entre eles o do envelhecimento. Além disso, a CF-

2003 também indicava a urgência da formação de profissionais nos vários

campos de ação relacionados ao envelhecimento, por meio da inserção de

disciplinas nas grades curriculares dos cursos de graduação. Outro ponto

importante era a ampliação de cursos técnicos e de graduação direcionados à

pessoa idosa que permitissem aos estudantes da terceira idade a oportunidade de

se expressarem, de aprenderem, de realizarem suas aspirações educativas,

concretizando sonhos e desejos, que não puderam ser satisfeitos nas etapas

anteriores da vida.

Aquestão migratória também se insere nesse debate, visto que na maior parte

das vezes o migrante, de modo particular, aqueles mais vulneráveis, tem

reduzidas suas possibilidades de concretizar o sonho de concluir o processo de

escolarização. O analfabetismo é ainda um grande desafio, pois é uma forma de

exclusão social das mais severas nas sociedades contemporâneas. De acordo

com os dados do Censo Demográfico Brasileiro de 2010 o País contava com

9,6% da população de 15 anos ou mais de idade analfabeta, o que corresponde a

cerca de 14 milhões de pessoas que não sabem ler ou escrever, sendo que 39,2%

deste contingente é formado por pessoas de 60 anos ou mais de idade. O Censo

constatou ainda que os menores municípios com população de até 50 000

habitantes da Região Nordeste são aqueles cujos resultados são mais

desfavoráveis, apresentando uma média de analfabetismo para população de 15

anos e mais de idade em torno de 28%. É importante também destacar que,

nestes municípios, o índice de pessoas idosas que não sabem ler e escrever é

extremamente elevado, girando em torno de 60%.

Nesse sentido iniciativas que favoreçam a inserção desse público em

programas de educação voltados à alfabetização representam o resgate da

cidadania e uma ampliação significativa do espaço de autonomia. Um exemplo

disso é o Programa federal Brasil Alfabetizado - PBA, voltado para a

alfabetização de jovens, adultos e idosos que é executado pelas secretarias

municipais de educação, em parceria com entidades não-governamentais. O

Programa é desenvolvido em todo o Território Nacional, voltado

prioritariamente para 1 928 municípios que apresentam taxa de analfabetismo

igual ou superior a 25%. Em 2011, o Centro de Atendimento ao Migrante –

Caxias do Sul – RS, em parceria com a secretaria municipal de educação inclui

no programa 15 pessoas, das quais a grande maioria com idade superior a 60

anos e migrantes. Muitos não tiveram a oportunidade de freqüentar a escola em

função da necessidade de trabalhar e por terem deixado suas cidades de origem,

como na história do Sr. Felisberto (foto) que após muitos anos em Caxias do Sul

agora conseguiu realizar o sonho de aprender a ler e escrever.

Educação e
terceira idade

Ir. Celsa Zucco, mscs

Diretora do Centro de Atendimento ao Migrante - Caxias do Sul - RS / Brasil
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D e acordo com o Estatuto do Idoso,

é obrigação da família, da

comunidade, da sociedade e do Poder Público

assegurar ao idoso, de forma prioritária, além

de todos os direitos dados pela lei, o respeito à

convivência familiar e comunitária.

Do ponto de vista dos direitos, cabe à

assistência social prover a rede de atenções

para que a dignidade humana seja assegurada e

respeitada. Um dos eixos de proteção da

assistência social contempla o ciclo de vida do

cidadão, ou seja, prevê a oferta de apoio às

fragilidades dos diversos momentos da vida

humana, como também apoio aos impactos

dos eventos humanos que provocam rupturas e

vulnerabilidades sociais. Esse eixo protetivo

coloca a assistência social em diálogo com os

direitos dos idosos, de modo especial do

direito à convivência, prevendo serviços que

garantam, entre outras, as seguranças de

convívio e acolhida.

Entretanto, se as situações de negligência

e abandono são flagrantes e evidentes no

cotidiano da vida, as iniciativas e espaços de

convivência são ainda bastante reduzidos. No

âmbito da política de assistência social as

pessoas idosas deveriam ter assegurados esses

espaços , v i sando um processo de

envelhecimento ativo, saudável e autônomo,

b e m c o m o o d e s e n v o l v i m e n t o d e

potencialidades e capacidades para novos

projetos de vida.

Os grupos direcionados à convivência

familiar e comunitária têm por foco o

desenvolvimento de atividades que

contribuam no processo de envelhecimento

saudável, no desenvolvimento da autonomia e

de sociabilidades e na prevenção de situações

de risco social. Isso melhora a condição de

sociabilidade, reduz vivências de isolamento

por ausência de acesso a serviços e

oportunidades de convívio familiar e

comunitário e previne as situações de

isolamento social e de institucionalização.

A intervenção social está pautada nas

características, interesses e demandas dessa

faixa etária e considera que a vivência em

grupo, as experimentações artísticas, culturais,

esportivas e de lazer e a valorização das

experiências vividas constituem formas

privilegiadas de expressão, interação e

proteção social. De acordo com Both (2006)

“as intervenções sociais e pessoais podem ser

decis ivas na evolução posi t iva do

envelhecimento. (...) O grau de opções

intelectuais, afetivas, artísticas e de serviços

para enfrentar as transformações, pode

p o t e n c i a l i z a r f a v o r a v e l m e n t e o

desenvolvimento. Não menos significativas

são as condições de acessar aos bens culturais,

seja pelo poder econômico, seja pelas

disposições políticas. Os esforços, portanto,

perpassam a educação de toda a comunidade

que pretende renovar seu estoque de

interpretação ética e cultural ante o

envelhecimento e a velhice”.

(Cf. art. 3º)

Pelo direito à convivência

www.sca l abr in i anas .o rg .b r

Vera Marin

Assistente Social do Centro de Atendimento

ao Migrante - Caxias do Sul - RS / Brasil
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Envelhecimento

humano na agenda pública

A sociedade atual está envelhecendo e com ela muitas questões sociais
assumem proporções distintas das de décadas anteriores quando a
longevidade não era um fato social.  O caso do Brasil, país considerado

de jovens até poucas décadas atrás, é demonstração dessa situação pelo fato de  que
sua população envelheceu  rapidamente e enfrenta, em consequência, uma nova
situação populacional.

O número crescente de idosos traz consigo questões que antes não eram postas
como prioritárias na agenda pública, principalmente porque a expectativa de vida
dos idosos não era tão elevada.  Essa afirmação significa que, nas últimas décadas, o
aumento do número de idosos teve um crescimento tão considerável que é
impossível não olhar para o envelhecimento da população. Mas muitas questões que
surgem a partir dessa nova  realidade populacional,  levam a pensar: quem são esses
longevos? Como vivem? Quem os cuida? Que serviços a sociedade dispõem para
esse segmento já que o fenômeno é novo? Como as instituições sociais estão se
preparando para lidar  com essas demandas?  Como são as instituições que abrigam
esses idosos? Como queremos que elas sejam?

Essas questões refletem que muitas mudanças aconteceram na organização da vida
do brasileiro, que alteraram a estrutura da família, as relações sociais, as relações
com o mercado de trabalho, as relações interpessoais entre as gerações,  apenas para
citar algumas. Essas mudanças  mostram que a sociedade precisa pensar novas
estruturas para responder às exigências e precisa preparar  as novas gerações para a
convivência intergeracional, para evitar conflitos que posam impedir que os idosos
participem socialmente, tenham segurança e  possam garantir sua dignidade.

O Censo Demográfico de 2010 aponta que a população brasileira, na última
década, cresceu 12,34% ,e que a população idosa, nesse período, cresceu 41,65%.

Esses dados confirmam o que estamos vivendo na sociedade brasileira: o
fenômeno da longevidade. Chama a atenção que da Primeira Assembleia Mundial
sobre o Envelhecimento, que aconteceu em Viena, em 1982, já havia uma
preocupação por parte de muitos governos com o crescimento da população idosa
mundial, quando mais de 120 países se reuniram para pensar o que seria a Era do

Envelhecimento Mundial como havia sido definido pela ONU. Esses países
mostraram -se preocupados em garantir que a população idosa tivesse assegurado
programas nacionais que atentassem para os “ princípios de independência,
participação, cuidados, auto-realização e dignidade em favor das pessoas de terceira
díade” (HERÈDIA, CASARA, 2000, p.28). Vinte anos mais tarde, ocorreu a
Segunda Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, em Madrid.  Com 159
representantes governamentais foi aprovado um Plano Internacional de Ação sobre o
Envelhecimento. O plano alerta os países sobre a necessidade da população estar
integrado nas agendas de desenvolvimento globais, uma vez que a população

mundial está envelhecendo. Entretanto, após quase 30
anos do primeiro movimento, percebe-se que muito
ainda precisa ser feito para garantir aos idosos uma
velhice digna.

Dessa constatação nasce uma série de desafios que
implicam a preparação para o enfrentamento dessa
situação. As instituições que podem auxiliar a
enfrentar essas mudanças necessitam tomar
consciência de seus novos papéis e de que algumas de
suas missões estão em processo de mudança. Trata-se
não apenas do número de velhos que aumentará, mas o
de crianças que diminuirá, impondo ás instituições
educacionais uma nova escola mais qualificada e que
prepare esse futuro jovem para substituir aqueles
percentuais de crianças que diminuirão. Essa inversão
nos remete a um repensar a escola básica e garantir
que ela tenha a possibilidade de responder ás
exigências da população ativa no futuro, diante da
diminuição dessa população. Por outro lado, na outra
ponta, surge a necessidade de instituições sociais,
principalmente as voltadas à área da saúde e do
próprio social que atendam ao número crescente da
população idosa que vive sua longevidade.

Os dilemas que a sociedade precisará enfrentar para
manter o padrão de vida em patamares adequados ao
previsto pela Política de Envelhecimento Ativo
expressa os desafios postos. Essa política, pensada
pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 2005)
prevê que a população idosa deva se preparar para ser
independente, ter autonomia, ter qualidade de vida e
expectativa de vida saudável.  Para atingir essas
qualidades desejáveis para qualquer população, a
OMS mostra os fatores que podem ser determinantes
para um envelhecimento ativo, ajudando a população,
de forma geral, a pensar o seu envelhecimento e, ao
mesmo tempo, pensar numa política de saúde
preventiva que garanta que os indivíduos envelheçam
da melhor forma possível. Entre esses fatores, alguns
dependem da preparação dos indivíduos, de seusF
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padrões pessoais e comportamentais, mas outros
dependem do meio ambiente, dos serviços de saúde e
do serviço social e das condições socioeconômicas,
além de fatores transversais que envolvem a cultura e
o gênero. Essa política identifica desafios para o País
enfrentar à medida que cresce a população que
envelhece, ou seja, “a carga dupla de doenças, o maior
risco de deficiências, a provisão de cuidado para a
população em processo de envelhecimento, a
feminização do envelhecimento, a ética e iniqüidades,
a economia de uma população em processo de
envelhecimento e a criação de um novo paradigma.”

O reconhecimento desses desafios aponta para
condições que precisam ser pautadas por políticas
públicas, a fim de garantir o mínimo de condições para
o envelhecimento da população, de modo a atingir o
que postula a política de envelhecimento ativo que é
“participação, saúde e segurança”. Já está mais do que
na hora de começarmos a pensar ações efetivas para
enfrentar essas situações. A exigência de profissionais
com perfis diferenciados daqueles que se formaram
em décadas passadas são já uma exigência para
construir esse futuro que se apresenta como demanda.

(OMS, 2005, p. 5)
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Temos que lutar pelos velhos porque estamos lutando por
nós mesmos...
Como vivem aqueles velhos que os filhos migraram em
busca de alternativas?
Para muitas famílias, os velhos ainda são a sua seguridade.

Que velhice queremos ter para nós mesmos?
Aquela que desejarmos, teremos de construí-la.
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Os novos idosos brasileiros:

Tempos Vividos

Prof. Vania Herédia
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A história de Abrão e Sarai é
relatada a partir do capítulo
onze do livro de Gênesis. Diz-

se que Abrão é filho de Terá e que Sarai,
sua mulher, é estéril. No capítulo doze,
Deus ordena a Abrão partir, deixar a casa
de seu pai e sua parentela e ir para uma
terra que lhe seria indicada, prometendo
fazer dele uma grande nação. São as primeiras palavras da
aliança que Deus propõe a esse homem escolhido. É apenas o
início do desenrolar de um doloroso enigma: como entender o
que acontece com esse casal que vê os anos passarem e
tornarem-se idosos sem sinal do filho prometido e tão
esperado? Os caminhos a seguir e a terra a ser alcançada ainda
lhe são desconhecidos.

No apelo de Iahweh a Abrão, a ordem de saída vem
acompanhada por uma promessa e uma benção. O anúncio de
uma numerosa descendência vem acompanhado de algo mais
sólido: posteridade. Quando Deus fez a promessa cumulou
de bênçãos e prometeu a multiplicação em grande número.
Abrão foi perseverante e viu a promessa se realizar. Deus
mostrou com insistência aos herdeiros da promessa o caráter
irrevogável de sua decisão. Promessa e bênção acompanham
o Povo de Israel, quer como saudade do paraíso perdido, quer
como conquista de uma nova pátria e sempre a caminho.
Embora anciãos, partem.

A promessa de pátria garantida e de um futuro promissor, a
benção da fé e a descendência os animaram a deixar uma
pátria para ganhar outra. Hoje as mesmas situações se
repetem na vida de muitos migrantes depois de construírem o
espaço geográfico e afetivo, não lhes resta mais nada, senão
deixar tudo e partir.

Deixam tudo e partem,

embora anciãos
Todo o caminho percorrido na infância,

berço familiar, os vínculos, o patrimônio
religioso e cultural ficam para trás.

Raízes culturais e religiosas sólidas
convertem-se em trampolim para um
passo no escuro, arriscado, mas iluminado
pela fé e esperança do pai Abrão. É nessa
perspectiva que ganha toda força e
eficácia o resgate das expressões culturais
e religiosas de cada etnia e de cada povo.

Espaços multiculturais e pluriétnicos,
de caráter confessional ou não, podem
servir de ponto de encontros e
reencontros, lugares de intercâmbio e
mútuo enriquecimento. A prova de fé que
Deus impõe a Abrão e Sarai, mostra que
nada lhe é impossível, mesmo a
capacidade de ter um filho, a uma senhora
idosa, cujo corpo não favorece mais a
maternidade. Por que Deus precisaria
impor essa prova tão longa e dura a esse
casal ancião pronto para receber o filho da
promessa e ao mesmo tempo, o que vem
fazer na história a troca dos nomes de

Abrão e Sarai? Essas e outras perguntas
certamente questionaram a ambos e hoje
ques t ionam a nossa soc iedade ,
especialmente de quem parte.
“Você não será mais chamado Abrão, mas
o seu nome será Abraão, pois eu farei de
você uma multidão de nações”. “Você não
deve mais chamar Sarai e sim Sara. Eu a
abençoarei e lhe darei um filho nascido
dela que você chamará Isaac”.

Com a mudança de nome, a promessa
se cumpre e confirma o sacrifício e
identidade. Hoje nos espaços da
migração, as pessoas respondem de
lugares diferentes, sustentando diferentes
identidades. Abraão, que significa “pai
elevado” se transforma em pai de uma
multidão de nações, mudando assim a
identidade e o destino desse homem. A
partir de então, Abraão carrega em sua
história a aliança que fará dele o pai
simbólico de um povo. Quanto a Sara, a
mudança do nome, um grande segredo vai
se revelar. Deus mudou seu nome como
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parte de uma aliança com Yahweh após Hagar dar a Abraão seu
filho Ismael. O nome hebraico Sara indica uma mulher de alta
hierarquia, traduzido como “princesa”, “senhora”.

ComoAbraão e Sara, há milhões de migrantes que vivenciam a
experiência da saída, das dúvidas, do envelhecimento, mas ao
mesmo tempo da certeza de Deus. Pressionados por condições
socioeconômicas adversas, a teimosia pela sobrevivência,
simbolizada na voz de Deus, os põe em marcha.

Passam a conhecer toda sorte de obstáculos e desafios,
hostilidades e problemas, mas desconhecem o que os espera.
Apesar de estradas empoeiradas e de um horizonte nebuloso,
enfrentam a travessia.

A luta pela vida vence os obstáculos dos anos que passam e as
energias que se desfizeram no tempo. Euclides da Cunha afirma
que o migrante é antes de tudo um forte. Empreendem a
gigantesca tarefa de refazer o próprio destino. Em suas rugas lhe
assola o medo, o risco, mas é preciso avançar em meio a terras e
multidões estranhas.

Nem sempre essa mesma fé e esperança são companheiras dos
migrantes. A saída representa o começo de uma queda sem
retorno. Se, em décadas passadas a migração era muitas vezes
sinônimo de ascensão social, hoje enfrentam as barreiras do
preconceito, da discriminação e da xenofobia. O fim é a periferia
de alguma grande cidade, uma cidadania irregular, um porão ou
favela, quando não a rua e o abandono completo sem recursos de
saúde. A outros lhes cabe a miséria e a fome, o abandono dos
filhos e netos.

Para a Igreja não há estrangeiros, todos são irmãos. Abraão
caracteriza-se como um verdadeiro anfitrião. Sob o Carvalho de
Mambré, quando os três forasteiros param na frente de sua tenda
Abraão não hesita em acolhê-los e hospedá-los. Água para lavar
os pés, um pedaço de pão, o descanso à noite reconfortam o
coração dos peregrinos. Entretanto, além de ser o pai da fé,
impressiona a presteza deAbraão frente aos hóspedes. Tudo o que
possui coloca à disposição dos caminhantes, sem falar do espaço
de sua tenda e da sombra do carvalho. O "era migrante e me
acolheste” se faz gesto concreto. Bento XVI afirma que os
migrantes hoje se revelam como verdadeiros "sinais dos tempos”.
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Ir. Nelí Basso, mscs

Coordenadora Diocesana

da Animação Bíblico-catequética

Caxias do Sul – RS - Brasil

O simples fato de migrar os torna profetas de um amanhã. As idas e vindas
denunciam uma ordem mundial que recusa a tanta gente uma cidadania justa e
digna em sua própria terra. Anunciam, igualmente, a necessidade urgente de
mudanças nas relações humanas quer na ordem pessoal, familiar, comunitária,
social, política, nacional e internacional.

O filho prometido e tão esperado coloca Abraão na travessia da fé mais uma
vez.Aexperiência da perda invade os sentimentos, foge a sua compreensão e pela
fé faz compreender que a peregrinação continua, com avanços e paradas,
encontros, combates, abandonos e entregas.Através da fé e a exemplo deAbraão,
a fuga dos migrantes se converte em nova busca. Dores e esperanças, sonhos e
lutas se mesclam para manter de pé a capacidade de transformar o presente e abrir
novas perspectivas de futuro.Abençâo e a promessa de uma pátria sem fronteiras,
ou de uma nova cidadania acompanham os migrantes, refugiados e itinerantes
como verdadeiros mensageiros de Deus. Acolhidos, passam a ser acolhedores, e
abençoados, abençoam a necessidade de renovar. Nascer e crescer implica dor e
crise, encruzilhadas e escolhas, caminhos e chegada. Nas travessias as fronteiras e
os obstáculos apontam as oportunidades, caminhos e novas esperanças se abrem
no vislumbre da nova terra e do novo céu.
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De pai para filho

A decisão de ser médico veio desde
o berço. Dr. Fábio Baldisserotto
sentiu-se influenciado em seguir

os passos de seu pai Dr. Orestes
Baldisserotto, no caminho profissional. Há
oito anos exerce a profissão e sente-se
realizado e feliz em ajudar quem precisa.
Atuar junto ao pai foi um fator muito
importante, o que deu sustentabilidade e
segurança a sua atividade. Dr. Fábio
gentilmente nos concedeu entrevista,
compartilhando seus conhecimentos aos dar
atendimento especial a um grupo de irmãs
idosas que residem na Comunidade São José
MSCS em Caxias do Sul- RS- Brasil.

Muitas doenças aumentam de incidência
com o passar dos anos. Nos pacientes idosos,
doenças cerebrovasculares, metabólicas e
neuropsiquiátricas estão mais presentes,

b e m c o m o t o d o o p r o c e s s o d e
envelhecimento e suas consequências para a
vida social. Fica difícil definir em poucas
palavras as pr incipais doenças e
particularidades do paciente idoso. É
importante sabe rque se trata de um
atendimento individualizado em que cada
caso a ser avaliado cuidadosamente devido à
longa história clínica e de vida destes
pacientes.

É muito importante poder dar conforto
aos pacientes. Na verdade, penso que é o
mais importante. Tendo em vista que a
maioria das doenças são crônicas, sem
perspectiva de cura propriamente dita. Evitar
um maior sofrimento e poder dar condições
de bem-estar é uma missão que traz grande
realização quando se consegue atingí-la.

Outro ponto importante é a atenção que
se dá às queixas do paciente, aprender a
valorizar seus sintomas e ouvir o que eles
têm a dizer. Muito do conforto se consegue

somente com esses gestos.

Para quem cuida de idosos, o principal é
a paciência. Não é uma tarefa fácil, tem que
estar sempre dando atenção e aprender a

Ao acompanhar seu pai nas visitas,
despertou uma aproximação maior com as
pessoas idosas. Quais as doenças mais
frequentes nas pessoas da terceira idade?

Qual a principal função de um médico que
atende o público da terceira idade?

Que cuidados ou recomendações são
necessários no cuidado com as pessoas
idosas?

A
decisão de ser médico veio desde o berço. Dr.
Fábio Baldisserotto sentiu-se influenciado
em seguir os passos de seu pai Dr. Orestes
Baldisserotto, no caminho profissional. Há
oito anos exerce a profissão e sente-se
realizado e feliz em ajudar quem precisa.
Atuar junto ao pai foi um fator muito
importante, o que deu sustentabilidade e
segurança a sua atividade. Dr. Fábio
gentilmente nos concedeu entrevista,
compartilhando seus conhecimentos aos dar
atendimento especial a um grupo de irmãs
idosas que residem na Comunidade São José
MSCS em Caxias do Sul- RS- Brasil.

Ao acompanhar seu pai nas visitas,
despertou uma aproximação maior com as
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pessoas idosas. Quais as doenças mais
frequentes nas pessoas da terceira idade?

Qual a principal função de um médico que
atende o público da terceira idade?

Que cuidados ou recomendações são
necessários no cuidado com as pessoas
idosas?

De que forma as pessoas idosas lidam coma
debilidade do corpo físico em relação à vida
psíquica – emocional- espiritual, no caso
das religiosas idosas?

E, no caso das irmãs idosas, o que difere dos
demais atendimentos que o senhor faz?

O que mudou em sua vida profissional,
diante da fragilidade humana de pessoas
que o senhor atende, sobretudo idosas,
migrantes?

Comoenvelhecer comqualidade de vida?

O que caracteriza o atendimento a uma
pessoamigrante?

Muitas doenças aumentam de incidência
com o passar dos anos. Nos pacientes idosos,
doenças cerebrovasculares, metabólicas e
neuropsiquiátricas estão mais presentes,
b e m c o m o t o d o o p r o c e s s o d e
envelhecimento e suas consequências para a
vida social. Fica difícil definir em poucas
palavras as pr incipais doenças e
particularidades do paciente idoso. É
importante saberque se trata de um
atendimento individualizado em que cada
caso de ser avaliado cuidadosamente devido
à longa história clínica e de vida destes
pacientes.

É muito importante poder dar conforto
aos pacientes. Na verdade, penso que é o
mais importante. Tendo em vista que a
maioria das doenças são crônicas, sem
perspectiva de cura propriamente dita. Evitar
um maior sofrimento e poder dar condições
de bem-estar é uma missão que traz grande
realização quando se consegue atingí-la.

Outro ponto importante é a atenção que
se dá às queixas do paciente, aprender a
valorizar seus sintomas e ouvir o que eles
têm a dizer. Muito do conforto se consegue
somente com esses gestos.

Para quem cuida de idosos, o principal é
a paciência. Não é uma tarefa fácil, tem que
estar sempre dando atenção e aprender a

tratá-los com carinho. Como já mencionei,
cada paciente é único , deve ser
compreendido quanto às suas necessidades
diárias e sempre orientado com respeito.

Este é um dos pontos mais difíceis para
qualquer pessoa que está envelhecendo. Em
se tratando das irmãs idosas, vejo que isso é
um problema um pouco mais fácil de
contornar. A alegria e a fé que elas
demostram em encarar os problemas que
surgem em suas vidas, muitas vezes me
emocionam muito.

É um trabalho diferente, pois além de
tudo que já mencionei, a alegria e as histórias
de vida delas me contagiam e saio de lá
sempre mais alegre do que quando chego.
Mesmo antes de formado eu já as visitava
com meu pai. A geriatria não é minha
especialidade, porém, a vontade de ajudá-las
me fez entender muito mais sobre essa área e
hoje me sinto muito a vontade em atendê-las.

A capac idade de en tender as
necessidades e conseguir transmitir
confiança a esses pacientes é algo que só se
aprende com o tempo. É mais desgastante,
exige mais atenção, mas a recompensa de um
sorriso ou de um abraço sincero faz valer

todo esforço. É uma oportunidade única e
que agradeço a Deus tê-la me dado.

Esta é uma questão interessante, pois
todos sabem o que deve ser feito (não fumar,
alimentar-se equilibradamente, fazer
exercícios físicos adequados, usar protetor
solar, dormir bem, fazer os exames de rotina
e etc…). Mas na verdade poucos o fazem. Só
damos valor a estas orientações quando já
estamos com algum problema e que muitas
vezes já é tarde. Essa falta da atenção a nossa
saúde é própria do ser humano, que quando é
jovem, se acha indestrutível. É difícil
incorporar hábitos saudáveis a população
quando se tem um desenvolvimento
socioeconômico puxando todos para o
contrário. Envelhecer com qualidade de vida
é uma decisão que cada um deve tomar,
quanto mais cedo, melhor.

Já atendi pacientes estrangeiros durante
viagens no nosso país. O mais significativo é
perceber que a pessoa debilitada, estando
fora de seu local habitual, tem a necessidade
de se sentir segura. Em certos casos o nível
de ansiedade dos pacientes é grande e isso
dificulta, exige maior atenção. Estando em
outras realidades, sobretudo quando se fala
outro idioma, onde tudo parece estranho, um
fator agravante é a insegurança em relação ao
nível técnico dos profissionais que vão
cuidar da sua saúde.
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Música da América Latina
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A Música da América Latina inclui os estilos
musicais de todos os países daAmérica Latina e
está distribuída em diversas variedades. Faz

parte desde a simples música do norte do México à
sofisticada havaneira de Cuba, bem como as sinfonias de
Heitor Villa-Lobos e os simples e emocianates sons da
quena, uma flauta andina. A música tem desempenhado
um importante papel recentemente na política da América
Latina, o movimento Nueva Canción é um excelente
exemplo. A música latino-americana bastante
diversificada é realmente unida por meio da origem
comum dos idiomas: as línguas neolatinas portuguesa e
espanhola, no caso particular do continente americano são
os dialetos espanhol da América e português do Brasil, e
em menor escala, as crioulas derivadas dessas, como o
crioulo haitiano.

Embora Portugal e Espanha não façam parte daAmérica
Latina, as músicas espanholas e portuguesas convivem
com a latino-americana em um forte e rico intercâmbio.
Existem diversos estilos de música latino-americana,
todos os quais nascem da mistura de elementos musicais
europeus, africanos e indígenas. No passado, vários
autores sugeriram posições extremas, como que a música
latino-americana não receba a influência africana, ou ao
contrário, que é puramente africana e necessita de
elementos indígenas e europeus. Hoje em dia, é
geralmente aceitado que os ritmos latinos são sincréticos.
Especificamente, as formas espanholas de composição de
canções, os ritmos africanos e a harmonia européia são
partes fundamentais da música da tropical latina, assim
como os gêneros mais modernos como o rock, o heavy
metal, o punk, o hip hop, o jazz, o reggae e o R&B.

O batuque, influência africana do samba praticado no
Brasil durante o século XIX. A Décima, uma maneira de
compôr canções de origem espanhola, onde há dez linhas
com oito sílabas cada uma, essa forma era a base de muitos
estilos hispânicos. A influência africana também é central
nos ritmos latino-americanos, e é a base da Rumba
Cubana, Bomba, Plena de Porto Rico, Cumbia
Colombiana, Samba, Marimba Equatoriana e de vários
estilos peruanos como o festejo, landó, panalivio, socabón,
Son de los diablos, Toro Mata. No Peru, há regiões onde a
influência musical africana se mistura com o cigano.
Exemplos disto estão por todo o norte e centro do país em
ritmos de batidas como a zamacueca, a marinera e a
resbalosa. Uma das mestiçagens musicais mais raras, é a
influência africana que se nutre com a cultura da América
Andina, dando origem a ritmos como o tondero, a
cumanana e o vals peruano.

Outros elementos musicais africanos são mais
prevalentes na música religiosa tradicional sincréticas e
multifacetadas, como o candomblé brasileiro e a Santería
cubana. A síncope, técnica musical em que é prolongado o
som de uma nota do compasso, é outra característica da
música latino-americana. A enfatização africana no ritmo
também é uma herança, e se expressa mediante a primazia
dada aos instrumentos de percussão (que em conjunto se
conhece como "percussão latina"). O estilo de chamada e
resposta é comum na África, e também está presente na
música daAmérica Latina.

Fonte: Texto disponível em www.pt.wikpedia.org
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ficam no lugar e sobrevivem com o pouco que o
trabalhador remete pelo seu trabalho.

Tive oportunidade de visitar uma ocupação de terra no
perímetro urbano de Teresina, onde três mil famílias
buscam um pedaço de chão para construir sua casa. São os
“sem teto”. Nessa ocasião, estavam reunidas mais de
oitocentas pessoas às quais dirigi palavras de apoio da
Pastoral dos Migrantes. Solicitei que, os que vinham do
interior erguessem o braço. Levantaram o braço com um
brado forte “hei!”, como dizer,ainda estamos vivos. Eram
centenas de migrantes, ”os expulsos da terra e mal vistos
na cidade”. Foi emocionante.

Estive, neste ano, no município de Pedro II, convidada
pelo CEBI (Centro de Estudos Bíblicos) para falar sobre
Migração e Bíblia. Participaram do encontro sessenta
pessoas que se sentiram motivadas e reconhecem a
Pastoral que ajuda a ver o outro, o vindo de fora, como
irmão e nos leva à acolhida. Acompanho a Ir. Maria
Bordignon nas celebrações com os caminhoneiros, e na
rodoviária, bem como nas pensões que abrigam doentes
vindos do interior, para tratamento de saúde, quando
necessário.

Em casa, faço um pouco de tudo. Colaboro sempre no
que estiver aomeu alcance. Meu passa tempo preferido é
cultivar folhagens e flores. A beleza do meio ambiente
favorece o bem estar das pessoas. Acredito que as flores
são o sorriso de Deus, e umas com perfume que inebria.

Sou aposentada. Estou no Nordeste ha doze anos.
Morei oito anos em Fortaleza. Hoje estou em
Teresina – PI. Neste Nordeste extraordinário pude

conhecer e sentir o Brasil tão diverso, com regiões tão
diferentes. O clima faz a gente. No frio a gente corre. Mas
aqui, no calor tropical, a gente vai devagar. Todos os dias
vive-se a “Teresina quarenta graus”. Assim, é preciso
compreender o povo. A inculturação é extremamente
necessária. Ir ajudando... e apreendendo. Aqui as gaúchas
somos sempre estrangeiras. O importante é fazer o
trabalho missionário acontecer. Os Migrantes. Aqui são
muitos, sofridos com dificuldades em tudo,
principalmente na sobrevivência.

Não estou na linha de frente na Pastoral, mas colaboro
em tudo. Gosto de fazer as visitas missionárias. Tenho
compromisso com a Palavra de Deus. Promovo estudo da
Bíblia com o grupo do Serviço Pastoral dos Migrantes -
SPM. Participei das Missões organizadas pela Pastoral em
dois povoados do sertão no interior do município de
Elesbão Veloso, arquidiocese de Teresina. Dessa Missão,
nasceram duas comunidades com as quais nos
comunicamos e nos articulamos para novos avanços.

Essas Missões foram realizadas por causa dos pequenos
agricultores que migram para outros Estados em busca de
sobrevivência e, muitas vezes, acabam sendo escravos dos
fazendeiros. A Missão ajuda na conscientização e
organização da comunidade local com os familiares que

Vivências
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Certa foi a Madalena que entrou “sem licença” no recinto
“dos homens” levando um frasco de perfume como arma de
defesa pessoal, pois era “a pecadora”. Com lágrimas e
perfume, banhou os pés do Mestre. Por esse gesto recebeu o
perdão dos pecados e foi generosamente recompensada com a
decisão de Jesus de que “por toda parte onde a Boa Notícia for
pregada, também contarão o que ela fez, e ela será lembrada.”
(Mt 26, l3) Aí está: mulher, perfume, misericórdia, amor. Há
sempre um vaso de flores em nossas capelinhas. Isso é
gratuidade. Como dizem os monges, a gratuidade não se
compra, mas é fonte de alegria autêntica. O amor do Pai nos é
dado em Jesus,através do Espírito.Ser religiosa consagrada é
sempre um vir a ser. É pelo dom do Espírito que nos vem o
carisma de viver a vocação. Gosto de ler. Li a obra completa
de Santa. Teresa. É uma fonte de alegria pelos ensinamentos e
santidade de vida. Aconselhava às suas filhas entregar-se nas
mãos do Espírito Santo para avançar na santidade. O mesmo
nos diz nossa querida Madre Assunta. Todos os dias descobrir
a beleza da fraternidade como ela acontece. É a vida em si.

Partilhar sempre, com os outros, com os que precisam.
Gosto de viver no ambiente popularmesmo que me chamem

“a velhinha”. Pois essa é a realidade. Todos ficaremos velhos.
Para algumas pessoas ser velho está relacionado a tristeza

por causa das perdas que a velhice acarreta. Mas Jesus, que
não foi velho, e por isso foi censurado pelos escribas, “Nem
sequer tens cinquenta anos e viste Abraão?” (Jo8,57). Esse
Jesus tem bons conselhos para os velhos. Sabemos que nas
culturas antigas, os velhos sempre foram privilegiados por
causa de sua experiência e sabedoria que lhes dava poder. Mas
Jesus inverteu essa história. No seu Reinoo privilégio é das

crianças. Pelo menos, quatro vezes, no Evangelho, Jesus
apresenta as crianças como preferidas no Reino. “Se não
mudardes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no
Reino dos Céus” (Mt l8,2-5). As crianças não são modelos de
virtudes, mas são privilegiadas pela sua pequenez, pela sua
carência total de poder. Entrar no espírito de Jesus é aceitar
voluntariamente essa volta ao estado de criança. As crianças
ainda podem sonhar com seu futuro. Por outro lado, os velhos
também podem sonhar porque a velhice não é para sempre, e
no final se abre uma vida nova de juventude perene. Por
enquanto devem viver intensamente o estado de esperança,
como criança ás vezes precisando de tudo. Sentir-se livres em
meio às dificuldades. Dedicar-se a espera do Reino de Deus,
pois o Reino de Deus é dom gratuito. Reconhecer os sinais do
Reino que acontecem no hoje. Ser portadores de esperança,
pela alegria de viver. Eis a missão dos velhos. Como o velho
Simeão, homem justo que esperava a libertação de Israel. De
coração aberto, reconheceu no Menino o Salvador e pode
dizer: “Deixai vosso servo ir em paz, Senhor, porque meus
olhos viram a Salvação”(Lc.2,25-36). A profetisa Ana, de
idade avançada, participou desse momento e.. “louvava a
Deus, e falava do Menino a todos”.

Ir.Cristina Zanchet, mscs
54 anos de Vida Religiosa Consagrada

Teresina – PI - Brasil
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Um homem morava muito distante e na cidade,
trabalhava numa grande fábrica. Todos os dias
ele pegava o ônibus para ir ao trabalho. No

ponto seguinte ao dele entrava uma senhora, que procurava
sempre sentar ao lado da janela. Ela abria a bolsa, tirava um
pacotinho e passava a viagem toda jogando alguma coisa
para fora do ônibus.

A cena sempre se repetia e um dia, curioso, o homem lhe
perguntou o que jogava pela janela. Jogo sementes,
respondeu ela. Sementes? Sementes de que? De flores.

É que eu olho para fora e a estrada é tão vazia...
Gostaria de poder viajar vendo flores coloridas por todo

caminho. Imagine como seria bom. O homem a indagou,
mas as sementes caem no asfalto, são esmagadas pelos
pneus dos carros, devoradas pelos passarinhos. A senhora
acha que estas flores vão nascer ai, na beira da estrada?

Acho, meu filho. Mesmo que muitas se percam, algumas
acabam caindo na terra e com o tempo vão brotar.

Mesmo assim, demoram a crescer, precisam de água.
Ah, eu faço minha parte. Sempre há dias de chuva. E se eu
não jogar as sementes, as flores nunca vão nascer. Dizendo
isso, a velhinha virou-se para a janela aberta e recomeçou
seu trabalho. O homem desceu logo adiante, achando que a

senhora já estava meio caduca.
O tempo passou. Um dia, no mesmo ônibus, sentado à

janela, o homem levou um susto ao olhar para fora e ver na
beira da estrada. Muitas flores. A paisagem estava
colorida, perfumada, linda!

O homem lembrou-se da velhinha, procurou-a no ônibus
e acabou perguntando para o cobrador, que conhecia todo
mundo. A velhinha das sementes? Pois é. Morreu de
pneumonia no mês passado. O homem voltou para o seu
lugar e continuou olhando a paisagem florida pela janela.

Quem diria, as flores brotaram mesmo", pensou. "
Mas de que adiantou o trabalho da velhinha?" A coitada

morreu e não pode ver esta beleza toda. Neste instante, o
homem escutou uma risada de criança. No banco da frente,
uma garotinha apontava pela janela, entusiasmada: Olha
mamãe que lindo! Quanta flor pela estrada. Como se
chamam aquelas flores? Então o homem entendeu o que a
velhinha tinha feito.

Mesmo não estando ali para contemplar as flores que
tinha plantado, devia estar feliz. Afinal, ela tinha dado um
presente maravilhoso para todas as pessoas. No dia
seguinte, o homem entrou no ônibus, sentou-se perto da
janela e tirou um pacotinho de sementes do bolso...

"

Sementes de esperança
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N a perspectiva da migração
contemporânea, há pessoas

idosas que exercem uma
solidariedade do tipo incondicional. Isso se
faz notar no acolhimento em suas próprias
casas aos filhos casados ou separados, na

ajuda aos filhos quando passam por situações
de desemprego e enfermidades. Dedicam a
maior parte de seu tempo para atender as
demandas de filhos e netos e auxiliam a

família no apoio doméstico.
Por meio da solidariedade, as pessoas idosas

migrantes buscam sua integração na sociedade
de acolhida. Pensando na solidariedade como
uma via de mão dupla, podemos afirmar que as
pessoas idosas esperam receber de seus filhos
compreensão, carinho e atenção. E em algumas
situações de necessidade, gostariam de receber
apoio emocional e auxilio material.

Nesse sentido, trazemos aqui a história de
vida de migração de dona Maria Edisce Bezerra
Franco, 85 anos de idade, nascida no interior do
Ceará, no município de Iguatu. Dona Edisce,
como é chamada, confirma essa verdade,
dizendo que recebe muita atenção, carinho e
cuidado de suas filhas.

De estatura pequena, voz suave, olhar
carinhoso e gestos delicados, dona Edisce conta
que aos 20 anos de idade casou-se e foi morar em
Pique Carneiro, CE, onde permaneceu por 53
anos. Além de ter tido oito filhos, adotou um
menino de três meses que hoje está com 30 anos
de idade, morando em São Paulo, SP. Dona
Edisce contou sobre a história de cada filho e
elogiou o fato de suas filhas também terem
adotado crianças.

Há seis anos migrou para Fortaleza, CE, por
motivo de doença do finado marido.

Para amenizar a ruptura com o lugar de
origem, pessoas idosas migrantes como dona

Edisce, procuram materializar, de diversas
formas, a lembrança do que deixam no lugar de
origem. Isso pode ser observado no arranjo de
suas casas com imagens religiosas das
devoções do lugar de onde vieram: imagens de
Jesus, de Nossa Senhora, de algum santo de
devoção; um quadro emoldurado com toda a
família reunida, um pôster de um lugar que está
ausente. Esses elementos são apresentados
como pedaços de um mundo que se faz distante,
de um universo que gera saudades, boas
lembranças e alegres recordações. Coisas que
ficam na memória e que no novo meio atuam
como suporte emocional.

Do ponto de vista da migração, na maior
parte do mundo aumentou a quantidade de
pessoas idosas que vivem em áreas urbanas.
Dados estatísticos garantem que atualmente,
76,7% dos idosos brasileiros vivem em centros
urbanos. Especialistas dizem que essa
tendência de urbanização da população idosa
terá continuidade nos próximos anos.

“Elas fazem comigo
como quem faz com uma criança, não querem
que eu trabalhe, cuidam bem de mim, mas o
fogão eu não entrego a ninguém. Eu faço o
almoço todo o dia. Domingo passado, fiz
almoço pra 16 pessoas da família. Graças a

Deus tenho saúde. Deus nos dá a vida, mas nós
temos que procurar a maneira mais fácil de
viver. O mau humor prejudica a saúde.”

“A gente veio pra cá, porque ele estava muito
doente e o remédio era daqui, e o médico
também era daqui. Eu me dei bem com o clima e
estou perto dos filhos. Mas eu gosto de ir lá,
gosto mesmo. Lá eu passei uma existência e eu
deixei muita amizade.

Modéstia parte, quanto chego lá parece que
chegou o presidente. Lá eu sou muito querida,
porque na Igreja eu participava de tudo. O meu
esposo era um homem de negócios, muito
querido por todos, porém, tinha uma amante
com quem teve filho e construiu família. Eu digo
às pessoas: quando o seu fardo estiver pesado,
chama por Jesus e ele vai aliviá-lo.”

Ir. Eléia Scariot, mscs
Coordenadora da Pastoral do Migrante

Arquidiocese de Fortaleza – CE - Brasil
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Acogida en la diversidad

L a acogida desde el inicio de la humanidad es considerada un valor

sagrado, en tiempos modernos y por la globalización vino a ser una

urgencia que se impone a todas las personas, pues todas necesitan

ser escuchadas, valoradas en su individualidad, reconocidas en su diversidad,

capaces de crear relaciones de fraternidad y solidaridad.

Acoger es disponerse a escuchar al otro, así como se halla: su historia, su vida,

los dones que posee, las cualidades que presenta, los dolores y sufrimientos

vividos y soportados en la vida. Es un proceso que se hace a lo largo de toda la

vida. Es difundir estima por el otro, por el que es diferente de uno.

Acoger la diversidad supone el deseo y una actitud mental y espiritual hacia el

otro, que supera los perjuicios, distancias e indiferencias. Hacer espacios al

otro para enriquecer la propia identidad, abrir nuevos horizontes. El

reconocimiento de la diversidad es un reciproco ennoblecimiento, un

intercambio de bienes morales, étnicos, culturales, religiosos, que conduce a

una complementariedad y mutuo perfeccionamiento.

La persona acogedora se siente que es una bendición para los demás. Es capaz

de salir de ella misma y sentirse una bendición de Dios para el otro,

para la hermana, el hermano, el prójimo, el necesitado.

Donde hay actitud de acogida permite y posibilita crear espacios de

fraternidad y comunión en la diversidad de personas, pensamientos y

culturas. Hoy se hace necesario una cultura de acogida o sea, una nueva

actitud y forma de ser que debe invadir toda la acción de la Iglesia y

sociedad, con un rostro más humano, más cercano, más acogedor, más

personalizado.

La inculturación por consiguiente, no es un acto sino un proceso, es

decir, supone y abarca la historia y el tiempo. Es un proceso activo, que

exige mutua acogida y diálogo, conciencia crítica y discernimiento,

fidelidad y conversión, transformación y crecimiento, renovación e

innovación.

La acogida que ha de transformarse en empatía, pero esto solo es

posible en quien ha acogido la Palabra de Dios en su corazón, pues la

gran diferencia está en que los que nos llamamos creyentes, creemos

Sueño que llegará un día

En que los hombres se elevarán por encima

De sí mismos, y comprenderán que están hechos

Para vivir juntos, en hermandad.

Martin Luther King
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que acoger es parte del plan de Dios. Es abrir nuestras manos, mente

y corazón e invitar a otros a ser parte de la gran fiesta que nace del

encuentro con Jesús. Acoger con el espíritu de las Bienaventuranzas

porque entendió y experimentó de que realmente es dichoso cuando

consola a los que lloran, cuando dona de su tiempo, de su dinero,

cuando toma de su tiempo para estar en comunión con los demás.

La verdadera acogida es el ámbito que permite amar el prójimo en su

diversidad y sabe también que en la propia cultura ya existe algo de

eterno, que no tiene necesidad de defender con violencia o proteger

con exclusivismo. Por lo tanto, una espiritualidad de acogida de lo

diferente, conduce la persona, la comunidad, la Iglesia y la sociedad a

la “redención” de las culturas y a una anticipación de la fraternidad

pentecostal, en la cual las diferencias son armonizadas en el Espíritu y

la caridad emana la autentica aceptación del otro.

La acogida nos es un acto de buena voluntad, sino vivencia del

Evangelio, por eso la acogida debe ser una realidad en los ámbitos en

los que se desarrolla el ser humano.

Acoger supone convivir con el discriminado por el sexo, edad,

nacionalidad, inclinación sexual, condición social, situación

personal o forma de pensamiento. Acoger es ir ao encuentro del que

sufre por causa de la enfermedad y con las otras mil caras que

adoptan el sufrimiento y la complexidad de las causas que lo

producen. Acoger evangelicamente es ponerse en actitud amable

frente al mundo, de no sentirlo ajeno, sino acogerlo con la mirada

amorosa de Jesús.

En el mundo de movilidad humana, de la migración, de los

conflictos y de la exclusión, la espiritualidad tiene la misión de hacer

que esta realidad, se transforme lugar de comunión y de unidad,

consecuentemente, los migrantes serán los constructores de una

fraternidad sin fronteras.

Hna. Ariete D'Agostini, mscs
Coordinadora de la Movilidad Humana

Parroquia Santa Maria Reina - San José – Costa Rica
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Constatações

Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos
Borromeo – Scalabrinianas (MSCS) realizou de 24 a 29 de
novembro de 2011, o IV Seminário Congregacional de

Pastoral dos Migrantes. Este evento teve lugar no Centro Diocesano de
Formação Pastoral, em Caxias do Sul - RS, Brasil, e contou com a
participação de 76 pessoas de diversos países entre elas, Irmãs
Missionárias Scalabrinianas, Leigos Missionários Scalabrinianos e
convidados. Teve como tema: “Rostos da Migração, um sinal dos
tempos” e o objetivo de aprofundar diferentes realidades da migração
para responder com dinamismo e profecia aos desafios atuais.

A finalidade do Seminario consistiu no estudo, análise e
aprofundamento da complexidade das migrações em seus diferentes
aspectos: migrações contemporâneas características e tendências;
mudanças climáticas e deslocamentos ambientais; a feminilização da
migração e o diálogo intercultural e interreligioso. Evidenciou que o
fluxo migratório, no seu duplo componente de movimento para dentro e
para fora, não constitui mais uma experiência restrita, limitada a algumas
áreas, mas é um fenômeno mundial, comum a todos os continentes.

Conforme a OIM, o número de migrantes internacionais totaliza 214
milhões, e destes, 49% são mulheres. O número de refugiados
reconhecidos pelo ACNUR e UNRWA totalizam mais de 20 milhões, e a
maioria destes se encontram na África e Ásia. Nos últimos anos, chama
também a atenção a questão dos deslocados ambientais.

Arecente crise econômica tem provocado o retorno de migrantes aos
seus países de origem. Há sinais evidentes que os deslocamentos para os
países desenvolvidos – principais alvos da crise – diminuam, com o
concomitante aumento de fluxos para países emergentes. Ao que tudo
indica, haverá nos próximos anos uma maior diversificação dos fluxos e,
talvez, uma acentuada circularidade das migrações. Ao mesmo tempo,
haverá deslocamentos mais ou menos forçados, provocados por fatores
contingentes e contextuais, como conflitos bélicos, crises políticas e
fenômenos climáticos e/ou ambientais.

A presença e atuação da Congregação MSCS junto aos migrantes é
um diferencial na Igreja e na sociedade, difunde apreço pela pessoa do
migrante, o reconhece como sujeito e protagonista de sua história, capaz
de provocar transformações na sociedade onde está inserido, tornando-se
cidadão na nova pátria.

O migrante participa do projeto divino, colabora para que a terra e os
espaços eclesiais e comunitários se tornem lugar de fraternidade, de
partilha e de gratuidade. Antecipação daquele banquete do Reino, onde
todos e todas somos da mesma família de Deus (Ef 2,19), onde ninguém é
excluído e sim chamados pelo Pai pelo próprio nome.

Em diversos países de destinos migratórios e sob a pressão de
nacionais, os Governos aprovam leis que desconsideram as convenções e
acordos internacionais; as políticas migratórias frequentemente não
consideram os direitos humanos, ferindo os migrantes fortemente em sua
dignidade; migrantes são retidos em centros de detenção sem as mínimas
condições humanas; fronteiras são fechadas para a circulação de pessoas,
enquanto são abertas livremente para as finanças, comércio, fomentando
assim, o crescimento do racismo e da xenofobia.

Esta realidade é interpeladora, pois, além dos motivos econômicos,
multiplicam-se questões políticas, sociais e ambientais desencadeadoras
de movimentos migratórios. Nesse contexto, intensifica-se a violação de
direitos humanos expressos principalmente no tráfico de pessoas,
trabalho escravo e servidão por dívida e criminalização dos migrantes. Os
meios de comunicação, sustentados pelo sistema político, apresentam os
migrantes como mentores de criminalidade e invasores que se apropriam
dos recursos do país onde chegam.

A Congregação das Irmãs MSCS e o Movimento dos Leigos
Missionários Scalabrinianos, em força do Carisma, consideram os

migrantes sujeitos de direitos e portadores de cultura, caminham com
eles, fazendo processo de integração e construção de cidadania.
Reconhece-os como “profetas de mudanças” portadores de esperança.

Questionam o atual paradigma de desenvolvimento, o seu modelo
civilizatório e sinalizam novas formas de convivência.
As/os Participantes do Seminário com um coração compassivo e atitude
solidária interpelam:

A reconhecer os migrantes e refugiados como “sinal dos tempos”,
através dos quais Deus a chama para viver mais plenamente a dimensão
católica e sua vocação de peregrina, pois, ela é ponto de referência muito
importante para a proteção da identidade dos migrantes. Uma das grandes
responsabilidades da Igreja é trabalhar para a formação de seus líderes,
buscando mudança de atitude diante desta realidade e responder com
flexibilidade às novas demandas apresentadas pelos movimentos
migratórios.

A respeitar e defender a dignidade e os direitos humanos,
especialmente a liberdade de consciência e liberdade religiosa dos
migrantes e refugiados que se encontram em situação regular ou
irregular, levando em consideração que apenas políticas restritivas em
relação às pessoas em mobilidade não são idôneas para regularizar os
fluxos migratórios.

A desenvolver e/ou criar oportunidades para a reunificação familiar
e a unidade da família migrante. Manter os laços familiares é essencial
para ser plenamente humanos e garantir a estabilidade social.

A usar de todos os meios à disposição, para evitar tragédias que
resultem em perda de vidas de migrantes nas inúmeras fronteiras do
mundo.

A tratar os migrantes e refugiados sem discrminação e combater o
racismo, a xenofobia e o exagerado nacionalismo.

As/os participantes reunidas/os no IV Seminário de Pastoral dos
Migrantes: Estão conscientes da complexidade do movimento global dos
migrantes e refugiados no mundo atual e do grande sofrimento imposto a
milhões de pessoas.
Renovam o compromisso com os migrantes, fortalecendo as ações locais
numa perspectiva global e trabalhando em rede com organizações
nacionais e internacionais.
Reconhecem o migrante, nos seus diferentes rostos, como 'sinais dos
tempos' e o chamado que Deus faz a todos/as para viver mais plenamente
a acolhida, a solidariedade na Igreja e no mundo, caminhando com os
migrantes e refugiados nas pegadas de Jesus e em seus ensinamentos “Era
peregrino e me acolheste” (Mt 25, 31-46).

AIgreja

Governos e aSociedadeCivil

Carta aberta do IV seminário

congregacional de pastoral

dos migrantes

“Não mais estrangeiros nem hóspedes,
mas da família de Deus” (cf. Ef 2,19)
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Eduque seus filhos e filhas para o respeito
à diferença. Ela está nos tipos de brinquedos,
nas línguas faladas, nos vários costumes entre
os amigos e pessoas de diferentes culturas,
raças e etnias. As diferenças enriquecem nosso
conhecimento. E o respeito ao próximo está
em primeiro lugar.

Palavras, olhares, piadas e algumas
expressões podem se desrespeitosas com
outras pessoas, culturas e tradições. Indigne-se,
e esteja alerta se isso acontecer!

Não classifique o outro pela cor de pele, o
essencial você ainda não viu. Lembre-se:
racismo é crime.

Se seu filho ou filha foi discriminado,
abrace-o, apóie-o. Mostre-lhe que a diferença
entre as pessoas é legal e que cada um pode
usufruir de seus direitos igualmente.

Não deixe de denunciar. Em todos os
casos de discriminação, você deve buscar
defesa junto ao conselho tutelar, às ouvidorias
dos serviços públicos, da OAB e nas
delegacias de proteção à infância e
adolescência.

Proporcione aos seus filhos e filhas a
convivência com crianças de diferentes raças e
etnias. Valorize o comportamento sem
preconceito, respeitoso e oriente-os sobre o
que precisam melhorar.

7.

8.

9.

10.

Muitas empresas estão revendo sua
política de seleção e de pessoal com base na
multiculturalidade e na igualdade racial.
Procure saber se o local onde você trabalha
participa também dessa agenda. Se não, fale
disso com seus colegas e supervisores.

Órgãos públicos de saúde e de assistência
social estão trabalhando com rotinas de
atendimento sem discriminação para famílias
indígenas e negras. Você pode cobrar esta
postura dos serviços de saúde e sociais da sua
cidade. Valorize as iniciativas nesse sentido.

As escolas são grandes espaços de
aprendizagem. Em muitas escolas no país, as
crianças e adolescentes estão aprendendo sobre
a história e a cultura dos povos indígenas e da
população negra; e sobre como enfrentar o
racismo. Ajude a escola de seus filhos a adotar
também essa postura.

Participe dessa Campanha e contribua
para uma infancia sem Racismo. Acesse o site
www.unicef.org.br ou siga o UNICEF no
Twitter: @unicefbrasil e acompanhe o tema da
redução do impacto do racismo na infância e
na adolescência. Divulgue para os seus
amigos! Valorizar as diferenças na infância é
cultivar igualdades!

10 Maneiras de contribuir para

uma infância sem racismo
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“ ocação é um germe delicadíssimo
introduzido pela própria mão de Deus, na alma que
vem peregrinar sobre a terra” (João Batita
Scalabrini)
Ei! Você jovem, já se perguntou sobre sua

vocação? E de que forma deseja entregar sua vida
gratuitamente?
Vem com a gente! Podemos juntos encontrar a

resposta.

V

COMUNIQUE-SE TAMBÉM:

Caixa Postal 117
95001-970 - Caxias do Sul, RS

Tel.: (54) 3204.5000 ou 3204.5000

ENDEREÇOS ELETRÔNICOS: SITE:

savpic@aesc.org.br
peregrino@aesc.org.br

www.scalabriniane.org
www.scalabrinianas.org.br

ACESSE: juventudeperegrina.blogspot.com
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Revista Peregrino
Rua Carlos Bianchini, 996  - Caixa Postal 117

CEP 95001-970 - Caxias do Sul, RS - Brasil

Tel. (54) 3204.5000

E-mail: peregrino@aesc.org.br

Bem-aventurados aqueles que conseguem

fazer-me reviver, escutando as lembranças do
meu passado, sem dizer-me: já o sabemos.
Bem-aventurados aqueles que não se apressam a
corrigir logo o que eu faço como se quisessem
dizer-me que eu não sei fazer mais nada certo.
Bem-aventurados aqueles que sabem doar-me

um pouco do seu tempo precioso e, quando me
encontram, param para cumprimentar-me. Bem-
aventurados aqueles que me comunicam as suas
alegrias, porque ainda acreditam que eu possa
compreendê-los. Bem-aventurados aqueles que
me oferecem flores, pensando que não sou tão
velho de buscar somente os espinhos. Bem-
aventurados aqueles que me ajudam a pensar, a
crer, a esperar e de boa vontade param para rezar
comigo. Bem-aventurados aqueles que
respeitam o meu passo cansado e não vão sempre
à frente obrigando-me a andar mais depressa.
Bem-aventurado aquele que não reclama
dizendo que estou ficando surdo, mas que
levanta a voz e nunca a abaixa, na minha
presença, para que eu não escute”.

Dom Pedro Jose Conti
Bispo de Macapá - AP

Bem aventuranças
do idoso

“


