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Amigos leitores!

C
om imensa alegria, chegamos até você

com uma nova edição da Revista

Peregrino. Nesta edição partilhamos

com você alguns artigos que trazem a temática da

diversidade religiosa presente na vida de todo ser

humano, sobretudo na vida do migrante que ao

peregrinar leva consigo a herança da fé, força que

encoraja nas jornadas migratórias. O ser humano

por sua constituição é um ser em relação, aberto à

transcendência com diferentes nuances em sua

maneira de vivê-la, interpretá-la e manifestá-la.

Vivemos numa sociedade pluralista onde se

expressam múltiplas formas e movimentos

religiosos.

Incentivar o diálogo sobre os aspectos que nos

irmanam e nos unem é uma das maneiras de

estabelecer comunicação e comunhão, não

obstante, as diferenças de expressão.

O ser humano vive, em si, a necessidade que o

leva a ligar-se ao sagrado, a um Ser superior, a que

presta culto e se sente protegido no seu viver e

fazer. O culto a este Ser superior – Deus

diferencia-se em modalidades.

Averdade é única. Cristo é a verdade. “Eu sou

o caminho, a verdade e a vida” (João 14,6).

Firmados nos pontos de unidade, pois o que nos

une é mais importante do que nos diferencia,

busquemos construir a fraternidade universal, a

paz, na união, no amor do mesmo Deus –

o Pai nosso.

Atodos e todas boa leitura!

Ir. Marilúcia Bresolin, mscs

Superiora Provincial

Caxias do Sul - RS
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“Migrantes e refugiados: rumo a um mundo melhor”

A
s nossas sociedades estão enfrentando, como nunca

antes na história, processos de interdependência

mútua e interação em um nível global, que, mesmo

incluindo elementos problemáticos ou negativos, se

destinam a melhorar as condições de vida da família humana,

não só nos aspectos econômicos, mas também nos aspectos

políticos e culturais. Cada pessoa, afinal, pertence à humanidade

e partilha a esperança de um futuro melhor com toda a família

dos povos. A partir dessa constatação, nasce o tema que escolhi

para o Dia Mundial dos Migrantes e Refugiados deste ano: “Os

migrantes e refugiados: rumo a um mundo melhor”.

Entre os resultados das mudanças modernas, o fenômeno

crescente da mobilidade humana emerge como um “sinal dos

tempos”, como o definiu o Papa Bento XVI (cf. Mensagem para

o Dia Mundial do migrante e do refugiado de 2006). Se por um

lado, as migrações muitas vezes denunciam fragilidades e

lacunas nos Estados e na Comunidade internacional, por outro,

revelam a aspiração da humanidade de viver a unidade, no

respeito às diferenças; de viver o acolhimento e a hospitalidade,

que permitem a partilha equitativa dos bens da terra; de viver a

proteção e a promoção da dignidade humana e da centralidade

de cada ser humano.

Do ponto de vista cristão, como em outras realidades humanas

também nos fenômenos migratórios se observa a tensão entre a

beleza da criação, marcada pela Graça e pela Redenção, e o

mistério do pecado. A solidariedade e o acolhimento, os gestos

fraternos e de compreensão, veem-se contrapostos à rejeição,

discriminação, aos tráficos de exploração, de dor e de morte.

Um motivo de preocupação são, principalmente, as situações

em que a migração não só é forçada, mas também realizada

através de várias modalidades de tráfico humano e de

escravidão. O “trabalho escravo” é hoje uma moeda corrente!

No entanto, apesar dos problemas, dos riscos e das dificuldades

que devem ser enfrentados, aquilo que anima muitos migrantes

e refugiados é o binômio confiança e esperança: eles trazem em

seus corações o desejo de um futuro melhor não só para si

mesmos, mas também para as suas famílias e para os entes

queridos.

O que significa a criação de um “mundo melhor”? Esta

expressão não se refere ingenuamente a conceitos abstratos ou a

realidades inatingíveis, mas se dirige à busca de um

desenvolvimento autêntico e integral, para poder agir de tal

modo que haja condições de vida digna para todos, para que se

encontrem respostas justas às necessidades dos indivíduos e das

famílias, para que seja respeitada, preservada e cultivada a

criação que Deus nos deu. O Venerável Papa Paulo VI descrevia

com estas palavras as aspirações dos homens de hoje:

ser liberado da pobreza, ter garantido de um modo seguro o

próprio sustento, a saúde, o emprego estável, ter uma maior

participação nas responsabilidades, fora de qualquer opressão e

ao protegido de condições que ofendem a dignidade humana;

poder desfrutar de uma educação melhor; em uma palavra, fazer

conhecer e ter mais, para ser mais " (Encíclica Populorum

Progressio, 26 de março de 1967, n. 6).

O nosso coração quer um “mais” que não seja simplesmente

conhecer mais ou ter mais, mas que seja essencialmente um ser

mais. Não se pode reduzir o desenvolvimento a um mero

crescimento econômico, alcançado, muitas vezes, sem ter em

conta os mais fracos e indefesos. O mundo só pode melhorar se a

atenção é dirigida, em primeiro lugar, à pessoa; se a promoção

da pessoa é integral, em todas as suas dimensões, inclusive a

espiritual; se não se deixa ninguém de lado, incluindo os pobres,

os doentes, os encarcerados, os necessitados, os estrangeiros (cf.

Mt 25, 31-46); caso se passe de uma cultura do descartável para

uma cultura do encontro e do acolhimento.

Os migrantes e refugiados não são peões no tabuleiro de

xadrez da humanidade. Trata-se de crianças, mulheres e homens

que deixam ou são forçados a abandonar suas casas por vários

"
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motivos, que compartilham o mesmo desejo legítimo de

conhecer, de ter, mas, acima de tudo, de ser mais. É

impressionante o número de pessoas que migram de um

continente para outro, bem como aqueles que se deslocam

dentro de seus próprios países e áreas geográficas. Os fluxos

migratórios contemporâneos são o maior movimento de

pessoas, se não de povos, de todos os tempos. No caminho, ao

lado dos migrantes e refugiados, a Igreja se esforça para

compreender as causas que estão na origem das migrações, mas

também se esforça no trabalho para superar os efeitos negativos

e aumentar os impactos positivos nas comunidades de origem,

de trânsito e de destino dos fluxos migratórios.

Infelizmente, enquanto incentivamos o desenvolvimento em

vista de um mundo melhor, não podemos silenciar o escândalo

da pobreza nas suas várias dimensões. Violência, exploração,

discriminação, marginalização, abordagens restritivas às

liberdades fundamentais, tanto para o indivíduo quanto para

grupos, são alguns dos principais elementos da pobreza que

devem ser superados. Muitas vezes, são justamente esses

aspectos que caracterizam os movimentos migratórios, ligando

migração e pobreza. Fugindo de situações de miséria ou de

perseguição em vista de melhores perspectivas ou para salvar a

sua vida, milhões de pessoas embarcam no caminho da

migração e, enquanto esperam encontrar a satisfação das

expectativas, muitas vezes o que encontram é suspeita,

fechamento e exclusão; quando não são golpeados por outros

infortúnios, muitas vezes, mais graves e que ferem a sua

dignidade humana.

Arealidade das migrações, com as dimensões que assume na

nossa época de globalização, precisa ser tratada e gerida de uma

maneira nova, justa e eficaz, o que exige, acima de tudo, uma

cooperação internacional e um espírito de profunda

solidariedade e compaixão. É importante a colaboração em

vários níveis, com a adoção unânime de instrumentos de

regulamentação para proteger e promover a pessoa humana. O

Papa Bento XVI nos traçou as coordenadas, afirmando que

«esta política há de ser desenvolvida a partir de uma estreita

colaboração entre os países donde partem os emigrantes e os

países de chegada; há de ser acompanhados por adequadas

normativas internacionais capazes de harmonizar os diversos

sistemas legislativos, na perspectiva de salvaguardar as

exigências e os direitos das pessoas e das famílias emigradas e,

ao mesmo tempo, os das sociedades de chegada dos próprios

emigrantes» (Carta Encíclica Caritas in veritate, 19 de Junho de

2009, 62). Trabalhar juntos por um mundo melhor requer a ajuda

mútua entre os países, com abertura e confiança, sem levantar

barreiras intransponíveis. Uma boa sinergia pode ser um

incentivo para os governantes enfrentarem os desequilíbrios

socioeconômicos e uma globalização sem regras, que se

encontram entre as causas das migrações em que as pessoas são

mais vítimas do que protagonistas. Nenhum país pode enfrentar

sozinho as dificuldades associadas a esse fenômeno que, sendo

tão amplo afeta todos os Continentes com o seu duplo

movimento de imigração e emigração.

É também importante ressaltar como essa colaboração já

começa com o esforço que cada país deveria fazer para criar

melhores condições econômicas e sociais no seu próprio

território, para que a emigração não seja a única opção para

aqueles que buscam a paz, a justiça, a segurança e o pleno

respeito da dignidade humana. Criar oportunidades de emprego

nas economias locais impediria, para além do mais, a separação

das famílias e garantiria condições de estabilidade e de

serenidade para os indivíduos e comunidades.
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Finalmente, olhando para a realidade dos

migrantes e refugiados, há um terceiro

elemento que eu gostaria de destacar neste

caminho de construção de um mundo melhor: a

superação de preconceitos e de pré-

compreensões, ao considerar a migração. De

fato, não é raro que a chegada de migrantes,

prófugos, requerentes de asilo e refugiados

despertem desconfiança e hostilidade nas

populações locais. Surge o medo que se

produzam perturbações na segurança social,

que se corra o risco de perder a identidade e a

cultura, que se alimente a concorrência no

mercado de trabalho ou, ainda, que se

introduzam novos fatores de criminalidade.

Os meios de comunicação social, neste campo,

têm um papel de grande responsabilidade: cabe a eles, de fato,

desmascarar estereótipos e fornecer informações corretas, o que

significará denunciar o erro de alguns, mas também descrever a

honestidade, a retidão e a magnanimidade da maioria. Para isso,

é preciso que todos mudem a atitude em relação aos migrantes e

refugiados; é necessário passar de uma atitude de defesa e de

medo, de desinteresse ou de marginalização - que, no final,

corresponde precisamente à “cultura do descartável” – para uma

atitude que tem por base a “cultura do encontro”, a única capaz

de construir um mundo mais justo e fraterno, um mundo melhor.

Os meios de comunicação também são chamados a entrar nesta

“conversão de atitudes” e a incentivar esta mudança de

comportamento em relação aos imigrantes e refugiados.

Penso como também a Sagrada Família de Nazaré teve que

viver a experiência de rejeição no início do seu caminho: Maria

«deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e

deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar na

hospedaria» (Lc 2,7). Além disso, Jesus, Maria e José

experimentaram o que significa deixar sua terra natal e ser

migrantes: ameaçados pela sede de poder de Herodes, foram

forçados a fugir e buscar refúgio no Egito (cf. Mt 2,13-14).

Mas o coração materno de Maria e o coração zeloso de José,

Protetor da Sagrada Família, sempre mantiveram a confiança de

que Deus nunca abandona. Pela intercessão deles possa ser

sempre firme no coração do migrante e do refugiado esta

mesma certeza.

A Igreja, respondendo ao mandato de Cristo: «Ide e fazei

discípulos entre todas as nações», é chamada a ser o Povo de

Deus que abraça todos os povos, e leva a todos os povos o

anúncio do Evangelho, pois no rosto de cada pessoa está

estampado o rosto de Cristo! Eis a raiz mais profunda da

dignidade do ser humano que deve ser sempre respeitada e

protegida. Não são os critérios de eficiência, produtividade, de

classe social, de pertença étnica ou religiosa que fundamentam a

dignidade da pessoa, mas sim o fato de ser criado à imagem e

semelhança de Deus (cf. Gn 1,26-27), e, ainda mais, o fato de ser

filhos de Deus; todo ser humano é um filho de Deus! Nele está

impressa a imagem de Cristo! Trata-se, então, de o vermos, nós,

em primeiro lugar, e de ajudar os outros a verem no migrante e

no refugiado não só um problema para lidar, mas um irmão e

uma irmã a serem acolhidos, respeitados e amados; trata-se de

uma oportunidade que a Providência nos oferece para contribuir

na construção de uma sociedade mais justa, de uma democracia

mais completa, de um país mais inclusivo, de um mundo mais

fraterno e de uma comunidade cristã mais aberta, de acordo com

o Evangelho. As migrações podem criar possibilidades para a

nova evangelização; abrir espaços para o crescimento de uma

nova humanidade, preanunciada no mistério pascal: uma

humanidade em que toda terra estrangeira é uma pátria, e em que

toda pátria é uma terra estrangeira.

Queridos migrantes e refugiados! Não percais a esperança de

que também a vós está reservado um futuro mais seguro; Que

possais encontrar em vossos caminhos uma mão estendida; que

vos seja permitido experimentar a solidariedade fraterna e o

calor da amizade! Para todos vós e para aqueles que dedicam

suas vidas e suas energias ao vosso lado eu prometo a minha

oração e concedo de coração a minha BênçãoApostólica.

Mensagem do Santo Padre Francisco

para o dia mundial do migrante e do refugiado (2014)



C
onforme o Documento de Aparecida, a Igreja alerta para

não ficarmos indiferentes diante do flagelo do álcool e

das drogas, pois ambos estão destruindo a humanidade,

especialmente as novas gerações. Nossa tarefa se

desenvolve enfocando a recuperação da vida física, emocional e

espiritual junto a estas populações, acompanhando e apoiando as

políticas governamentais para ajudar diminuir essa

pandemia (Cf. DA422).

A escolha do Sistema de Saúde Mãe de Deus (SSMD) na

implantação do serviço do Centro de Atenção Psicossocial Álcool

e Drogas (CAPS/ad), em consonância com as políticas públicas e

proposta institucional da Congregação das Irmãs Missionárias de

São Carlos Borromeo – Scalabrinianas é uma resposta de atenção e

escuta aos apelos sociais da atualidade. As ações em Saúde Mental

do SSMD envolvem a atenção aos doentes mentais e aos

dependentes químicos, referenciados pela rede do Sistema Único

de Saúde (SUS), ou ingressados por livre demanda nas

emergências, pronto-atendimentos ou ambulatórios. O público

alvo é diverso, de maneira especial os migrantes. Esses, por

estarem submetidos a um ambiente social e econômico pouco

favorável se deparam com fatores que afetam sua saúde, pois

dificilmente conseguem manter seus costumes originais. Esta

realidade é decorrente dos desajustes biopsicossociais, afetando

sua condição humana e colocando-os em situação de

vulnerabilidade social. Com facilidade, se envolvem no processo

de consumo da droga e do álcool.

Segundo a Política do Ministério da Saúde para a Atenção

Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas, de 2004, o

CAPS/ad, tem como objetivo oferecer atendimento à população,

oferecendo atividades terapêuticas e preventivas à comunidade,

buscando prestar atendimento diário aos usuários dos serviços,

dentro da lógica de redução de danos (Ministério da Saúde,

Política de Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas,

p. 34. 2004).

Os recursos terapêuticos oferecidos são diversos. A equipe

interdisciplinar, dentro de suas especificidades, avalia, trata,

acompanha e encaminha as necessidades individuais de cada um.

Com olhar diferenciado, pautado pela escuta e acolhimento

personalizado, o que faz a diferença na proposta de humanização.

Essa proposta dentro do serviço contribui para a evolução positiva

do enfrentamento/tratamento da dependência de cada pessoa, com

a família, coparticipante ativo.Acredita na possibilidade da pessoa

ser protagonista da própria vida de acordo com os direitos

humanos e sociais.

Dessa maneira é possível desenvolver o olhar diferenciado sobre

a pessoa em situação de vulnerabilidade no serviço de Saúde

Mental na perspectiva de ações de humanização, a partir do

acolhimento, presente nas práticas cotidianas. É um convite para

que se possa compreender que a pessoa carrega sua história e que

deve ser respeitada em sua integralidade humana.Além do cuidado

com o tratamento dessas pessoas, busca-se promover a vida e

viabilizar o protagonismo de sua própria vida à luz do Evangelho de

João 10,10 “Eu vim Para que todos tenham vida e a tenham em

abundância.”.

Pode-se perceber a resposta por meio de relatos, como esses:

“Volto a ter um lar” M. 34 anos, morador de albergue municipal,

dependente de crack, após um ano de tratamento no serviço e com

algumas recaídas, abandonos e reinícios de tratamento, retomou os

estudos e com a orientação da equipe de saúde, consegue receber o

auxílio previdenciário (auxílio-doença). Conseguiu também alugar

uma peça para morar e deixar o albergue.

“Penso e posso”, G. 43 anos, após várias tentativas para resolver seus

problemas chega motivado, mas pouco encorajado para tentar

novamente conseguir lidar com sua dependência. Participando dos

grupos terapêuticos no CAPS, ouve seus colegas relatarem o sucesso

que tiveram e sente-se confiante. Afinal, não é o único a tropeçar nas

pedras do caminho. Relata: “Hoje sei que posso controlar meu

comportamento, dizer não, penso que posso sim me manter limpo”.

“Novamente trabalho” C, 32 anos, separado, que mora com os pais.

Afastado do trabalho pelas consequências do uso das substâncias

químicas múltiplas, não consegue período de abstinência superior a

uma semana. Expressa o medo de além de perder seu trabalho, perder o

amor de sua família. Após várias recaídas e períodos curtos de

abstinência, o paciente foi encaminhado à comunidade terapêutica,

permanecendo por 3 meses. Após a alta, percebeu-se que havia mais

tempo abstinente. Foi iniciado um plano terapêutico voltado à

mudança de comportamento. Estimulou-se o envolvimento dos

familiares no tratamento e foi encaminhado ao programa de

reabilitação ao trabalho. Atualmente encontra-se abstêmio, com

trabalho formal.

www.sca l abr in i anas .o rg .b r
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Migração e Saúde Mental:
novas possibilidades de superar a dependência química

Um olhar diferenciado sobre a pessoa em situação de vulnerabilidade

no serviço de Saúde Mental na perspectiva de ações de humanização.

Ir. Lucia Boniatti, mscs

Presidente do Hospital Mãe de Deus

Porto Alegre - RS
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Educação e
diversidade religiosa

É
tempo de mudanças. É tempo de resgatar a essência e

superar os desafios da pós-modernidade. Temos em

nosso DNA cristão todas as possibilidades de superar os

embates do progresso que o ser humano almeja na coletividade.

Todas as grandes transformações no decorrer da história humana

não foram fáceis. Talvez o tempo em que vivemos tenha, em

relação aos outros, apenas o fator tempo. Porque nos dias de hoje

tudo acontece e se fica sabendo com uma rapidez muito grande.

Pensar e repensar a educação se faz necessário em todas as

etapas da construção da vida humana. Resgatar a importância

dos pilares da educação. O que compreende a educação e quem

são os responsáveis pelos processos educacionais é de suma

importância em tempos de carência de visão de mundo e até

mesmo de ser humano.

Educação é o conjunto de processos que levam o ser humano

a descobrir o seu potencial. No exercício das habilidades e

competências se descobre o projeto humano que está em cada

indivíduo. Isso acontece com a ajuda da família, da religião, da

escola e da sociedade em suas inúmeras instituições, i.é,clubes,

comunidades, grupos, associações... As estruturas sociais

humanas, não obstantes as suas lacunas, são importantes para o

vir a ser de cada um.

É importante resgatar a missão que cabe à família como

educadora das novas gerações. Ela sempre será o elemento

determinante para o equilíbrio da vida humana em todas as

dimensões. Quem introduz o indivíduo na cultura, na tradição,

na religião e na sociedade é a família. A escola, a comunidade de

fé e as demais instituições sociais devem dar sequência no

processo formativo do ser humano contribuindo nas dimensões

que lhe são peculiares.

Na família, através do cuidado com as atitudes, hábitos e

valores é que se proporcionam ao ser humano as virtudes.

Somente o ser virtuoso é capaz de se realizar plenamente em seu

projeto de vida. Seja esse projeto de vida consciente ou

razoavelmente reconhecido nas etapas da existência. É

profundamente salutar que os pais possam ajudar os filhos a

descobrirem os seus anseios, dons, talentos, capacidades para se

realizarem como ser humano.

O importante é entender e objetivar práticas concernentes

com o postulado de que a missão da família não pode e não deve

ser outorgado a outrem. É na família que a pessoa amadurece

como ser no mundo. Na religião, na escola e nos demais espaços

se fortalecem, dimensiona e projetam-se os valores. É na família

que o ser humano descobre os valores dos outros e faz a

experiência fundante da tolerância e do convívio. Na família que

se estabelece as matrizes culturais que proporcionarão as

relações com a dignidade do outro.

Assim o ser humano será capaz de viver e conviver nos

espaços de diversidade religiosa. Porque uma família convicta

de seus valores, de suas origens na fé e na cultura se coloca capaz

de inter-relações saudáveis.

Todas as mudanças evidenciam crises e nelas há que se ter

posturas tranquilas e serenas, que advêm da vivência dos valores

teologais. A fé, a esperança e a caridade são elementos

prioritários e se tornam a tônica de nossas buscas. Certos de

nossa identidade e revendo a nossa essência, podemos

estabelecer os processos de mudança, garantindo o

protagonismo cristão.

Não podemos viver e nem deixar que a vida humana retorne

ao tempo em que os que são de outra cultura, outra

nacionalidade, origem étnica e porque pensam, agem e creem

diferente da gente devem ser excluídos, banidos e eliminados.

Não é tempo de exclusão. É tempo de convicção do que sou,

penso e acredito. É tempo de bom senso, de senso crítico. É

tempo de convívio, tolerância e cooperação para que a vida

humana em todas as suas manifestações possa ter o privilégio

único de realização de todo o seu potencial.

Isaias Pablo Klin Carlotto

Coordenador Geral do Movimento

Leigos Missionários Scalabrinianos

Caxias do Sul - RS
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O
advento do Polo Naval tem trazido para a Cidade

de Rio Grande não somente um contingente de

migrantes nordestinos, mas também de diferentes

culturas e expressões religiosas.

Segundo dados do IBGE 2010, 45,72% se declaram

Católicos Romanos; 22,39% sem religião; 10,8% Espíritas;

7,5% Evangélicos Pentecostais. Contrastando com os

índices nacionais, a Cidade de Rio Grande, no Estado do Rio

Grande do Sul, demonstra um percentual pequeno de

católicos em relação às outras denominações. Da mesma

forma, o número daqueles que se declaram sem religião é

superior à média brasileira.

Quanto ao aspecto cultural, sem muita dificuldade, é

possível encontrar, circulando no espaço urbano: chineses,

egípcios, peruanos, filipinos, senegaleses, haitianos e

gregos. Os dados são empíricos, mas segundo um

levantamento feito pela Pastoral Universitária estima-se que

haja 200 estudantes de língua espanhola nos cursos de

graduação e pós-graduação na Universidade Federal do Rio

Grande (FURG). Essa nova conjuntura tem colocado

desafios não somente no tocante à questão cultural, mas

também religiosa.

Para tanto se faz necessário um discernimento sincero por

parte da comunidade Cristã afim de que a diversidade não

seja um obstáculo ou ostracismo, mas ocasião de

intercâmbio e enriquecimento mútuo. Por isso, estamos

propondo ações e iniciativas nos diferentes níveis sociais de

forma que Rio Grande não somente seja “um mar de

oportunidade” como se veicula nos meios de comunicação

de massa, mas como espaço de acolhida ao migrante, aos

invisíveis e “sobrantes” da sociedade.

Pe. Raphael Colvara Pinto

Coordenador Diocesano de Pastoral

Rio Grande - RS

Pluralismo cultural e religioso
na Cidade do Rio Grande-RS



A hospitalidade para com os haitianos:
Quão humana é a nossa sociedade?
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O
drama das centenas e centenas de haitianos,

vítimas de devastador terremoto, que, via o

estado do Acre, busca hospitalidade no Brasil,

representa um teste de quanto humana é ou não é a nossa

sociedade. Não queremos nos restringir somente aos

haitianos, mas aos tantos que são expulsos de suas terras,

posseiros, indígenas, quilombolas e outros, pelo avanço do

agronegócio, ou desalojados como recentemente os do

prédio da Organização Internacional (OI) no Rio de Janeiro

e que tiveram que se refugiar na praça da Catedral da

cidade. Organismos da ONU nos dão conta de que existem

no mundo mais de cem milhões de refugiados, seja por

guerras, por problemas de fome ou climáticos e outras

causas semelhantes. Quais Abraãos andam por aí buscando

quem os acolha. E quantas naves são rejeitadas tendo que

vagar pelos mares no meio de todo tipo de necessidades e

desesperanças.

A hospitalidade é um direito e um dever de todos, pois

todos somos filhos e filhas da mesma

Terra. Basta lembrar os refugiados de

África que chegam à ilha italiana de

L a m p e d u z a . R e c e b e r a m a

solidariedade do papa Francisco,

ocasião em que fez as mais duras

críticas à nossa civilização por ser

insensível e perder a capacidade de

chorar sobre a desgraça de seus

semelhantes. Todos estes padecem

sob a falta de hospitalidade e de

solidariedade.

No Brasil, nos jornais, mas

especialmente nas mídias sociais, se

deslanchou acirrada polêmica sobre

c o m o t r a t a r o s h a i t i a n o s

desesperados e depauperados que

estão chegando ao Brasil. O

governador Tião Viana, do Acre,

mostrou profunda sensibilidade e

hospitalidade acolhendo-os a ponto

de, com os meios parcos de um estado

pobre, não dar conta da situação. Teve que pedir socorro ao

governo central. Mas foi, de forma desavergonhada,

injuriado por muitos nas redes sociais e no twitter. Aí nos

damos conta de quão desumanos e sem piedade alguns

podem ser. Nem respeitam a regra de ouro universal de não

desejar ser tratado desta forma caso um dia se encontrem

em semelhante situação. Segundo o notável biólogo

Humberto Maturana, tais pessoas retrocedem a um estágio

pré-humano, ao nível em que se encontram hoje os

chimpanzés, que são societários, mas autoritários, nem

sempre praticando a mutualidade.

É neste contexto que a virtude da hospitalidade ganha

especial relevância. A hospitalidade — disse-o o filósofo

Kant em seu último livro, A paz perpétua (1795) — é a

primeira virtude de uma república mundial. É um direito e

um dever de todos, pois todos somos filhos e filhas da

mesma Terra. Temos o direito de circular por ela, de receber
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e de oferecer hospitalidade.

A hospitalidade é um direito e um dever de todos, pois

todos somos filhos e filhas da mesma Terra. Um dos mais

belos mitos gregos se refere à hospitalidade. Dois velhinhos

muito pobres, Baucis e Filemon, deram acolhida a Júpiter e

a Hermes que se tinham travestido de andarilhos miseráveis

para testar quanta hospitalidade ainda restava sobre a Terra.

Foram repelidos por todos. Mas foram calorosamente

acolhidos pelos bons velhinhos que oferecem o pouco que

tinham. Quando as divindades se despiram de seus trapos e

mostraram a sua glória, transformaram a choupana num

esplêndido templo. Os bons velhinhos se prostraram em

reverência. As divindades pediram que fizessem um

pedido, que seria prontamente atendido. Como se tivessem

combinado previamente, ambos disseram que queriam

continuar no templo recebendo os peregrinos e que no final

da vida ambos, depois de tão longo amor, pudessem morrer

juntos. E foram atendidos. Filemon foi transformado num

enorme carvalho e Baucis numa frondosa amoreira. Os

galhos se entrelaçaram no alto e assim ficaram até os dias de

hoje, como contam os passantes. E foi tirada uma lição que

passou para todas as tradições: quem acolhe um pobre,

hospeda o próprio Deus.

A hospitalidade exige uma boa vontade incondicional

para acolher o necessitado e o que se encontra sob grande

sofrimento. Ela exige também escutar atentamente o outro,

mais com o coração do que com os ouvidos para captar a sua

angústia e a sua esperança.

Ela exige, outrossim, uma acolhida generosa, sem

preconceitos de cor, de religião e de condição social. Evitar

tudo o que o fizer sentir-se um indesejado e um estranho.

Importa dialogar abertamente para captar sua história de

vida, os riscos que passou e como chegou até aqui.

Responsabilizar-se conscientemente junto com outros

para que encontre um lugar onde morar e um trabalho para

ganhar sua vida. A hospitalidade é um dos critérios básicos

do humanismo de uma civilização. A nossa vem marcada

lamentavelmente por preconceitos de larga tradição, por

nacionalismos, pela xenofobia e pelos vários

fundamentalismos. Todos estes batem as portas aos

imigrados ao invés de abri-las e, compassivos,

compartilharem de sua dor.

É nesse espírito que a hospitalidade para com nossos

irmãos e irmãs haitianos deve ser vivida e testemunhada.

Aqui se mostra se somos verdadeiramente um povo da

cordialidade e da acolhida aberta a todos; o quanto temos

crescido em nossa humanidade e melhorado nossa

civilização.

Leonardo Boff

Fonte - http://www.jb.com.br/leonardo-boff/noticias



A hospitalidade e o cuidado

A
razão do pensar humano é recriar constantemente

a capacidade de colocar ordem na grande “casa da

humanidade”. O desafio está posto, pois a

realidade atual é marcada pela perversidade de um modelo

socioeconômico e cultural que provoca a exclusão, a

miséria, a fome, o desemprego e a desigualdade.Aeconomia

se baseia no consumo desenfreado, no acúmulo de bens nas

mãos de poucos, no lucro desigual e na destruição,

depredação e agressão da natureza. A secular exploração

tem deixado marcas na mentalidade guiadas pelos valores

do possuir, do conquistar, do ter e do absorver. Há no ser

humano instintos e mecanismos de violência, vontade de

poder e dominação que afastam as possibilidades da

acolhida, da hospitalidade, da sociabilidade com o diferente,

da benevolência à vida e o respeito com a natureza. Essa

mentalidade persiste nos dias atuais e se sustenta através da

“competitividade”, da “utilidade”, da “rentabilidade”, dos

excessos da voracidade do projeto industrialista e tecnicista

presente na globalização. Esse espírito é fonte de exclusão

social, tráfico humano, coerção do outro, dos constantes

fluxos migratórios que atingem os mais

pobres e vulneráveis, atitudes contrárias

à natureza humana e social. Essa cultura

se fundamenta na “egologia” que

determina o modo de pensar e agir dos

últimos séculos. Essa vivência provoca

o individualismo, o narcisismo, o

fechamento, o calculismo, a indiferença

e absorção do outro.

Nesse contexto, os migrantes sofrem

diretamente as consequências desse

modelo cultural. Eles, que se

apresentam como o outro, o estrangeiro,

o diferente e o desconhecido, nos

perguntam: é possível repensar os

valores em vista da superação da

coisificação, da posse, da coerção e da

manipulação dos outros? Quais são os

caminhos para “primeirar” o valor da

vida, da dignidade, da convivência, da

hospitalidade?

A antropologia afirma que somos

essencialmente “relação” e que o

“cuidado” pertence à essência da pessoa

humana como um condicionador prévio da responsabilidade em

vista do outro. É uma pré-condição amorosa em vista da vida

integral (L. Boff), “vida abundante para todos” (Jo 10,10). No

princípio é a “relação” (Bubber), que se fundamenta no primado

do Rosto que induz a ética do cuidado do outro (Lévinas). A

relação com os outros, Rosto a Rosto, face a face, é constitutiva

da pessoa humana. No encontro com os outros, a pessoa se

descobre, define o sentido e a realização do próprio eu.Aabertura

ao outro, o diferente, é ao mesmo tempo o autoconhecimento,

realização, cuidado e responsabilidade.

O homem é naturalmente criado para a convivência, o

encontro, o diálogo, a reciprocidade, o “face a face”. A

experiência originária mais profunda da pessoa é a relação com o

outro, com o mundo que o circunda e com o Deus. O homem cria

vínculos por natureza e não vive sem o outro. Viver é

radicalmente conviver, acolher e hospedar. A relação face a face,

com o diversamente outro, é comunicação, coexistência,

convivência, visitação. O ser humano, face a face, é ser com o

outro e para o outro. A pessoa é “um ser de relações nas

diferenças”. O outro é a “diferença como não indiferença”.
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Nessa trama da vida, a relação de cuidado surge como a

inquietação, a preocupação, o desejo de servir em vista “bem

viver”. O outro é visitação que se apresenta como “Rosto” e

“olhar” que vem de fora, o estrangeiro que invoca a acolhida e

o cuidado. O cuidado desperta a compaixão, a convivialidade,

a simplicidade, a inclusão amorosa e comunial. É a consciência

de pertencermos ao destino comum como um “nó” de relações,

de reciprocidade, de convivência nas diferenças. O outro é o

Rosto, como mistério que visita, nômade que vem do além e

invoca a escuta. O outro que se apresenta como estrangeiro,

intocável, transcendência, essencialmente diferença, é

enigma, inadequado e assimetria, pois resiste a transformar-se

em conteúdo, posse, coisificação, objeto de compra e venda. O

outro é uma “anterioridade anterior ao próprio eu”. “Ele”,

como terceira pessoa na relação, sem nome, status e soberania,

tem prioridade no cuidado, pois vem da altura do infinito que

está no olhar do Rosto e me convoca para a acolhida

responsável, amorosa e hospitaleira.

O outro, criado à imagem e semelhança de Deus, é

invocação ética da responsabilidade intersolidária, a fim de

devolver a dignidade sacral ao corpo do “pobre”, da “viúva”,

do “órfão” e do “estrangeiro”. É uma profecia que supera a

manipulação, a mecanização e o esvaziamento do sentido

originário da vida. Por isso, é convite para a igualdade, justiça,

respeito, amor, responsabilidade, cooperação, solidariedade.

O diferente, na visita face a face, desperta a compaixão

humanitária, a responsabilidade solidária e o cuidado com a

vida integral. A relação com o outro é uma obediência (ob-

audire) no sentido de escutar a voz do outro em vista da

diaconia, isto é, do “servir” e do “ser-a-vir”, que na sua

visitação suplica o acolhimento, o respeito, a inclusão e a

eleição.

Para que essa realidade possa acontecer, é preciso superar a

cultura do individualismo, do egoísmo e da indiferença para a

cultura da alteridade, isto é, a relação eu, tu, ele, como desejo

de ser e servir ao outro como consciência responsável. Na

relação com os outros, superamos a “egologia” desenvolvida

de modo especial, pelo pensamento moderno e

fundamentamos um novo pensar baseado no “imperativo

ético” que nasce no face a face, do Rosto do outro que se

apresenta na diversidade das nações, das culturas, das etnias,

das sociedades, das crenças, dos 'indocumentados', dos

estrangeiros, dos globalizados na indiferença. A sociedade,

enraizada na cultura do individualismo, do narcisismo e da

competição, necessita vencer a egolatria e tornar-se relação de

encontro, abertura e serviço ao povo nos seus direitos

inalienáveis, ou seja, uma “eco-litur-diaconia”.

O outro que se apresenta como Rosto é essencial à

espiritualidade. Segundo Lévinas, o Rosto faz o eu tocar a

transcendência divina: “a face do Outro é o divino no homem”.

Assim, o Deus verdadeiro é um traço forte no Outro em sua

originalidade, isto é, o Rosto. Deus é essencialmente o Bem,

isto é, a ética antes do bem e do mal. O “Rosto” é um apelo ético

no cuidado aos outros que se sensibiliza pela profundidade

misteriosa da vida, que vai além do ser-em-si, sustentando na

sua autossuficiência, solidão e soberania de um eu fechado no

triunfo de uma responsabilidade egoísta. O outro, como

diferente, provoca um êxodo do eu em direção da bondade

divina e humana. A ética religiosa parte do “nós” 'inter-

relacional', pois a pessoa humana se constrói no

acolhimento do outro, no encontro, na proximidade,

curando as feridas, dialogando, aceitando, amando e

reerguendo o semelhante.

O “Tu não matarás” é a primeira palavra do Rosto. Hoje

a morte “provocada” passa por muitas “feições”, como a

questão inter-relacional, inter-racial, com múltiplas

possibilidades de violência na sociedade, a desigualdade

econômica, a destruição da natureza, a não hospitalidade ao

(i) migrante. O “Ele”, como terceira pessoa na relação, sem

nome, sem terra, longe da família, estrangeiro, é o outro na

relação como diferença, não escolhido, mas acolhido. O

“Ele”, sem nome, forasteiro, estranho, o diferente, o outro,

é um apelo ético que implica toda a questão social, a

ecológica e a espiritual. O Rosto do outro convoca ao

supremo testemunho do imperativo ético: “não matarás,

mas servirás”. O outro me invoca para a responsabilidade

de tudo e de todos: “Sou responsável da responsabilidade

responsável do outro”, pois o Rosto de outrem se apresenta

como anterioridade e prioridade sobre o eu. o eu, o bom

samaritano, que na “proximidade”, deseja a paz e existência

plena do outro. O amor incondicional deseja e testemunha o

bem do outro. O cuidado ético-solidário é o coração da

“insaciável compaixão” (Dostoievky) pelo outro, em vista

da obra da libertação e da construção do Reino de Deus.

Ė

Pe. Gilmar Paulo Marchesini

Professor de Filosofia, FACEBG, Bento Gonçalves - RS

Sacerdote da Diocese de Caxias do Sul - RS



A história da salvação
caminha na diversidade
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A
Bíblia é uma coleção de escritos, poemas, orações e

cartas que foram escritas por muitas pessoas e

diversas comunidades que a redigiram durante mais

de mil anos. A maioria dos escritos bíblicos testemunha a

palavra divina que ilumina a história vivida pelo antigo povo

de Deus de Israel na sua diversidade.

A humanidade tem em seu tesouro cultural muitos livros

sagrados, documentos importantes para muitas religiões

antigas e algumas mais novas. De todos os livros sagrados, a

Bíblia é o único aceito e assumido como revelação divina por

duas religiões diferentes: o Judaísmo e o Cristianismo. Em si

mesma, a Bíblia é um livro inter-religioso e no qual aparece

uma grande diversidade de culturas e crenças. O Novo

Testamento é a parte especificamente cristã que conta como as

primeiras comunidades de discípulos e discípulas de Jesus

ligaram a história bíblica com a experiência vivida por Jesus e

que ele chama a viver.

A leitura das páginas bíblicas relatam a forma que Deus

conduziu o povo antigo de Israel para uma terra e um projeto

de vida comunitária e essa história, hoje, pode ajudar na

construção de um mundo de justiça e paz. Do seu modo, cada

religião significa uma resposta que as diversas culturas

humanas dão ao amor divino. Cada uma tem uma pedagogia

própria para capacitar as pessoas que a seguem e torná-las

mais humanas e mais capazes de amar. Algumas religiões são

admiráveis pelo contributo dos elementos fundamentais da

resistência das comunidades, no meio dos maiores

sofrimentos e perseguições que confirmam a identidade de

filhos e filhas de Deus.

Quando Deus terminou de preparar a terra, criou o homem

e a mulher a sua imagem e semelhança. A experiência de

comunhão embalou os sonhos da humanidade, porém o vazio

de Deus deu origem a diversas religiões que embora diferentes

têm a mesma origem e características comuns. Muitas práticas

e conceitos perpassam a história por tradição oral, com

acréscimos e interpretações das realidades vividas e

experimentadas.

A primeira manifestação religiosa foi a monoteísta.

Os primeiros homens e mulheres conhecedores da sua origem

buscaram o verdadeiro Deus. Com o passar do tempo, as

situações provocaram o afastamento do criador, como

aconteceu com o fato de Caim e Abel como relata o livro do

Gênesis. O episódio retrata o rumo da humanidade que foi

perdendo o sentido da vida e a relação com o Criador. A

confusão das línguas em Babel espalhou a humanidade e

muitos povos se formaram e organizaram de forma tribal. As

novas religiões surgiram e todas elas preservaram muitos

conceitos verdadeiros sobre Deus e as práticas de importância

espiritual e autêntica.

As religiões primitivas se desenvolveram e se tornaram

cada vez mais diferentes umas das outras. Alguns povos

conservaram uma ideia sobre Deus. Muitas delas se

corromperam e passaram a adorar o sol, a lua e outros astros.

Nas sociedades que viviam da caça, surgiu a adoração aos

animais. Nas sociedades agrícolas passou-se a crer em seres

supremos, trocando a Deus por quadrúpedes e répteis. Entre as

religiões que mantiveram a crença no ser supremo, algumas

chamavam de Pai, ou Nosso Pai e outras o chamavam de

Criador.

Algumas características marcaram a vivência religiosa na

história do povo de Israel. As crenças em poderes

sobrenaturais, o uso de colunas, pilares, altares e templos

sagrados, bem como a realização de sacrifícios de animais

para a obtenção de perdão e favores divinos observa-se nos

escritos bíblicos que marcam o velho testamento.

Tantas manifestações aconteceram no meio de um só povo

e na mesma época, mas foram praticadas por diversos grupos

primitivos antes de Cristo em pontos geograficamente

distintos e distantes.

Na leitura dos textos bíblicos entende-se toda a linguagem

apresentada em diferentes estágios de desenvolvimento e

diversidade de expressões religiosas.Alguns povos cresceram

muito e deram origem às primeiras grandes civilizações.

Surgiram cidades e com estas o comércio. A vida religiosa era

intensa com sacerdotes, sacerdotisas e pessoas ligadas ao

serviço sagrado de arte religiosa, música, escritos de método,
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descrições rituais, lendas, lamentações e hinos. Utilizavam os

animais para o sacrifício. Os templos possuíam terras e

celeiros para o sustento dos sacerdotes, órfãos e viúvas. Foi

imensa a herança religiosa que Abraão recebeu com

influências herdadas mais pelo judaísmo.Aação deAbraão ao

sacrificar um animal para Deus, ou a atitude de Jacó ao erigir

uma coluna em Betel, Melquisedique oferecer a Abraão pão e

vinho e receber em troca seus dízimos, deixa clara a atitude do

rei e sacerdote de um povo servir o Deus verdadeiro. Quase

todas as crenças e rituais primitivos aparecem na vida dos

patriarcas ou no judaísmo ajustados e regulamentados pela lei

mosaica. A lei tornou obrigatórias muitas daquelas práticas,

outras firmaram pela tradição e outras foram proibidas como a

fabricação de imagens e uso de esculturas.

A Sagrada Escritura apresenta evidências das relações de

Deus com outros povos, surgindo rituais que somente o

judaísmo viria a praticar como Balaão que era moabita e

conhecia o Deus verdadeiro. O Senhor livrou os sírios através

de Naamã. Israel foi liberto do Egito porque Deus tirou

também os filisteus de Caftor e os sírios de Quir. Os habitantes

de Nínive jejuaram, cobriram-se de saco e cinza e Deus

perdoou os seus pecados e Ciro, rei da Pérsia foi chamado de

servo e ungido de Deus.

Todos os acontecimentos são coerentes com o plano de

salvação porque o objetivo sempre foi resgatar a humanidade

de toda tribo, língua, povo e nação como menciona o livro do

Apocalipse. Israel foi escolhido para ser o agente de Deus

através de sua ação plena entre as nações e realizar a promessa

da bênção entre todas as nações.

No Antigo Testamento, como em toda a Bíblia, é

reconhecida, em sua origem, uma autêntica experiência

Ir. Nyzelle Juliana Dondé, mscs

Animadora Vocacional

Caxias do Sul - RS

religiosa. Deus se revelou ao povo de Israel na realidade da sua

história e fez isso como o único Deus, Criador e Senhor do

universo e da história.

Um dos mais importantes aspectos do relacionamento de

Deus com Israel é a Aliança, mediante a qual Javé se

compromete a ser o Deus daquele povo que tomou como a sua

possessão particular e dele exige o cumprimento religioso dos

mandamentos e das leis divinas. Assim, a fé comum, as

celebrações cúlticas e a observância da Lei são os elementos

que configuram a unidade de Israel, que se rompe quando se

torna infiel ao Deus ao qual pertence.Ahistória de Israel como

povo escolhido revela que o mais importante é manter a sua

identidade religiosa em meio ao mundo ao seu redor, passo

necessário que será dado em direção à mensagem universal

que depois, em Jesus Cristo, será proclamada pelo Novo

Testamento. Eles tratam de questões comuns da humanidade e

com os movimentos dos povos se estendem pelas nações na

sua diversidade.

A crença dos israelitas atribuía todos os acontecimentos à

ação de Deus. O resultado foi de um povo híbrido, os

samaritanos que pela carga de influência estrangeira passaram

a ser discriminados pelos judeus como relata João no seu

evangelho quando Jesus se encontra com a mulher samaritana.

Nos dias de Cristo, os sacerdotes judaicos se encontravam

em proeminência política no meio do povo. Israel conseguiu

se libertar do jugo da Grécia, mas logo foi conquistado pelos

romanos. Com o tempo adotaram deuses e práticas religiosas

de outras nações. Como influência romana no judaísmo pode-

se citar o templo que Herodes construiu em Jerusalém. A

construção era em estilo helenístico, com pilares coríntios e

com a imagem de uma águia sobre a entrada principal.

As Sagradas Escrituras deixam o legado da base religiosa

na crença do mesmo Deus. As culturas de todos os povos

caminham ao lado das manifestações religiosas e na

diversidade de suas expressões que revela o Deus da história

através de Jesus Cristo. A diversidade religiosa é um dom que

se insere na dinâmica misteriosa dos desígnios de Deus como

tesouros humanos de sabedoria e de religiosidade. É na

diversidade que os povos de hoje continuam tecendo a trama

da história com suas riquezas de uma fronteira a outra e de

geração em geração até os confins do mundo.



Migración y diversidad religiosa
“Cuanto más la migración sea diversificada, tanto más

tenga lugar la diversidad religiosa”
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L
a migración como realidad planetaria desempeña

un papel vital en la vida de los pueblos:

encuentros de nación con otras naciones, cultura

con otras culturas, experiencias con otras experiencias,

vivencias con otras vivencias. Y el proceso de la globalización

ha contribuido de forma considerable a que este movimiento

sea cada vez más diversificado facilitando intercambios,

enriqueciendo y fortaleciendo las identidades de los pueblos

tanto para aquellas que migran como aquellos que deciden o

no acoger a las personas migrantes.

Ante esa dinámica de movimiento donde se entrelazan, se

interrelacionan las diferentes dimensiones como lo social, lo

político, lo económico, lo cultural, lo ideológico, se puede

afirmar también que la migración y la diversidad religiosa son

dos procesos que se desarrollan simultáneamente en el tiempo

y en el espacio en la vida de los pueblos consciente e

inconscientemente. En un cierto modo, más allá de las

realidades políticas, económicas, sociales, culturales,

ideologías, los movimientos migratorios propician esa

configuración de esta diversidad religiosa.

No hay que olvidar que cada persona que migra, lleva

consigo su semilla de fe, pero que en las sociedades receptoras

es vivenciada de forma creativa, dinámica de acuerdo a la

experiencia vital de cada ser humano. Entonces, en este

proceso migratorio, la diversidad religiosa representa el

termómetro que mide la temperatura de una nación respecto a

la presencia en término cuantitativo de las diferentes

poblaciones procedentes de diferentes países. Pero del mismo
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modo en la migración, la diversidad religiosa es un medio para

darse a conocer, proyectarse, un medio que ayuda a salir de la

invisibilidad, del anonimato.

Es emocionante experimentar la alegría inmensa de una

mujer migrante nicaragüense en la celebración de la “gritería”

en las comunidades en Costa Rica. O una persona migrante

haitiana ante la vivencia de la fiesta del Perpetuo Socorro. O

una persona migrante mexicana ante la vivencia de la

celebración de Nuestra Señora de Guadalupe por citar

solamente esos pueblos.

Desde luego, la diversidad religiosa no tiene lugar

simplemente de forma automática, por la presencia de los

diferentes pueblos en una sociedad receptora, más bien nace

también como respuesta a satisfacer una necesidad humana: la

necesidad de sentirse participe de un proceso, de ser aceptada,

de ser acogida desde la propia diferencia que es también

riqueza.

Una riqueza que puede ayudar a romper las barreras

arraigadas en la mente y en el corazón, a superar la xenofobia y

fortalecer los lazos de hermandad y solidaridad donde todos y

todas independientemente que seamos del continente

americano, asiático, africano, europeo, oceanía caminamos en

búsqueda de una única fuente inagotable que da vida por

donde quiera que nos encontremos.

Hna. Josie Desamours, MSCS

Coord. Dioc. Pastoral Movilidad Humana

San José - Costa Rica



O verde e amarelo se entrelaçam na cultura e na fé
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A
bagagem da cultura

brasileira é uma síntese

da influência dos

vários povos e etnias que

formaram o povo brasileiro.

Não existe uma cultura

brasileira homogênea, e sim

um mosaico de diferentes

vertentes culturais que a

formam. Apesar do povo

brasileiro ser um mosaico étnico,

o português brasileiro domina a

língua falada. Na grande mairoia

são cristãos, com largo predomínio

de católicos. A igualdade linguística

e religiosa é um fato raro para um país

de grande tamanho como o Brasil em

comparação com os países europeus. Embora seja um

país de colonização portuguesa, outros grupos étnicos

deixaram influências profundas na cultura nacional,

destacando-se os povos indígenas, os africanos, os italianos e

os alemães. Os indígenas e africanos deixaram marcas no

âmbito da música, da culinária, do folclore, do artesanato, dos

caracteres emocionais e das festas populares do Brasil, assim

como centenas de empréstimos à língua portuguesa. Algumas

regiões receberam maior contribuição desses povos. Os

estados do Norte têm forte influência das culturas indígenas,

enquanto algumas regiões do Nordeste têm uma cultura

bastante africanizada, sendo que, em outras, principalmente

no sertão, há uma intensa e antiga mescla de caracteres

lusitanos e indígenas, com menor participação africana. No

sul do país as influências de imigrantes italianos e alemães são

evidentes, seja na língua, culinária, música, religiosa e em

outros aspectos.

A herança portuguesa deixa à língua e à religião católica

como decorrência da colonização. O catolicismo,

profundamente arraigado em Portugal, legou ao Brasil as

tradições do calendário religioso, com suas festas e

procissões. O carnaval e as festas juninas foram introduzidas

pelos portugueses. No folclore brasileiro, são de origem

portuguesa a crença em seres fantásticos, muitas lendas e

jogos infantis como as cantigas de roda.

Acultura indígena foi parcialmente eliminada pela ação da

catequese e intensa miscigenação com outras etnias.

Atualmente, apenas algumas poucas nações indígenas ainda

existem e conseguem manter parte da

sua cultura original. Apesar disso, a

cultura e os conhecimentos dos

indígenas sobre a terra foram

determinantes durante a

colonização, influenciando a

língua, a religião, a culinária,

o folclore e o uso de objetos

caseiros diversos.

A cultura africana chegou

ao Brasil com os povos

escravizados trazidos da África

durante o longo período em que

d u r o u o t r á f i c o n e g r e i r o

transatlântico. A diversidade cultural da

África refletiu-se na diversidade dos escravos,

pertencentes a diversas etnias que falavam idiomas

diferentes e trouxeram tradições distintas. Os

africanos trazidos ao Brasil incluíram bantos, nagôs e

jejes, cujas crenças religiosas deram origem às religiões

afro-brasileiras, e os hauçás e malês, de religião islâmica e

alfabetizados em árabe. Assim como a indígena, a cultura

africana foi geralmente suprimida pelos colonizadores. Na

colônia, os escravos aprendiam o português, eram batizados

com nomes portugueses e obrigados a se converter ao

catolicismo.

Os imigrantes que se fixaram na zona rural do Brasil

meridional, vivendo em pequenas propriedades familiares,

sobretudo alemães e italianos, conseguiram manter seus

costumes do país de origem, criando no Brasil uma cópia das

terras que deixaram na Europa. Alguns povoados fundados

por colonos europeus mantiveram a língua dos seus

antepassados durante muito tempo, bem como as expressões

religiosas. Criaram-se e mantiveram-se as comunidades ao

redor da Virgem Maria e aos santos de devoções populares.

Em contrapartida, os imigrantes que se fixaram nas grandes

fazendas e nos centros urbanos do Sudeste como portugueses,

italianos, espanhóis e árabes rapidamente se integraram na

sociedade brasileira, perdendo muitos aspectos da herança

cultural do país de origem. A contribuição asiática veio com a

imigração japonesa, porém de forma mais limitada. Na

dimensão da fé carecterizam-se pelo budismo e culto a

divindades e filosofias bem aceitas pelos brasileiros.

O Brasil é um país religiosamente diverso, com tendência

de tolerância e mobilidade entre as religiões. A população
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brasileira é majoritariamente cristã, sendo sua maior parte

católica. A mão de obra escrava, vinda principalmente da

África, trouxe suas próprias práticas religiosas, que

sobreviveram à opressão dos colonizadores, dando origem às

religiões afro-brasileiras. Na segunda metade do século XIX,

começa a ser divulgado o espiritismo no Brasil, que hoje é o

país com maior número de espíritas no mundo. Nas últimas

décadas, as religiões protestantes têm crescido rapidamente

em número de adeptos, alcançando atualmente uma parcela

significativa da população. Do mesmo modo, aumenta o

percentual daqueles que declaram não ter religião, grupo

superado em número apenas pelos católicos nominais e

evangélicos. Muitos praticantes das religiões afro-brasileiras,

assim como alguns simpatizantes do espiritismo, também se

denominam "católicos", e seguem alguns ritos da Igreja

Católica. Esse tipo de tolerância com o sincretismo é um traço

histórico peculiar da religiosidade no país.

O folclore brasileiro é um conjunto de mitos, lendas, usos e

costumes transmitidos em geral oralmente através das

gerações com a finalidade de ensinar algo, ou meramente

nascido da imaginação do povo relacioandos com a prática

da fé.

Cada povo tentou deixar o Brasil com a cara de seu país de

origem, o que gerou uma diversidade de costumes e

manifestações de fé.

Os franceses deixaram marcas muito fortes na aparência,

educação, gastronomia, artes, vocabulário e estética do nosso

povo. Os judeus no Brasil, graças ao nível de educação

ocupam hoje postos importantes na esfera governamental,

empresarial, acadêmica e cultural. O s g r e g o s m u i t o

contribuíram para o desenvolvimento da indústria têxtil. A

presença espanhola em terras brasileiras contribuiu para a

lavoura do café como mão de obra especializada para a

indústria nascente e a siderurgia. Os árabes contribuíram com

o uso do cachimbo nos rituais de candomblé, nas lendas,

folguedos e na veneração do cavalo pelo gaúcho. Os

imigrantes indianos chegaram como tratadores que

acompanharam o gado importado, executivos de empresas de

alta tecnologia e prestadores de serviços. Caracterizaram para

a cidade uma dimensão mágica de integração com formas de

vida vegetal, animal e mineral. Os ingleses legaram aos

brasileiros o bonde e o futebol, esporte preferido pela

população. Os holandeses deixaram sua influência na

literatura de cordel, nas blasfêmias no folclore do açúcar, em

elementos de confeitaria e laticínios. Fundaram fortificações,

cidades, museus, centros de ciência e arte. Sua maior

contribuição é no cultivo das flores. Os coreanos, herdeiros da

habilidade e concentração, logo ganharam espaço no ramo da

confecção e no comércio de produtos importados. Os alemães

passaram a produzir batatas. Os italianos aportaram no Brasil

e vieram para substituir a mão de obra escrava, que estava

desaparecendo devido às leis para a abolição da escravatura.

As influências estão presentes em toda parte, na culinária, na

personalidade, no vestir, na educação, nas expressões, na

música, na ciência e nas artes. As principais influências

italianas são as festas de igreja, comilança de Natal, presépios,

massas como macarronada e pizzas, vinhos gaúchos, figas,

capelinhas e cruzeiros à beira das estradas, procissões, ex-

votos e outros. A influência estadunidense devido à intensa

propaganda através dos meios de comunicação aparece na

música da juventude no linguajar e na alimentação. Nenhuma

outra cultura influenciou tanto a sociedade ocidental como os

estadunidenses. Mudaram-se os hábitos alimentares, modo de

falar e vestir, valores e grafias e as receitas de manter a fé. Os

chineses trouxeram os conhecimentos mais antigos do mundo

e influenciaram o desenvolvimento da medicina e os fogos de

artifício, bem como a mística oriental. Os sírios influenciaram

em alimentos e esperteza nos negócios. Os japoneses

trouxeram contribuições, que vêm sendo introduzidas na

cultura popular. Os nipônicos nos legaram o folclore das

flores, dos frutos e das artes marciais.

Hoje, o Brasil enriquecido pelas culturas prepara-se para

acolher haitianos e senegaleses e tantos outros que desenharão

outra imagem na cultura religiosa, gastronômica, na arte, na

música e em costumes. No entanto a fé tem caracterizado cada

população na irmandade e através dela foi possível sustentar

os valores e tradições. Pela fé foram sustentadas as culturas de

origem e de escolhas. Pela fé foram sustentadas as expressões

trazidas no coração apertado em deixar a própria terra. Foi pela

fé que a cultura criou o seu espaço de esperança, fidelidade e

unidade na diversidade em verde e amarelo dos sonhos e

realizações, lutas e conquistas. Foi pela fé que o dinamismo da

história compreendeu que etnias e religiões trilham caminhos

de fecundidade porque ela “é um modo de já possuir aquilo

que se espera, é um meio de conhecer realidades que não se

veem” (Hb 11,1).

Ir. Nelí Basso, mscs

Cord. Diocesana da Animação Bíblico-catequética

Diocese de Caxias do Sul - RS



Campo, trabalho e luta na diversidade
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O
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra

(MST) comemora 30 anos de seu surgimento, que

se deu a partir da ocupação na Encruzilhada

Natalino no Rio Grande do Sul. Sendo um movimento criado a

partir das pastorais da juventude, o MST sempre contou com

apoio da igreja católica, especialmente através dos sacerdotes

marxianos associados à Teologia da Libertação. Destarte,

enfatizando as percepções dos agricultores em torno das

políticas públicas à demanda da reforma agrária,

desenvolvemos, neste artigo que deriva de uma pesquisa

sociológica, a síntese de um itinerário das vivências do campo

em um cotidiano de luta.

Entre os agricultores entrevistados, todos os frutos do

processo de reforma agrária notaram a relação do grupo

familiar com a produção rural, cujo primeiro destino sempre é

a produção de alimentos para o autoconsumo ou mesmo pelo

incentivo das trocas entre produtores da proximidade.

Hoje, a reforma agrária é conquista parcial das massas que

reivindicaram o seu espaço através dos movimentos sociais,

carregando consigo uma trajetória de impasses travados

especialmente contra o governo e o agronegócio pela

conquista da terra. Nesta perspectiva de luta, se entende que o

território não é apenas a extensão de uma propriedade rural,

mas muito antes, uma perspectiva de transformação na vida

dos sujeitos a partir do trabalho.

Acomplexidade deste cenário sugere uma possibilidade de

realocação laboral e habitacional do trabalhador rural,

produzido a partir da conquista da terra e na implementação de

um projeto de desenvolvimento econômico local. Esse

processo de conquista da terra embora não os distancie, de

modo geral, do movimento dos sem terra, as lutas que passam

a fazer parte do itinerário deste trabalhador dizem respeito às

reivindicações por melhorias no seu empreendimento da

agricultura familiar. Ilustrando, existem 334 assentamentos no

Rio Grande do Sul, onde 13605 famílias foram assentadas,

enquanto o Instituto Nacional de Colonização e Reforma

Agrária (INCRA) contava apenas seis acampamentos com

392 famílias totalmente cadastradas em outubro de 2012.

Da mesma forma, o movimento social que antes era

enraizado exclusivamente na luta pela reforma agrária agora

passa a ser visto, especialmente, tendo como base o cenário

pesquisado, como um movimento da agricultura familiar, seja

pela busca da sua organização enquanto um organismo

'autônomo' e 'autossuficiente', seja do ponto de vista das

pressões estendidas ao próprio Estado para atuar como

incentivador deste mercado. Contudo, essa lógica da dinâmica

social, da relação vis-à-vis com o Estado, é parte constituinte
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da interlocução com as Políticas Públicas, explorada neste

estudo, onde destacamos o Programa Nacional de

Fortalecimento daAgricultura Familiar (Pronaf).

Projetos voltados à agricultura familiar, que estimulam a

produção de pequenos trabalhadores e a diversificação rural,

enfatizam o autoconsumo e à produção de alimentos, que

servem à própria segurança alimentar e nutricional do grupo

doméstico. Ou seja, embora se trate de um projeto voltado à

produção de bens, especialmente alimentícios, os números

daquilo que é produzido muitas vezes torna-se inespecífico se

comparado com produções exclusivamente voltadas à

comercialização nacional ou ao exterior.

Muito do que é produzido na propriedade, como hortaliças,

carnes e seus derivados, ou mesmo grãos, acaba servindo ao

próprio consumo, o que é a característica fundamental desta

atividade, mas por esta mesma razão não é convertido em

mercadoria a ser comercializada; não gera impostos nem

provoca a economia, enfim, acaba sendo uma produção que

não existe, aos olhos mercantilizados do Estado. Com base na

noção de permeabilidade, há uma relação híbrida entre a

produção do agricultor familiar e os incentivos de Estado que

dificultam a visibilidade da produção real. Da mesma forma,

torna-se ilegível a comparação entre investimento-produção

no que diz respeito às diferentes intervenções do Estado na

agricultura familiar ou no agronegócio.

Com isso, é inegável a validade do programa como base

necessária ao desenvolvimento da agricultura familiar,

especialmente desta população emergente da reforma agrária.

Outro exemplo, aplicado à disposição da agricultura familiar

no campo econômico da produção rural, são os próprios dados

de investimento do Estado em políticas públicas, segundo

estes diversos estratos da produção. Ou seja, embora a

agricultura familiar seja a maior responsável pela produção de

alimentos no país, os investimentos ainda são muito menores

ao que é investido na indústria, cuja produção é centrada no

grão como matéria prima para o processamento de produtos.

Há um nítido descrédito imbuído nas entrelinhas dos

empreendimentos da agricultura familiar, seja por parte da

legitimação simbólica destes pequenos agricultores quando

comparados com a desejável sociedade miticamente

urbanizada, seja nas próprias decisões do Estado ou dos

próprios investidores externos que privilegiam o agronegócio

ou se cercam da agricultura familiar apenas em vias de

intensificar suas relações de exploração. Ou seja, este modelo

da agricultura familiar que pouco é considerado como

desejável aos olhos da economia bruta, cuja lógica de

produção e autossustento ainda é pouco compreendida, é nada

menos que um nítido reflexo de um processo de construção da

propriedade rural idealizada e performada segundo os

princípios da massificação e maquinização da produção.

O campo da reforma agrária, enquanto local de trabalho

dos pequenos agricultores, desenvolve-se enquanto uma

complexa arena de disputas e sobreposições de forças

essencialmente econômicas. O cenário do campo é uma vasta

e contínua rotina de entraves entre os grandes impérios do

capital, às iniciativas de Estado e a dinâmica dominante da

sociedade capitalista brasileira.

A partir da nossa análise das falas dos trabalhadores rurais

sem terra, percebemos que a dependência da agricultura

familiar com as políticas públicas, de antemão, já denunciam a

fragilidade da categoria que luta por autonomia política e

econômica das comunidades rurais (nos assentamentos, mas

também nos acampamentos), ao mesmo tempo em que precisa

assegurar-se de projetos do estado, e também as relações com
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o agronegócio, para assegurar a manutenção deste espaço de

trabalho. Que aspectos relativos à própria essência da

agricultura familiar a torna tão frágil e dependente? Será essa

característica assinalada enquanto uma vivência do meio rural

ou uma marca das camadas sociais reiteradamente

marginalizadas?

Pensar na alteração das lógicas, ou nos significados do

campo econômico dominante para o trabalhador rural, requer

o exercício de percorrer os meandros de uma utopia. De todo

modo, destacamos que, especialmente entre os trabalhadores,

a cooperação é uma estratégica emergente a ser explorada e

melhor desenvolvida dentro do movimento, especialmente no

Rio Grande do Sul. Reiteradas vezes, estes agricultores

destacam a melhoria quantitativa ou qualitativa das áreas de

produção em que o trabalho é cooperado. Se comparado com

as áreas de cuidado individual, as experiências dos pequenos

agricultores indicam que as cooperativas ou associações

fornecem maior segurança e remuneração do seu trabalho.

Ao Estado, cabe pensar em propostas de auxílio à

agricultura familiar que, por um lado, não sejam de cunho

assistencialista e, por outro, tampouco alimentem às propostas

industriais convencionais à economia de grande escala.

Segundo os agricultores entrevistados, é preciso fortalecer as

políticas de incentivo à produção rural que assegurem a

autonomia econômica do agricultor e o possibilite negociar os

seus produtos segundo os parâmetros não usuais ao capital,

como o autoconsumo, a troca e o mercado de orgânicos.

Diante dos inúmeros entraves históricos e remanescentes

em todas as esferas sociais, cabe ao MST a sua própria

reestruturação como alternativa de desenvolvimento

socioeconômico, capaz de manter, paradoxalmente, uma

proposta diferenciada de geração de renda aliada ao mercado

atual. A construção efetiva de um modelo de sociedade, ou

vários modelos, permitidos a coexistir, que assegure ao

trabalhador rural uma garantia de sobrevivência no sistema

capitalista parece representar uma trajetória de luta que está só

começando com a diversidade étnica, cultural e religiosa.

Entende-se ser fundamental a existência de ações de combate

aos preconceitos e às discriminações relacionadas às

diferenças de cor, etnia, cultura e crenças religiosas e que

promovam a valorização e o respeito à diversidade cultural e

religiosa. É ainda fundamental a existência de políticas

afirmativas que garantam a inclusão dos grupos

historicamente excluídos.

As populações do movimento marcam épocas nas

trajetórias migratórias, definem espaços, confirmam lutas e

asseguram a caminhada de liberdade de um pedaço de chão

para fortalecer os seus sonhos e levantar a bandeira da

expressão de sua religiosidade. A mística, prática sempre

presente nas ações também se apresenta como herança das

influências religiosas na sua diversidade. Serve para manter a

coesão dos membros do movimento e para estimular a

participação, além de incentivar a atuação em lutas, ocupações

e manifestações. “O cristianismo da libertação moldou várias

gerações de cristãos engajados, cuja maioria dificilmente vai

abandonar suas convicções éticas e sociais profundamente

enraizadas. O grão que ele semeou na terra fértil da cultura

religiosa e política na América latino-americana continuará a

germinar no curso dos próximos anos e pode ainda nos

reservar muitas surpresas” (Lowy, 1996, p. 77).

Julice Salvagni

Psicóloga e doutoranda em Sociologia da UFRGS

Marco Antônio Negri da Silveira

Bacharel em Turismo da PUCRS

Porto Alegre - RS
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A
Venerável Serva de Deus, Cofundadora da

Congregação das Irmãs Missionárias de São

Carlos Borromeo – Scalabrinianas será

beatificada em 25/10/2014, em São Paulo. A Congregação

tem como missão ser uma presença de Jesus peregrino entre

os migrantes e refugiados. E, por estarmos próximos à data

em que ela será beatificada, vamos refletir e entender melhor

alguns conceitos importantes do processo de beatificação.

Os santos, os bem-aventurados, como Madre Assunta

viveram uma vida de filial obediência a Deus e um humilde e

radical serviço ao próximo.

Para chegar a propô-los à veneração do povo cristão, a

Igreja faz um estudo conhecido como “Processo de

Beatificação ou Canonização” para discernir, qual foi a ação

do Espírito santo em suas vidas. O processo sobre Madre

Assunta iniciou em 1987 na Arquidiocese de São Paulo,

depois seguiu para Roma e na conclusão deste minucioso

estudo, os teólogos do Vaticano afirmaram que ela viveu

Venerável Madre Assunta Marchetti
Serva dos órfãos e migrantes
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havia sofrido um grave ataque cardíaco foi internado no

Hospital Mãe de Deus de PortoAlegre, RS.Aequipe médica

considerou urgente e necessária uma intervenção cirúrgica

durante a qual ocorreu uma grave parada cardíaca que durou

por mais de quinze minutos. Os médicos fizeram o possível

para oferecer ao paciente os cuidados oportunos para a

reanimação, mas a sua condição agravou-se ao ponto de

correr risco de vida.

Naquele momento, uma irmã da Congregação da

Venerável Serva de Dio, Madre Assunta Marchetti,

informada da grave situação do paciente, dirigiu-lhe uma

fervorosa invocação pedindo sua intercessão para a cura do

senhor Heraclides. Uniram-se a ela em oração as demais

irmãs scalabrinianas do Hospital e alguns familiares do

enfermo.

O doente foi transferido para a UTI e improvisamente

manifestou sintomas de excelente recuperação das funções

do coração, em um tempo muito breve, em comparação com

o grave estado de saúde diagnosticado pelos médicos. O

mais maravilhoso do milagre foi que ele recobrou

completamente a saúde e não teve nenhuma sequela

decorrente da séria patologia sofrida.

Uma vez que somos membros do mesmo corpo de Cristo,

veneremos e amemos os que testemunharam uma vida de

discípulos missionários de Jesus e de modo semelhante,

amemos os fiéis que ainda peregrinam conosco rumo à casa

do Pai, atentos à “nuvem de testemunhos que nos rodeiam”

(Hb 12,1). Neste tempo a Igreja nos propõe o testemunho da

venerável MadreAssunta para nos deixarmos estimular pelo

seu exemplo nos caminhos da vida cristã que hoje trilhamos.

Invoquemo-la para que nos obtenha a graça de crescer na

doação de nossa vida, a exemplo dela que foi definida “o

melhor exemplo de irmã missionária scalabriniana”.

Supliquemos graças por nós, por nossas famílias, por todos

os que sofrem.

Agradecidos a Deus por tudo aquilo que Ele realizou na

vida desta missionária scalabriniana, mulher simples,

humilde e generosa no serviço aos menores, preparemo-nos

para celebrar juntos com tantas irmãs e devotos a sua

Beatificação no dia 25 de outubro de 2014, na cidade de São

Paulo, SP.

heroicamente todas as virtudes e, então, o Papa Bento XVI

assinou o Decreto de reconhecimento destas virtudes em 19

de dezembro de 2011, declarando-a Venerável. Assunta,

após muito exercício, aprendeu a viver heroicamente as

virtudes, isto é, vivia sem dificuldade, com alegria e

prontidão todas as virtudes.

O Papa Francisco reconheceu na vida desta religiosa um

exímio exemplo de cristã missionária que deu a vida a

serviço dos migrantes, órfãos e abandonados e decretou que

seja beatificada, pois ela viveu de forma exemplar a vocação

fundamental do ser humano, isto é, a santidade, o “sede

santos, como o Pai celeste é santo” (Mt 5,48). Os beatos

sabem, com o auxílio da graça divina, deixar que em suas

vidas triunfe o amor, a fé, a esperança, a humildade, a

paciência, a misericórdia em todas aquelas relações que

fizeram parte de sua vida. Neles que temos um exemplo

concreto a seguir.

Os santos e bem-aventurados que estão no céu, diz S.

Tomas deAquino, não se esquecem de amar o próximo. Pelo

contrário, quanto mais profundamente estão unidos a Deus,

mais ardentemente desejam o que Deus deseja, isto é, a

salvação de todas as pessoas e por isto intercedem por

aqueles e aquelas que os invocam. A intercessão dos bem-

aventurados e santos assim se apresenta: quanto mais

alguém ama Deus, mais seus atos são preciosos aos olhos

dele, mais podem interceder pela Igreja que peregrina nesta

terra. Eles podem interceder por nós, não pelos seus méritos

atuais, mas pelos méritos obtidos durante a vida, pelo grau de

caridade, vivido no dia a dia de sua peregrinação. Eles, por

assim dizer, podem “mover” a bondade de Deus em favor de

quem os invoca, de modo que podemos obter, mediante eles,

graças e milagres de Deus, o doador de todos os bens. Esta é a

fé da Igreja.

Assim fica claro que Deus doa suas graças, não pelos

méritos de quem o invoca, nem pelos méritos de quem é

agraciado, mas sim pelos méritos do beato ou santo que

intercedeu a graça para nós ou para outra pessoa. Fica

evidente, porém, que o único mediador entre o Pai e nós, seus

filhos e filhas adotivos, é Jesus Cristo (cf.1Tm 2,5).

Para que alguém chegue a ser beatificado não basta que

viva as virtudes heroicas, é necessário que aconteça um

milagre graças à sua intercessão. O milagre que levou a

venerável madreAssunta a ser declarada bem-aventurada foi

o seguinte: em 1994 o senhor Heraclides Teixeira Filho que

Ir. Leocádia Mezzomo, mscs

Postuladora da Causa de Beatificação

Brasília - DF
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O
fenômeno da mobilidade humana apresenta muitos

desafios, mas creio que dentre as suas grandes

interpelações esteja o tema da diversidade religiosa

que caracteriza esses fluxos migratórios. De acordo com Zaia,

a dimensão religiosa é bastante importante para a

compreensão dos processos de inserção na nova cultura,

sobretudo nos indivíduos que se consideram religiosos e que

de algum modo pautam suas vidas por valores provenientes de

uma compreensão religiosa. Recentemente Caxias do Sul

tornou-se um dos principais destinos de imigrantes

internacionais que buscam no Brasil oportunidades de

trabalho. Entre esses coletivos de imigrantes está o grupo de

imigrantes africanos, oriundos do Senegal, país no qual 90%

da sua população declaram-se mulçumana.

Apartir do acolhimento desses novos imigrantes a equipe do

Centro deAtendimento ao Migrante, CAM, Caxias do Sul, RS

tem realizado essa importante experiência de compreender a

identidade religiosa desses indivíduos como um ponto

fundamental nas estratégias de integração à comunidade local.

Nesse sentido o sentimento religioso ou o valor dado ao

aspecto religioso foi um dos principais pontos de contato desse

coletivo com a comunidade local, majoritariamente cristã.

Domingo, final de tarde, aos poucos em pequenos grupos

imigrantes a passos firmes, vestidos com túnicas longas,

coloridas ou totalmente alvas, vão chegando a uma pequena

sala cedida pela Paróquia São José, no Bairro Desvio Rizzo,

no intuito de rezar. Mensalmente, os imigrantes do Senegal se

reúnem para a Daira, encontro religioso no qual recordam as

lições do Alcorão e entoam cânticos de exortação a Deus.

O ritmo compassado, ora em voz solo, ora em coro, chama a

atenção dos vizinhos. Esse caminho de diálogo teve início em

um primeiro encontro de integração entre brasileiros e

senegaleses realizados no Natal de 2012, quando então a ainda

pequena comunidade senegalesa, foi convidada a rezar pela

paz em um encontro inter-religioso. Apesar da boa disposição

do pároco e do líder religioso senegalês foi só quando um dos

imigrantes tomou a palavra para falar que tivemos a exata

dimensão do que significava para aqueles migrantes poder ser

acolhidos na sua expressão de fé: “Para nós a paz é podermos

estar aqui agora rezando nossa fé”.

Esse primeiro encontro, marcou o início de um processo de

acolhida da comunidade católica local e estabeleceu a base de

uma relação de confiança e respeito mútuo. Ao mesmo tempo

abriu um espaço no qual os imigrantes, através do tempo dado

ao encontro religioso, foram também construindo outros

espaços de participação. Foi por meio dos encontros de Daira

que os imigrantes construíram a Associação dos Imigrantes

Senegaleses que levou a cabo pautas e demandas do coletivo

ligadas ao reconhecimento dos direitos humanos e sociais dos

migrantes.

Socorrê-los nas suas necessidades mais básicas como

alimentação e roupas, ajudá-los no encaminhamento da

documentação, o ensino do português, o acompanhamento das

questões de saúde, são todas ações que não estariam completas

se não houvesse também um espaço de acolhimento daquilo

que esses imigrantes carregam como um de seus bens mais

preciosos: a religiosidade.

A expressão religiosa tem sido um dos pontos

fundamentais para estímulo da solidariedade entre os

imigrantes, para superação da saudade da família e do país,

para o acolhimento dos sofrimentos encontrados no Brasil e,

sobretudo para o fortalecimento das esperanças que temos a

grata satisfação de compartilhar com eles.

Ir. Maria do Carmo Gonçalves, mscs

Diretora do Centro de Atendimento ao Migrante (CAM)

Caxias do Sul - RS

Religiosidade e Integração Social

Muçulmana Zaia - Imigrante em Caxias do Sul
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PARÁBOLA
UM HOMEM DA ALDEIA DE NEGUÁ

Um homem da aldeia de Neguá, no litoral da

Colômbia, conseguiu subir aos céus. Quando

voltou, contou.

Disse que tinha contemplado lá do alto, a

vida humana.

E disse que somos um mar de fogueirinhas.

— O mundo é isso — revelou — Um

montão de gente, um mar de fogueirinhas.

Cada pessoa brilha com luz própria entre todas

as outras. Não existem duas fogueiras iguais.

Existem fogueiras grandes e fogueiras

pequenas e fogueiras de todas as cores. Existe

gente de fogo sereno, que nem percebe o

vento, e gente de fogo louco, que enche o ar de

chispas. Alguns fogos, fogos bobos, não

alumiam nem queimam; mas outros

incendeiam a vida com tamanha vontade que é

impossível olhar para eles sem pestanejar, e

quem chegar perto pega fogo.

(Poema O Mundo, Eduardo Galeano)
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Onde há vida, fervor, paixão de levar Cristo aos outros,
surgem vocações autênticas.

Papa Francisco.

Ei, você já pensou sobre sua vocação?
Cristo Peregrino tem uma proposta interessante para você.

Caixa Postal 117

95020-972 - Caxias do Sul, RS

Tel.: (54) 3204.5000

www.scalabriniane.org

www.scalabrinianas.org.br

/ScalabrinianaSaV

juventudeperegrina@gmail.com



Oração de Madre Assunta

Ó Deus, que fizestes resplandecer a vossa

santidade na vida simples e humilde da

bem-aventurada madre Assunta Marchetti

no decorrer de sua vida missionária, entre os

órfãos, os doentes e os migrantes, vos pedimos,

humildemente, que por sua intercessão,

brilhe sobre nós a claridade de vossa luz,

para que em tudo façamos a vossa vontade

no serviço aos migrantes mais necessitados.

Concedei-nos, pelos méritos de Jesus Cristo,

a graça de sua canonização, enquanto suplicamos

para que ela nos alcance de vós, a graça que tanto

necessitamos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.

Amém.

Ó Deus, que fizestes resplandecer a vossa

santidade na vida simples e humilde da

bem-aventurada madre Assunta Marchetti

no decorrer de sua vida missionária, entre os

órfãos, os doentes e os migrantes, vos pedimos,

humildemente, que por sua intercessão,

brilhe sobre nós a claridade de vossa luz,

para que em tudo façamos a vossa vontade

no serviço aos migrantes mais necessitados.

Concedei-nos, pelos méritos de Jesus Cristo,

a graça de sua canonização, enquanto suplicamos

para que ela nos alcance de vós, a graça que tanto

necessitamos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.

Amém.
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