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Oração pelo migrante
Ó Cristo Peregrino, Tu que ﬁzeste de tua vida uma caminhada ao encontro do homem, a
ﬁm de leva-lo ao Pai, nós te pedimos pelo migrante mais pobre e abandonado.
Senhor, conduze-o para uma terra que o alimente, sem tirar-lhe a identidade e o coração.
Que o teu Espírito o fortaleça a prosseguir rumo à verdadeira Terra Prometida,
vivendo a justiça, a solidariedade e a paz.
Dá-nos a graça de acolhê-lo com fé e amor, ajudando-o a caminhar
com coragem e esperança.
Maria, Mãe do migrante, nós o colocamos sob o teu amparo de Mãe.
Abençoa-o e conduze-o ao encontro do Pai.
Amém.
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EDITORIAL

Estimado leitor!
Nesta edição convidamos você para fazer uma migração de suas ideias para compartilhar do anseio de todo ser
humano - a PAZ.
O aumento da violência quebra relações, desequilibra as buscas, destrói sonhos e rompe o projeto de Deus.
Conflitos étnicos, guerras de fronteiras geram as consequências da crise econômica e financeira que faz aumentar
o número de migrantes que se movem. A migração representa um fator constante na formação dos vários grupos
humanos. A identidade cultural de um povo é, antes, um contínuo processo de intercâmbios: é um contínuo fazerse e refazer-se. O migrante procura paz seja onde for. Não importa o país. Além do pão que lhe garante o sustento,
um lugar para morar, um espaço para viver, sonha com a paz. O movimento de populações de um lugar para outro
é fenômeno verificável em todas as épocas históricas. A história do homem é uma história de humanidade em movimento e luta pela paz.
A igreja é desafiada a pôr em marcha um processo educativo de base para as comunidades cristãs que as leve a
ver no outro uma riqueza e não um problema. As comunidades cristãs são chamadas a interpretar à luz da sua fé a
nova situação de migração e mobilidade global, vendo nela um sinal dos tempos e reportando-a a sua profissão de
fé acerca da criação, libertação e esperança.
Jesus, logo após o episódio da ressurreição aparece aos seus discípulos desejando-lhes a paz. A Igreja é grande
mentora de paz. A saúde, educação e assistência social respondem positivamente na medida em que a paz conduz
os processos. A mística e espiritualidade de um carisma é fruto de paz incondicional que abraça a todos com o desejo de plenitude.
Os textos colocados para você, leitor, na Revista Peregrino descrevem situações emergenciais na travessia geográfica e humana de todos quantos por necessidades migram. Migrar é uma riqueza de valores que são carregados
em vasos de barro. Paz é buscar a serenidade para viver com alegria a dignidade e liberdade, ter força e boas ideias
para enfrentar os problemas e resolver as dificuldades. PAZ é criar um clima de harmonia e bem-estar na família e na
comunidade, lembrando-se sempre de que onde há amor, há paz. Onde há paz, há Deus e onde há Deus, nada falta.
“Que a paz esteja convosco”!
Shalom! Axé! Peace! Paix! Friede!Shantjî! Pace!
Ir. Marileda Baggio, mscs
Superiora Provincial
Caxias do Sul - RS

w w w. s c a l a b r i n i a n a s . o r g . b r
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Já não Escravos, mas Irmãos
Por ocasião do Dia Mundial da Paz, celebrado em 1º de janeiro de 2015, o papa Francisco enviou
mensagem em que propõe reﬂexão sobre os conﬂitos e guerras ideológicas entre as religiões e países,
chamando atenção para a necessidade do diálogo e da paz. O papa alerta, ainda, para as diferentes
formas de escravidão existentes no mundo e que é preciso “considerar todos os homens,
‘ já não escravos, mas irmãos’”.
Ao final da mensagem, Francisco convoca os cristãos para que sejam “artífices da globalização
da solidariedade e da fraternidade que possa devolver-lhes a esperança e levá-los a retomar, com
coragem, o caminho através dos problemas do nosso tempo e as novas perspectivas que este traz
consigo e que Deus coloca em nossas mãos”.

À escuta do projeto de Deus para a humanidade
O tema, que escolhi para esta

mensagem, inspira-se na Carta de
São Paulo a Filemon; nela, o Apóstolo pede ao seu colaborador para
acolher Onésimo, que antes era escravo do próprio Filemon, mas agora tornou-se cristão, merecendo
por isso mesmo, segundo Paulo, ser
considerado um irmão. Escreve o
Apóstolo dos gentios: «Ele foi afastado por breve tempo, a fim de que
o recebas para sempre, não já como
escravo, mas muito mais do que um
escravo, como irmão querido» (Flm
15-16). Tornando-se cristão, Onési-

mo passou a ser irmão de Filemon.
Deste modo, a conversão a Cristo, o
início de uma vida de discipulado em
Cristo constitui um novo nascimento
(cf. 2 Cor 5, 17; 1 Ped 1, 3), que regenera a fraternidade como vínculo
fundante da vida familiar e alicerce
da vida social.
Lemos, no livro do Gênesis (cf. 1,
27-28), que Deus criou o ser humano
como homem e mulher e abençoou
-os para que crescessem e se multiplicassem: a Adão e Eva fê-los pais,
que, no cumprimento da bênção de
Deus para ser fecundos e multiplicar-

se, geraram a primeira fraternidade:
a de Caim e Abel. Saídos do mesmo
ventre, Caim e Abel são irmãos e, por
isso, têm a mesma origem, natureza
e dignidade de seus pais, criados à
imagem e semelhança de Deus.
Mas, apesar de os irmãos estarem
ligados por nascimento e possuírem
a mesma natureza e a mesma dignidade, a fraternidade exprime também a multiplicidade e a diferença
que existe entre eles. Por conseguinte, como irmãos e irmãs, todas as
pessoas estão, por natureza, relacionadas umas com as outras, cada qual
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com a própria especificidade e todas
partilhando a mesma origem, natureza e dignidade. Em virtude disso,
a fraternidade constitui a rede de
relações fundamentais para a construção da família humana criada por
Deus.
Infelizmente, entre a primeira
criação narrada no livro do Gênesis
e o novo nascimento em Cristo - que
torna, os crentes, irmãos e irmãs do
«primogênito de muitos irmãos»
(Rom 8, 29) - existe a realidade negativa do pecado, que interrompe
tantas vezes a nossa fraternidade de
criaturas e deforma continuamente
a beleza e nobreza de sermos irmãos
e irmãs da mesma família humana. Caim não só não suporta o seu
irmão Abel, mas mata-o por inveja,
cometendo o primeiro fratricídio. «O
assassinato de Abel por Caim atesta,
tragicamente, a rejeição radical da
vocação a ser irmãos. A sua história
(cf. Gen 4, 1-16) põe em evidência o
difícil dever, a que todos os homens
são chamados, de viver juntos, cuidando uns dos outros».
Também na história da família de
Noé e seus filhos (cf. Gn 9, 18-27),
é a falta de piedade de Caim para
com seu pai, Noé, que impele este
a amaldiçoar o filho irreverente e
a abençoar os outros que o tinham
honrado, dando assim lugar a uma
desigualdade entre irmãos nascidos
do mesmo ventre.
Na narração das origens da família
humana, o pecado de afastamento
de Deus, da figura do pai e do irmão
torna-se uma expressão da recusa
da comunhão e traduz-se na cultura
da servidão (cf. Gn 9, 25-27), com as
consequências daí resultantes que
se prolongam de geração em geração: rejeição do outro, maus-tratos
às pessoas, violação da dignidade
e dos direitos fundamentais, institucionalização de desigualdades.

Daqui se vê a necessidade de uma
conversão contínua à Aliança levada
à perfeição pela oblação de Cristo na
cruz, confiantes de que, «onde abundou o pecado, superabundou a graça
(…) por Jesus Cristo» (Rom 5, 20.21).
Ele, o Filho amado (cf. Mt 3, 17), veio
para revelar o amor do Pai pela humanidade. Todo aquele que escuta
o Evangelho e acolhe o seu apelo à
conversão, torna-se, para Jesus, «irmão, irmã e mãe» (Mt 12, 50) e, consequentemente, filho adotivo de seu
Pai (cf. Ef 1, 5).
No entanto, os seres humanos não
se tornam cristãos, filhos do Pai e irmãos em Cristo por imposição divina, isto é, sem o exercício da liberdade pessoal, sem se converterem
livremente a Cristo. Ser filho de Deus
requer que primeiro se abrace o imperativo da conversão: «Converteivos - dizia Pedro no dia de Pentecostes - e peça cada um o batismo em
nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados; recebereis,
então, o dom do Espírito Santo» (At
2, 38). Todos aqueles que responderam com a fé e a vida àquela pregação de Pedro, entraram na fraternidade da primeira comunidade cristã
(cf. 1 Ped 2, 17; Act 1, 15.16; 6, 3; 15,
23): judeus e gregos, escravos e homens livres (cf. 1 Cor 12, 13; Gal 3,
28), cuja diversidade de origem e estado social não diminui a dignidade
de cada um, nem exclui ninguém do
povo de Deus. Por isso, a comunidade cristã é o lugar da comunhão vivida no amor entre os irmãos (cf. Rom
12, 10; 1 Tes 4, 9; Heb 13, 1; 1 Ped 1,
22; 2 Ped 1, 7).
Tudo isto prova como a Boa Nova
de Jesus Cristo - por meio de Quem
Deus «renova todas as coisas» (Ap
21, 5) - é capaz de redimir também as
relações entre os homens, incluindo
a relação entre um escravo e o seu
senhor, pondo em evidência aquilo

que ambos têm em comum: a filiação
adotiva e o vínculo de fraternidade
em Cristo. O próprio Jesus disse aos
seus discípulos: «Já não vos chamo
servos, visto que um servo não está
ao corrente do que faz o seu senhor;
mas a vós chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que
ouvi ao meu Pai» (Jo 15, 15).

As múltiplas faces
da escravatura,
ontem e hoje
Desde tempos imemoriais, as diferentes sociedades humanas conhecem o fenômeno da sujeição do homem pelo homem. Houve períodos
na história da humanidade em que
a instituição da escravatura era geralmente admitida e regulamentada
pelo direito. Este estabelecia quem
nascia livre e quem, pelo contrário,
nascia escravo, bem como as condições em que a pessoa, nascida livre, podia perder a sua liberdade ou
recuperá-la. Por outras palavras, o
próprio direito admitia que algumas
pessoas podiam ou deviam ser consideradas propriedade de outra pessoa, a qual podia dispor livremente
delas; o escravo podia ser vendido e
comprado, cedido e adquirido como
se fosse uma mercadoria qualquer.
Hoje, na sequência de uma evolução positiva da consciência da humanidade, a escravatura – delito de
lesa humanidade - foi formalmente
abolida no mundo. O direito de cada
pessoa não ser mantida em estado
de escravidão ou servidão foi reconhecido, no direito internacional,
como norma inderrogável.
Mas, apesar de a comunidade
internacional ter adotado numerosos acordos para pôr termo à escravatura em todas as suas formas
e ter lançado diversas estratégias
w w w. s c a l a b r i n i a n a s . o r g . b r
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para combater este fenômeno, ainda hoje milhões de pessoas - crianças, homens e mulheres de todas as
idades - são privadas da liberdade e
constrangidas a viver em condições
semelhantes às da escravatura.
Penso em tantos trabalhadores
e trabalhadoras, mesmo menores,
escravizados nos mais diversos setores, a nível formal e informal, desde
o trabalho doméstico ao trabalho
agrícola, da indústria manufatureira
à mineração, tanto nos países onde
a legislação do trabalho não está
conforme às normas e padrões mínimos internacionais, como - ainda
que ilegalmente - naqueles cuja legislação protege o trabalhador.
Penso também nas condições de
vida de muitos migrantes que, ao
longo do seu trajeto dramático, padecem a fome, são privados da liberdade, despojados dos seus bens ou
abusados física e sexualmente. Penso em tantos deles que, chegados ao
destino depois de uma viagem duríssima e dominada pelo medo e a insegurança, ficam detidos em condições às vezes desumanas. Penso em
tantos deles que diversas circunstâncias sociais, políticas e econômicas
impelem a passar à clandestinidade,
e naqueles que, para permanecer na
legalidade, aceitam viver e trabalhar
em condições indignas, especialmente quando as legislações nacionais criam ou permitem uma dependência estrutural do trabalhador
migrante em relação ao dador de
trabalho como, por exemplo, condicionando a legalidade da estadia ao
contrato de trabalho… Sim! Penso
no «trabalho escravo».
Penso nas pessoas obrigadas a
prostituírem-se, entre as quais se
contam muitos menores, e nas escravas e escravos sexuais; nas mulheres forçadas a casar-se, quer as
que são vendidas para casamento
quer as que são deixadas em suces-

são a um familiar por morte do marido, sem que tenham o direito de dar
ou não o próprio consentimento.
Não posso deixar de pensar os
quantos, menores e adultos, são
objeto de tráfico e comercialização
para remoção de órgãos, para ser recrutados como soldados, para servir
de pedintes, para atividades ilegais
como a produção ou venda de drogas, ou para formas disfarçadas de
adoção internacional.
Penso, enfim, em todos aqueles
que são raptados e mantidos em
cativeiro por grupos terroristas, servindo os seus objetivos como combatentes ou, especialmente no que
diz respeito às meninas e mulheres,
como escravas sexuais. Muitos deles
desaparecem, alguns são vendidos
várias vezes, torturados, mutilados
ou mortos.

Algumas causas
profundas da
escravatura

Hoje como ontem, na raiz da escravatura, está uma concepção da
pessoa humana que admite a possibilidade de tratá-la como um objeto.
Quando o pecado corrompe o coração do homem e o afasta do seu
Criador e dos seus semelhantes, estes deixam de ser sentidos como seres de igual dignidade, como irmãos
e irmãs em humanidade, passando a
ser vistos como objetos. Com a força, o engano, a coação física ou psicológica, a pessoa humana - criada
à imagem e semelhança de Deus - é
privada da liberdade, mercantilizada,
reduzida a propriedade de alguém; é
tratada como meio, e não como fim.
Juntamente com esta causa ontológica - a rejeição da humanidade no
outro, há outras causas que concorrem para se explicar as formas atuais
de escravatura. Entre elas, penso em
primeiro lugar na pobreza, no subde-

senvolvimento e na exclusão, especialmente quando os três se aliam
com a falta de acesso à educação
ou com uma realidade caracterizada
por escassas, se não mesmo inexistentes, oportunidades de emprego.
Não raro, as vítimas de tráfico e servidão são pessoas que procuravam
uma forma de sair da condição de
pobreza extrema e, dando crédito a
falsas promessas de trabalho, caíram
nas mãos das redes criminosas que
gerem o tráfico de seres humanos.
Estas redes utilizam habilmente as
tecnologias informáticas modernas
para atrair jovens e adolescentes de
todos os cantos do mundo.
Entre as causas da escravatura,
deve ser incluída também a corrupção daqueles que, para enriquecer,
estão dispostos a tudo. Na realidade,
a servidão e o tráfico das pessoas humanas requerem uma cumplicidade
que muitas vezes passa através da
corrupção dos intermediários, de alguns membros das forças da polícia,
de outros atores do Estado ou de variadas instituições, civis e militares.
«Isto acontece quando, no centro de
um sistema econômico, está o deus
dinheiro, e não o homem, a pessoa
humana. Sim, no centro de cada sistema social ou econômico, deve estar a pessoa, imagem de Deus, criada para que fosse o dominador do
universo. Quando a pessoa é deslocada e chega o deus dinheiro, dá-se
esta inversão de valores».
Outras causas da escravidão são
os conflitos armados, as violências,
a criminalidade e o terrorismo. Há
inúmeras pessoas raptadas para ser
vendidas, recrutadas como combatentes ou exploradas sexualmente,
enquanto outras se veem obrigadas
a emigrar, deixando tudo o que possuem: terra, casa, propriedades e
mesmo os familiares. Estas últimas,
impelidas a procurar uma alternativa a tão terríveis condições, mesmo
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à custa da própria dignidade e sobrevivência, arriscam-se assim a entrar
naquele círculo vicioso que as torna
presa da miséria, da corrupção e das
suas consequências perniciosas.

Um compromisso
comum para vencer
a escravatura
Quando se observa o fenômeno
do comércio de pessoas, do tráfico
ilegal de migrantes e de outras faces conhecidas e desconhecidas da
escravidão, fica-se frequentemente
com a impressão de que o mesmo
tem lugar no meio da indiferença
geral.
Sem negar que isto seja, infelizmente, verdade em grande parte,
apraz-me mencionar o enorme trabalho que muitas congregações religiosas, especialmente femininas,
realizam silenciosamente, há tantos
anos, a favor das vítimas. Tais institutos atuam em contextos difíceis,
por vezes dominados pela violência,
procurando quebrar as cadeias invisíveis que mantêm as vítimas presas
aos seus traficantes e exploradores;

cadeias, cujos elos são feitos não só
de subtis mecanismos psicológicos
que tornam as vítimas dependentes
dos seus algozes, através de chantagem e ameaça a eles e aos seus entes queridos, mas também através
de meios materiais, como a apreensão dos documentos de identidade
e a violência física. A atividade das
congregações religiosas está articulada a três níveis principais: o socorro às vítimas, a sua reabilitação sob o
perfil psicológico e formativo e a sua
reintegração na sociedade de destino ou de origem.
Este trabalho imenso, que requer
coragem, paciência e perseverança,
merece o aplauso da Igreja inteira e
da sociedade. Naturalmente o aplauso, por si só, não basta para se pôr
termo ao flagelo da exploração da
pessoa humana. Faz falta também
um tríplice empenho a nível institucional: prevenção, proteção das
vítimas e ação judicial contra os responsáveis. Além disso, assim como
as organizações criminosas usam redes globais para alcançar os seus objetivos, assim também a ação para
vencer este fenômeno requer um
esforço comum e igualmente global

por parte dos diferentes atores que
compõem a sociedade.
Os Estados deveriam vigiar para
que as respectivas legislações nacionais sobre as migrações, o trabalho,
as adoções, a transferência das empresas e a comercialização de produtos feitos por meio da exploração
do trabalho sejam efetivamente respeitadoras da dignidade da pessoa.
São necessárias leis justas, centradas
na pessoa humana, que defendam
os seus direitos fundamentais e, se
violados, os recuperem reabilitando
quem é vítima e assegurando a sua
incolumidade, como são necessários
também mecanismos eficazes de
controle da correta aplicação de tais
normas, que não deixem espaço à
corrupção e à impunidade. É preciso
ainda que seja reconhecido o papel
da mulher na sociedade, intervindo
também no plano cultural e da comunicação para se obter os resultados esperados.
As organizações intergovernamentais são chamadas, no respeito
pelo princípio da subsidiariedade, a
implementar iniciativas coordenadas
para combater as redes transnacionais do crime organizado que gerem
o mercado de pessoas humanas e o
tráfico ilegal dos migrantes. Tornase necessária uma cooperação em
vários níveis, que englobe as instituições nacionais e internacionais, bem
como as organizações da sociedade
civil e do mundo empresarial.
Com efeito, as empresas têm o
dever não só de garantir aos seus
empregados condições de trabalho
dignas e salários adequados, mas
também de vigiar para que não tenham lugar, nas cadeias de distribuição, formas de servidão ou tráfico
de pessoas humanas. A par da responsabilidade social da empresa,
aparece depois a responsabilidade
social do consumidor. Na realidade,
cada pessoa deveria ter consciência
w w w. s c a l a b r i n i a n a s . o r g . b r
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de que «comprar é sempre um ato
moral, para além de econômico».
As organizações da sociedade civil, por sua vez, têm o dever de sensibilizar e estimular as consciências
sobre os passos necessários para
combater e erradicar a cultura da
servidão.
Nos últimos anos, a Santa Sé, acolhendo o grito de sofrimento das
vítimas do tráfico e a voz das congregações religiosas que as acompanham rumo à libertação, multiplicou
os apelos à comunidade internacional pedindo que os diversos atores
unam os seus esforços e cooperem
para acabar com este flagelo. Além
disso, foram organizados alguns encontros com a finalidade de dar visibilidade ao fenômeno do tráfico
de pessoas e facilitar a colaboração
entre os diferentes atores, incluindo
peritos do mundo acadêmico e das
organizações internacionais, forças
da polícia dos diferentes países de
origem, trânsito e destino dos migrantes, e representantes dos grupos eclesiais comprometidos em
favor das vítimas. Espero que este
empenho continue e se reforce nos
próximos anos.

Globalizar a
fraternidade, não
a escravidão nem a
indiferença
Na sua atividade de «proclamação da verdade do amor de Cristo
na sociedade», a Igreja não cessa
de se empenhar em ações de caráter caritativo guiada pela verdade
sobre o homem. Ela tem o dever de
mostrar a todos o caminho da conversão, que induz a voltar os olhos
para o próximo, a ver no outro - seja
ele quem for - um irmão e uma irmã

em humanidade, a reconhecer a sua
dignidade intrínseca na verdade e na
liberdade, como nos ensina a história de Josefina Bakhita, a Santa originária da região do Darfur, no Sudão.
Raptada por traficantes de escravos
e vendida a patrões desalmados
desde a idade de nove anos, haveria
de tornar-se, depois de dolorosas vicissitudes, «uma livre filha de Deus»
mediante a fé vivida na consagração
religiosa e no serviço aos outros, especialmente aos pequenos e fracos.
Esta Santa, que viveu a cavalo entre
os séculos XIX e XX, é também hoje
testemunha exemplar de esperança
para as numerosas vítimas da escravatura e pode apoiar os esforços de
quantos se dedicam à luta contra
esta «ferida no corpo da humanidade
contemporânea, uma chaga na carne
de Cristo».
Nesta perspectiva, desejo convidar cada um, segundo a respectiva
missão e responsabilidades particulares, a realizar gestos de fraternidade a bem de quantos são mantidos
em estado de servidão. Perguntemo-nos, enquanto comunidade e
indivíduos, como nos sentimos interpelados quando, na vida quotidiana, nos encontramos ou lidamos
com pessoas que poderiam ser vítimas do tráfico de seres humanos ou,
quando temos de comprar, se escolhemos produtos que poderiam razoavelmente resultar da exploração
de outras pessoas. Há alguns de nós
que, por indiferença, porque distraídos com as preocupações diárias,
ou por razões econômicas, fecham
os olhos. Outros, pelo contrário,
optam por fazer algo de positivo,
comprometendo-se nas associações
da sociedade civil ou praticando no
dia-a-dia pequenos gestos como
dirigir uma palavra, trocar um cumprimento, dizer «bom dia» ou oferecer um sorriso; estes gestos, que

têm imenso valor e não nos custam
nada, podem dar esperança, abrir
estradas, mudar a vida a uma pessoa
que tateia na invisibilidade e mudar
também a nossa vida face a esta realidade.
Temos de reconhecer que estamos perante um fenômeno mundial
que excede as competências de uma
única comunidade ou nação. Para
vencê-lo, é preciso uma mobilização
de dimensões comparáveis às do
próprio fenômeno. Por esta razão,
lanço um veemente apelo a todos os
homens e mulheres de boa vontade
e a quantos, mesmo nos mais altos
níveis das instituições, são testemunhas, de perto ou de longe, do flagelo da escravidão contemporânea,
para que não se tornem cúmplices
deste mal, não afastem o olhar à vista dos sofrimentos de seus irmãos e
irmãs em humanidade, privados de
liberdade e dignidade, mas tenham
a coragem de tocar a carne sofredora de Cristo, o Qual Se torna visível
através dos rostos inumeráveis daqueles a quem Ele mesmo chama
os «meus irmãos mais pequeninos»
(Mt 25, 40.45).
Sabemos que Deus perguntará a
cada um de nós: Que fizeste do teu
irmão? (cf. Gn 4, 9-10). A globalização da indiferença, que hoje pesa
sobre a vida de tantas irmãs e de
tantos irmãos, requer de todos nós
que nos façamos artífices de uma
globalização da solidariedade e da
fraternidade que possa devolverlhes a esperança e levá-los a retomar, com coragem, o caminho através dos problemas do nosso tempo
e as novas perspectivas que este
traz consigo e que Deus coloca em
nossas mãos.
Vaticano, 8 de Dezembro de 2014.
FRANCISCUS
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Anseios de paz do povo migrante
na comunidade eclesial
A paz é o grande anseio que
acompanha a humanidade desde
que as pessoas começaram a organizar-se em sociedade, especialmente dos povos que migram. Ela
é apresentada como característica fundamental nas comunidades
eclesiais. Como seguidores de Jesus todos precisamos promover
a paz para que a nossa felicidade
seja completa (Mt 5,9).
Estamos em um momento de
políticas migratórias cada vez mais
restritivas, cujos efeitos são incrementos incessantes das cifras
de migrantes irregulares e a percepção negativa dos migrantes,
atribuindo-lhes a responsabilidade pelo desemprego, delinquên-

cia e pelos conflitos sociais. Frente a esta situação, a comunidade
eclesial deve implementar ações
de promoção de uma cultura de
convivência pacífica entre as comunidades locais de acolhida e as
comunidades de migrantes, buscando a participação de todos,
principalmente da sociedade civil
e dos organismos governamentais.
Todos nós temos uma grande responsabilidade na promoção e valorização das culturas dos migrantes,
se queremos construir uma sociedade de paz.
Quando se fala de migração
significa falar de muitos aspectos.
Nós queremos falar positivamente,
mas sem deixar de lado o negativo,

os riscos de vida que passam tantos migrantes.
O Papa Bento, XVI em mensagem enviada a Igreja povo de Deus,
dizia: “Combatamos a pobreza
para construir a paz”. Diante disso
temos que agregar um elemento
que se chama “Democracia” ao
tema das “migrações” para alcançar a paz. Também é necessário a
este conceito o conceito de desenvolvimento porque nas palavras
do Papa Paulo VI, “o novo nome
da paz é o desenvolvimento”.
Dentro deste ponto de vista temos que marcar a riqueza, a presença e o valor que tem os migrantes em qualquer parte do mundo.
Para o migrante, a paz é uma
construção que o obriga a sair dos
conflitos pessoais e sociais do seu
dia a dia em busca de uma convivência mais humana. Porém, nem
sempre no seu peregrinar encontra ambiente que lhe favoreça a
realização de seu anseio que é viver em paz.
Não basta nós abrirmos as portas e dizermos que somos acolhedores se aos migrantes não lhes
são assegurados os direitos de
cidadãos, lema na vida de Scalabrini e deixado a nós seus missionários e missionárias.
Que sejamos comprometidos
com as palavras de Jesus ditas sobre a montanha: “Felizes os que
promovem a paz, porque serão
chamados filhos de Deus” (Mt 5,9).
Prof. Jurandir Zamberlam
Pe. João Marcos Cimadon, cs
Porto Alegre-RS

w w w. s c a l a b r i n i a n a s . o r g . b r
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Uma luz aponta
na aurora
Por que adoecemos? De onde se
originam as causas do desequilíbrio
de nosso corpo? Como é possível
restabelecer o equilíbrio sem se
preocupar unicamente com os sintomas? Como podemos contribuir
para a paz, a saúde das pessoas?
Atualmente há uma procura por
terapias naturais, um sinal de que
a consciência coletiva tem buscado
soluções para a saúde precária e o
surgimento de muitas doenças. As
terapias naturais pertencem historicamente ao patrimônio cultural
ancestral e ao inconsciente coletivo da humanidade. Há um discernimento humano, que ajusta o conhecimento do passado com o que
há de melhor na ciência moderna.
Estende-se cada vez mais a ideia
de que é somente restabelecendo
a harmonia e o equilíbrio com as
leis naturais que se pode alcançar
uma cura verdadeira, pois é exatamente esse distanciamento, essa
desarmonia, que permite a instalação da doença. Com base a este
entendimento o câncer ou outra
doença é compreendido não como

uma doença, mas uma reação complexa do próprio organismo. Hipócrates, o Pai da Medicina, valorizava
o poder curativo da natureza, que
se refere à capacidade espontânea
do organismo de recuperar-se de
uma doença. Buscava a estimulação
das forças renovadoras e de cura do
próprio organismo, como um reflexo da força da cura da Natureza.
A partir desta compreensão, a
medicina natural e holística tem
um olhar integral à pessoa humana,
pois somos um corpo físico, mental,
emocional e espiritual. Estamos inseridos numa realidade social em
busca de qualidade de vida, ou sobrevivência, para o migrante que
tudo necessita.
Na Luz da Aurora, um grupo de
terapeutas naturopatas, que realizam cursos com o enfoque natural
-holístico, são voluntários em uma
missão social-terapêutica, vão até
a comunidade e oferecem este tipo
de tratamento de saúde. Fomos à
Ilha Grande, em Porto Alegre-RS,
onde a maior parte das pessoas vivem da reciclagem e não têm acesso

ao transporte público. São migrantes que ocuparam a área e buscam
neste espaço sua sobrevivência.
Rosane nos acolheu na sua humilde
casa, onde colocamos na sala duas
macas para o atendimento. Escutamos num dos atendimentos: “fazem
dois anos que preciso ir ao médico,
mas ainda não consegui;” “se meu
filho tivesse feito esta terapia não
teria morrido”. Esta expressão fez
lembrar o caminho de Bem-Aventurada Assunta, em que percorria estradas para o atendimento a saúde
dos migrantes com os recursos disponíveis que existiam. Neste atendimento oferecemos terapias que auxiliam no equilíbrio do organismo.
O biomagnetismo é uma das terapias que realizamos. Este possibilita
restabelecer o equilíbrio do organismo, neutralizar o PH, para que o
organismo não favoreça um meio
onde as bactérias, vírus, parasitas e
fungos se reproduzem. Também o
equilíbrio emocional é melhorado,
ajudando a pessoa a buscar a resposta aos desafios e sentido para
sua vida.
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Nesta forma de atendimento
aprendemos que a pessoa humana
é um ser integral: corpo, mente, espírito. A doença é a desintegração
desta unidade que foi chamada a
Ser. O ser humano é composto de
diversos corpos, entre os quais um
mais sutil, invisível, denominado
“corpo vital”. Este existe simultaneamente com o corpo físico ligado
por canais sutis que tem a função
da distribuição de “Energia vital”.
Este é responsável por todas as funções físicas, psíquicas e mentais. A
doença, seja ela física ou psíquica,
resulta de um distúrbio na qualidade, na quantidade, na distribuição
e no fluxo dessa energia pelo organismo.
A escola prepara terapeutas e
oferece atendimento com um olhar
integral à pessoa humana, com o
auxílio de terapias naturais como:
fitoterápicos, homeopatia, florais,
equilíbrio energético, meditação,

biodança, Yoga. A pessoa é ajudada
a encontrar o seu caminho de cura.
A verdadeira cura se dá quando
a pessoa restabelece as múltiplas
funções, tem mudança de atitude consigo mesmo, com o outro e
com o ambiente onde vive. Tem um
novo olhar, um sentido para a vida,
por isso colabora para a qualidade
de vida de si e de todos que estão
próximos, podemos chamar a isso a
construir a paz.
Gratidão a Deus pela oportunidade de integrar esta missão e aprender a cada dia que, “somos peregrinos nesta Pátria...” E, que a missão
que realizamos pode ser uma gota
de água no oceano, mas faz a diferença para o mundo ser mais humanizado e mais saudável.

Irmã Idalina Pellegrini,mscs
Colaboradora na clínica de saúde natural
Luz da Aurora em Porto Alegre- RS

w w w. s c a l a b r i n i a n a s . o r g . b r
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Educação para paz nos desafios
da migração
Vivemos em um mundo conturbado por inúmeras questões. A
globalização da violência, do tráfico de pessoas, de emigrações em
massa, de catástrofes naturais em
consequência do aquecimento global, recessão econômica que deixam países e pessoas de joelhos. Ao
mesmo tempo vemos a tecnologia
que avança a passos largos encontrando solução para os problemas
mais graves, mas que não resolve a
desumanização na educação, no trabalho, nas relações e nas condições
de vida da maioria dos habitantes da
terra. Para sobreviver com dignidade é preciso lutar, esforçar-se e em
muitos casos dar a própria vida para
que parentes mais chegados tenham
condições de sobreviver com mais
dignidade como nos atestam a fuga
dos países do norte da África.
A paz não é só falta de guerra, é
desenvolvimento para todos. E só
uma educação encarada com um
processo na vida social do indivíduo ou do grupo a que pertence, é
responsável pelo desenvolvimento consciente de suas capacidades,
atitudes, aptidões e conhecimentos sempre em benefício de suas
comunidades. Na interação social
com outros indivíduos a maneira de
pensar, de agir e de ser vão sendo
construídas e transformadas. E isso
transforma ambientes sociais para
melhor sem danificar a configuração
e a singularidade dos sujeitos. Incentiva a solidariedade para com os menos favorecidos e eleva o respeito ao
princípio da igualdade no dia a dia.
Este tipo de educação destaca a
inadmissibilidade do recurso à guerra para fins de expansão, agressão e
domínio, ou da utilização da força e

da violência para fins repressivos e
faz com que todas as pessoas compreendam e assumam as suas responsabilidades na manutenção da
paz. Incentiva a luta contra todas
as formas e variedades de racismo,
fundamentalismo, fascismo e apartheid, bem como outras ideologias
que fomentam o ódio nacional e étnico.
Vale lembrar alguns verbos que
ajudam nesta caminhada de construção da paz em meio aos grandes
desafios da migração hodierna: respeitar a vida e a dignidade de cada
pessoa; praticar a não violência ativa; compartilhar o tempo e os recursos materiais; defender a liberdade
de expressão e a diversidade cultural; promover o consumo responsável e um modelo de desenvolvimento humanizado; contribuir para o
desenvolvimento das comunidades.
A convivência harmoniosa, democrática entre pessoas e povos
continua sendo um horizonte a ser
alcançado, mesmo percebendo tan-

tos esforços realizados para alcançar
este fim. O mundo onde reina a paz
entre todos exige muito trabalho
conjunto, paciente tanto de quem
chega quanto de quem acolhe. Regiões e países de origem, trânsito e
destino são interpelados à formação
de uma rede de apoio permanente,
onde jogam um papel relevante a
acolhida e a assistência social, política, religiosa, jurídica e cultural, por
um lado, e o empenho na busca de
leis de imigração menos rígidas e
discriminatórias, por outro.
Atenção ao migrante e incidência sobre políticas migratórias humanizadas constituem duas frentes
de trabalho que a educação formal
e informal deve insistir, para que o
cidadão de amanhã seja um cidadão
universal, de coração grande, acolhedor, compreensivo, inteligente,
magnânimo, scalabriniano e construtores de paz entre indivíduos, povos e nações.
Ir. Erta Lemos, mscs
Ituiutaba, MG
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O serviço da Paz nos passos dos
Migrantes
A Missão Paz, constituída pelo
Centro de Pastoral e Mediação dos
Migrantes, a Casa do Migrante, o
Centro de Estudos Migratórios e
as três paróquias (territorial, dos
italianos e dos fieis latino-americanos), desde a sua origem vem realizando um trabalho muito de perto
com os migrantes que chegam na
grande São Paulo. Diariamente, caminhando nos espaços da Missão,
é simples perceber pessoas vindas
de diferentes países, com necessidades específicas e com o sonho de
inserir-se no mercado laboral.
Faz algumas décadas, quando
os missionários scalabrinianos começaram o projeto do que hoje é
a Missão Paz, buscavam acolher os
italianos que tentavam encontrar
a vida nesta cidade. Com o tempo, o rosto da migração italiana foi
se modificando, deixando espaço
para as novas migrações, tomando
um forte matiz com a chegada do
povo hispano proveniente dos países vizinhos, tais como: Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Colômbia.
Em 2010, o Haiti viveu um dos
momentos mais duros na sua história com um terremoto que devastou uma boa parte da população
e das precárias estruturas que o
país tinha. O Brasil, em uma ação
humanitária, estabeleceu uma resolução que permitia a entrada regular dos haitianos no país até outubro de 2015; respondendo desta
forma, humanitariamente a uma
catástrofe natural. Esta entrada
numerosa de haitianos veio modiﬁcar a vida da Missão Paz. Desde o
começo, muitos haitianos orienta-

dos por eles mesmos, ou por outras
instituições chegaram às portas da
Missão, devido ao descaso e à falta
de estrutura por parte do Estado na
acolhida dos migrantes. Esta situação obrigou à Missão a responder
de forma imediata a uma situação
emergencial. A Casa do Migrante
ﬁcou pequena para acolher, e muitos deles foram acolhidos de forma
provisória nos salões da paróquia. O
atendimento, até o momento tem
sido de acolhida e de encaminhamento para o trabalho, documentação e cursos, entre outras coisas.
A Missão Paz, com a experiência
adquirida no decorrer do tempo na
acolhida dos migrantes, ainda hoje,
nos diversos serviços continua mostrando-se como uma casa aberta
para todos os povos. Os atendimentos vão além de uma resposta às
necessidades espirituais, isto é, com
os serviços se busca atender ao migrante na sua totalidade, desde as
suas necessidades básicas até um
acompanhamento no âmbito religioso e cultural. Por esta razão, de-

pende o dia da semana será a imagem que alguém se leve da Missão.
No meio da semana, por exemplo,
o atendimento social toma a iniciativa, o movimento entre migrantes,
voluntários, religiosos e profissionais
dá vida ao trabalho da Missão. De
forma diferente, nos finais de semana, quando a fé e a devoção reúnem
as comunidades para as diferentes
celebrações. A forte devoção à Nossa Senhora nas suas diferentes advocações, a busca dos sacramentos
como o batismo, o matrimônio e a
eucaristia apresentam a parte festiva da Missão.
Com a resposta ao serviço dos
migrantes, a missão scalabriniana
tenta ser fiel ao mandato de Jesus
Cristo: «eu era migrante e tu me
acolheste», assumido e encarnado
pelo Beato João Batista Scalabrini
e seus filhos. A Missão Paz, viveu e
continua a viver os desafios e as graças da migração.
Pe. Alejandro Cifuentes, CS
Missão Paz- São Paulo

w w w. s c a l a b r i n i a n a s . o r g . b r
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Mobilidade Humana e Paz
“A fraternidade gera paz social, porque cria um equilíbrio entre liberdade e justiça, entre

responsabilidade pessoal e solidariedade, entre bem dos indivíduos e bem comum”

Um rápido olhar, uma breve leitura em documentos da Igreja dos
últimos anos, uns momentos de reﬂexão são suﬁcientes para reavivar
em nós o que a faina diária pode
ofuscar ou minimizar. Acolhamos
as palavras do Papa Francisco, na
Mensagem pelo Dia Mundial da Paz
2015: “Penso nas condições de vida
de muitos migrantes que, ao longo
do seu trajeto dramático, padecem
a fome, são privados de liberdade,
despojados dos seus bens ou abusados física e sexualmente. Penso
em tantos deles que, chegados ao
destino depois duma viagem duríssima e dominada pelo medo e a insegurança, ﬁcam detidos em condições desumanas. Penso em tantos
deles que diversas circunstâncias

sociais, políticas e econômicas impelem a passar à clandestinidade,
e naqueles que, para permanecer
na legalidade, aceitam viver e trabalhar em condições indignas, especialmente quando as legislações
nacionais criam ou permitem uma
dependência estrutural do trabalhador migrante em relação ao empregador... Sim! Penso no ‘trabalho
escravo’.
Frente a uma realidade dramática que a rapidez das comunicações
faz chegar a todos os recantos do
mundo - a morte de milhares de
migrantes que empreendem uma
viagem de esperança e vida e terminam num cemitério de anônimos no fundo do mar, o desaparecimento de jovens migrantes em

busca de um futuro melhor exterminados em chacinas e assassinatos, o conﬁnamento de milhões de
refugiados em campos onde o sonho de uma pátria parece sumir no
horizonte por trás de montanhas
intransponíveis que as guerras e a
insanidade humana constroem...
onde e como pensar em construção da paz se os atores que podem evitar tais tragédias parecem
impotentes ou mesmo inertes,
centrados em medidas para frear
a migração, como se condenar os
migrantes a morrer de fome ou
pela guerra, violência e terrorismo
em sua terra fosse mais digno e
meritório do que deixá-los morrer
no mar, deﬁnhar em campos de refugiados ou em assassinatos e de-
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saparecimentos nos caminhos da
migração.
Caminhos persistentes de conversão podem reverter este quadro e reconhecer na migração
seu espaço e sua contribuição na
construção da paz. O Documento
“A Caridade de Cristo Para com os
Migrantes” nos interpela à atenção de pontos fundamentais a
nortear o pensamento, a criatividade e a ação: a centralidade da
pessoa e a defesa dos direitos do
homem e da mulher migrante e
dos seus ﬁlhos; a dimensão eclesial
e social das migrações; o valor das
culturas na construção de uma sociedade acolhedora e inclusiva; a
justiça social; a equidade na distribuição dos bens, nas oportunidades no desenvolvimento humano
e no acesso a dignas condições de
vida; a tutela e a valorização das
minorias, também no interior da
Igreja e de nossa missão especíﬁca; a importância do diálogo intra
e extra eclesial; a responsabilidade

dos Estados e dos governantes na
correta gestão dos bens e da política internacional; a contribuição da
migração para a paz universal.
Os migrantes carregam um anseio de paz. Esta é, pode-se dizer, a
essência do espírito que os move,
que os alimenta na jornada de
esperança que empreendem em
busca de simples perspectivas de
vida, de segurança, de alimento,
de trabalho. Ao fugirem de guerras, conﬂitos ou situações desumanas de vida, migrantes e refugiados
denunciam as relações coloniais e
imperialistas entre povos, além de
desmascarar as assimetrias de um
sistema econômico neoliberal que,
como diziam os bispos latino-americanos em Puebla (n. 30), produz
“ricos cada vez mais ricos à custa
de pobres cada vez mais pobres”.
A paz é, sim, ausência de guerras,
de conﬂitos. Mas o verdadeiro shalom é também vida em plenitude,
aquela vida que migrantes e refugiados querem construir em seus

caminhos de esperança.
Mas, para que este germe desenvolva para uma efetiva construção da paz, “não basta a tolerância
ou a justaposição mais ou menos
pacíﬁca de pessoas, grupos e povos diferentes” (EMCC, 36), muito
menos o controle de fronteiras,
a aprovação de leis, o estabelecimento de exércitos, a construção
de muros.. Impõe-se um salto
qualitativo nas relações humanas,
políticas, culturais e econômicas
entre povos, pessoas, governos e
nações.
Estaremos destruindo o germe
da paz que o migrante e o refugiado nutrem se em nosso pequeno
mundo, singular e secreto, se na
sociedade local ou nacional ou na
comunidade internacional alimentarmos a xenofobia, a rejeição, a
idéia do terrorista, do invasor que
vem perturbar minha tranquilidade, que vem roubar meu espaço,
que vem tirar meu emprego ... Ao
contrário, só construiremos paz
com a convicção e a vivência efetiva de que “a fraternidade gera paz
social, porque cria um equilíbrio
entre liberdade e justiça, entre
responsabilidade pessoal e solidariedade, entre bem dos indivíduos
e bem comum” (Francisco, 2014),
onde o outro é irmão e irmã, independente de ter nascido de um
lado ou de outro da fronteira.
Ante a globalização das migrações, Papa Francisco condena a
globalização da indiferença e conclama à globalização da acolhida,
da caridade, da solidariedade, caminhos para a construção da paz.
Ir. Rosita Milesi, mscs
Diretora do Instituto de Migrações e
Direitos Humanos
Brasília, DF
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Migração:

um caminho para a paz mundial
Acolhida e solidariedade são
características importantes para
respeitar a identidade legítima do
migrante. A Igreja no país de acolhida deve se interessar e ir ao encontro dos migrantes. Por meio
dos agentes de pastoral precisa
dar a conhecer às comunidades
do país receptor os complexos desafios e problemas das migrações
para superar suspeitas infundadas
e preconceitos que ofendem os
migrantes, mostrando inclusive a
realidade de exploração, tráfico e
contrabando de seres humanos.
Para o Papa Francisco (2014),
a migração “é uma das principais
manifestações da globalização”.
Ele chama atenção para o fato de
que mesmo diante do grande fluxo
de migrantes presentes em todos
os continentes e em quase todos
os países, a migração ainda é vista como emergência ou como fato
circunstancial e esporádico, mas
afirma que se tornou um elemento
característico e um desafio para as
sociedades. De acordo com o Papa,
“muitas pessoas obrigadas a migrar
sofrem e muitas vezes morrem tragicamente; muitos de seus direitos
são violados. Elas são obrigadas a
se separar de suas famílias e infelizmente continuam sendo objeto de
comportamentos racistas e xenófobos” destaca a nota. “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.”
Um dos fenômenos mais importantes da atualidade é o processo da mobilidade humana. A
globalização, como bem desta-

cou o Papa Francisco, trouxe uma
movimentação entre povos bem
maior. Portanto a igreja, diante
dessa realidade, tem papel fundamental de assistência e acolhida
aos migrantes à luz da palavra de
Deus numa missão além-fronteiras. Nesse desafio, “ir ao encontro
do outro” é que se coloca o perfil
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dos missionários. A instrução Erga
Migrantes Caritas Christi chama os
“agentes de uma pastoral de comunhão” de “homem-ponte”. Assim,
cada agente deve ser formado no
encontro pessoal com Jesus Cristo,
deixando-se conduzir pelo Espírito.
Portanto, uma vocação. “Não fostes vós que me escolhestes; fui eu
que vos escolhi e vos designei, para
dardes fruto e para que vosso fruto
permaneça” (Jo 15, 16-17).
Esse universo tão complexo da
mobilidade humana requer tanto
ação missionária da igreja como
de políticas migratórias. Essas duas
forças, infelizmente, não se somam, restando para a igreja e os
cristãos de boa vontade resolver
sozinhos todos os problemas que
requer o serviço pastoreio. Do ponto de vista político, é preciso ter a
consciência que os fluxos migratórios requerem uma análise muito
mais profunda tendo em vista o desenvolvimento de políticas públicas
comprometidas com a promoção e
a dignidade humana do migrante,
pois muitas vezes lutar pelos direitos de quem migra é lutar pela vida.
No que se refere à igreja, na medida em que os problemas dos migrantes aumentam, começa a surgir também a necessidade de novas
doutrinas e diretrizes pastorais dadas pela própria igreja, que ao longo da história sempre reconheceu
nesse fenômeno uma grande oportunidade evangelizadora. Segundo
Carmem Lussi, é “a circularidade
da fé e vida” na eclesiologia da comunhão que encontra na mobilidade humana uma das formas de
alteridade com as quais a igreja se
relaciona e pelas quais se constrói
em sua capacidade de ser casa que
reúne todos os filhos.

A abordagem da Bíblia no contexto das migrações nos faz perceber tudo isso que o povo de Deus
tem, isto é, uma trajetória de itinerância que inicia com o Gênesis
com a narração da história de Adão
que pela desobediência vive a tristeza do exílio de sua terra, o Jardim
do Éden, onde Ele encontra sua felicidade e paz. A história de Abraão,
primeiro patriarca, que sai com sua
família de Ur também representa
a história de mobilidade humana.
Abrão, Isaac e Jacob, os patriarcas
do povo judeu e crentes no Deus
único, estabelecem-se na terra de
Israel, que tem sua origem nas migrações. Temos também no êxodo
dos israelitas que deixam o Egito
conduzidos por Moisés e vagam no
deserto durante 40 anos um grande exemplo de migração.
Enfim, israelitas se instalam na
Terra de Israel. Nessas condições
o povo de Israel vive uma dialética,
torna-se estrangeiro para o mundo, mas hóspede de Deus na terra
prometida. Essa condição itinerante é determinante ao cristão, pois a

pessoa que crê é dispersa do mundo que não lhe pertence e sente
necessidade de ser salva e acredita
que somente com a vinda de Cristo
a vitória definitiva acontecerá.
O próprio Jesus vive como estrangeiro em terra estrangeira,
nasce numa estrebaria, depois foge
para o Egito como exilado, vive
todo tipo de penúria, fome, solidão, tentações, vive como hóspede
e tem uma missão itinerante e é expulso pelo sofrimento da crucificação. Nesse sentido, Jesus Cristo não
foi bem acolhido no próprio mundo criado por Deus, ou seja, em sua
própria terra.
No Novo Testamento são várias
as passagens bíblicas de verdadeira hospitalidade que nos mostram
no acolhimento uma das melhores
oportunidades para demonstrar a
nossa fé cristã, sem temor algum,
reconhecendo na face do outro, o
Cristo nosso Senhor. Como lembra o
evangelista “eu era peregrino, e me
hospedastes; estava nu, e me vestistes; enfermo, e me visitastes; preso,
e fostes ver-me” (Mt 25,35-36).
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Porém, Jesus é um hóspede diferente, Ele aceita a hospitalidade
dos que acolhem sem mudar suas
regras e tradições, disponibilizando-se sempre à escuta, sentando à
mesa com pecadores e cobradores
de impostos, inclusive, tornando-se
até mesmo escravo dos seus servidores (cfr. Lc 12,35-40).
Enfim, é no exemplo de Jesus
Cristo que somos exortados a segui-lo na nossa missão de igreja da
itinerância, migrante por natureza
e servil como o Cristo nos pediu. A
mobilidade humana é anunciada do

Antigo ao Novo Testamento e permanece até hoje entre os seres humanos com vieses diferentes, mas
necessitando da mesma compreensão de acolhimento, fraternidade
e solidariedade, entendendo que
Deus revela-se no migrante.
De fato, a igreja como povo de
Deus a caminho, a convicção de que
ninguém é estrangeiro na Igreja e
o consenso quanto a um conceito
aberto e acolhedor da Igreja como
a casa de todos, nos faz perceber
na figura do migrante a do próprio
Cristo, pois foi Ele mesmo que disse

“Eu era migrante e você me acolheu” (Mateus 25,35.)
A Igreja, que tem na sua origem
a cultura da peregrinação, segue
seus passos na história da humanidade, quando oferece seus serviços
aos nossos irmãos no acolhimento,
na chegada, na escuta, nos momentos de dificuldades. Assim, é possível termos um mundo mais justo e
promover a cultura da paz mundial.
Gilvanda Soares Torres
Membro da Coordenação da
Pastoral dos Migrantes
Arquidiocese de Fortaleza - CE
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Cultura
da Paz

A definição dada pela UNESCO para o termo Cultura de
Paz significa o comprometimento de promover e vivenciar
o respeito à vida e dignidade de cada pessoa sem discriminação ou preconceito, a rejeição de qualquer forma de
violência, o compartilhar de tempo e recursos com generosidade a fim de terminar com a exclusão, a injustiça e
a opressão política e econômica, desenvolver a liberdade
de expressão e diversidade cultural através do diálogo e da
compreensão do pluralismo, manter um consumo responsável respeitando todas as formas de vida e contribuir para
o desenvolvimento da comunidade, área, país e planeta.

Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam
boas-novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias,
que proclamam salvação, que dizem a Sião: ”O seu Deus reina!”
Isaías 52,7

A paz é um bem que supera qualquer barreira, porque
é um bem de toda a humanidade. A fraternidade gera paz
social, porque cria um equilíbrio entre liberdade e justiça,
entre responsabilidade pessoal e solidariedade, entre bem
dos indivíduos e bem comum.
Papa Francisco

O Brasil tem importante papel porque a formação brasileira, apesar das enormes desigualdades ainda persistentes, é
um feliz exemplo de diversidade
e encontro cultural. Somos mestiços, produto de populações e
tradições diversas e vivas que
ocupam um vasto território,
que compõem, juntas, um amplo imaginário. Praticamos, a
olhos externos, um modo singular de viver e estar no mundo.
Há uma mensagem universal de
paz, convívio e enorme criatividade explícita na forma como
essa população abriu seus poros
e assimilou os valores de outros
países e civilizações, na forma
como essa população lida com
seus costumes, etnias, raças e
credos. Essa mensagem de paz
é um patrimônio do povo brasileiro.
Gilberto Gil
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Para uma vivência de paz
A busca do transcendente não é
um privilégio dos cristãos e, sim um
desejo encarnado no coração de
cada pessoa (Sl 62,2b: Minha alma
tem sede de ti, minha carne te deseja com ardor, como terra seca,
esgotada e sem água).
Espiritualidade signiﬁca: “Viver
desde o Espírito, viver da fonte do
Espírito” (Anselmo Grun). E no dizer
de Dalai Lama “é aquilo que produz
no ser humano uma mudança interior”.
A Espiritualidade emana de duas
fontes: de Jesus Ressuscitado, vencedor do mal, da morte, vivo e atuante entre nós e do Espírito Santo,
que atualiza o Cristo vivo.
Hoje a singularidade de nosso tempo reside no fato de que a
espiritualidade vem sendo descoberta como dimensão profunda do
humano, como o momento necessário para desabrochar pleno de
nossa individuação e como espaço
da paz no meio dos conﬂitos e desolações sociais e existenciais. Caracteriza-se como Espiritualidade
encarnada, libertadora e inculturada. Encarnada porque sustenta
e acompanha a vida, pois parte da
contemplação da realidade e do
deixar-se comover, tocar por ela;
porque se faz responsável de um
caminho de cura, que ajuda a colocar os pobres como sujeitos deste
caminho e no exercício do amor
solidário, escutando seus gemidos,
convencidos que são gemidos do

Espírito e, se constituem em um caminho espiritual a partir dos necessitados. Neste contexto há um mal
a ser denunciado como também
uma esperança a ser anunciada. Tal
espiritualidade deixa entrever que,
por detrás de toda a necessidade,
palpita um anelo profundo de vida
nova, que reclama dignidade e esperança. Requer igualmente não
deixar de cultivar nosso encontro
com Deus, através de nosso mundo de relações com a realidade, especialmente com o que ela tem de
sofrimento e abandono. É na espiritualidade do cotidiano, do dia a dia,
o lugar do encontro com Deus, aí se
fala ao Pai do drama de seus ﬁlhos
e se fala aos ﬁlhos-irmãos, das propostas de Vida de Deus (Escada de
Jacó - Gn 28, 10-22).
Em síntese podemos aﬁrmar que
a vivência da espiritualidade encarnada nos faz compreender que não
basta partilhar a palavra e sim também o pão que sai das mãos humanas, e da generosidade da terra que
podemos trabalhar (Lc. 9,10-17).
Espiritualidade
libertadora,
porque Esse que se contempla no
presépio é o “Salvador, o Cristo Senhor” (Lc 2,11). Ele liberta desde a
força de Deus que emerge da pequenez de um berço humilde e não
desde os palácios dos reis ou das
mansões dos nobres; libertadora
porque crê na comunhão e na força
da organização comunitária, como
lugar privilegiado da presença do

Ressuscitado na História.
A espiritualidade cristã é chamada também a se inculturar. E toda
cultura pode ser enriquecida pela
espiritualidade do Evangelho. Uma
cultura impregnada de espiritualidade cristã implica numa paixão
comunitária, eﬁcaz pela fraternidade e pela justiça, no sentido do
bem comum, que atraia e contagie
permanentemente as pessoas inseridas nesta cultura.
Com essa proposta de uma espiritualidade intensamente marcada por um compromisso social,
a fé cristã tenta libertar o homem
pós-moderno do fechamento em
um mundo ﬁctício de desejo e insatisfação, que o afasta do caminho
fecundo do encontro com o outro,
com o real, com a própria vida. Ao
mesmo tempo, a fé procura que a
pregação do Evangelho, seja mais
eﬁcaz ao promover sociedades
mais justas e fraternas.
“Toda a espiritualidade cristã é
a espiritualidade de Jesus, segundo
seu Espírito. Sua opção deve ser
nossa opção, suas atitudes nossas
atitudes, sua práxis nossa práxis.
Para nós, como para Paulo, viver é
Cristo e morrer com Ele e por Ele
é o verdadeiro ganho” (Casaldáliga,
Pedro).
O grande desaﬁo atual é cultivar
e viver a espiritualidade, desde o
espaço interior, onde, a partir dele
todas as coisas se ligam e interligam. E alimentar-se da leitura dos
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livros, através dos quais Deus nos
fala: o livro da VIDA e o livro da BÍBLIA. Ler um à luz do outro, aprendendo a discernir os sinais dos tempos e deixar-nos interpelar por eles
à luz da palavra do Senhor, assim
como a ler a Bíblia desde nossa história e situação.
O cultivo da espiritualidade contempla dois momentos: um ascendente, outro descendente (Gn 28,
10-12) - Escada de Jacó - subir a
escada com os pedidos, as inquietações, os anseios da humanidade,
orar, estar com Deus. - baixar a escada impregnados/as de Deus, de
sua palavra, sua força, sua energia
para anunciar e denunciar, praticar
a solidariedade, lutar pela justiça,
igualdade, fraternidade. É a espiritualidade vivida na ação, porque
amar é o dinamismo de sair de si
mesmo para o outro, o que permite à pessoa alcançar o desenvolvimento mais profundo e harmônico
de suas potencialidades. Na proposta de Paulo Apóstolo: Ser carta
de amor é o que ele desaﬁa a cada
pessoa assumir. Não é uma carta
humana, mas uma carta de Cristo.
Carta que nenhuma mente ou mão
humana é capaz de escrever. Ela

é escrita não com tinta, mas com
o Espírito de Deus. Paulo ensina
quem é esse Espírito e quais suas
manifestações. É uma mensagem
de amor, de alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, ﬁdelidade, mansidão e domínio próprio.
(Gal 5,22). Uma carta, vida animada
no e pelo Espírito, é escrita para ser
lida por todos. O testemunho que
a pessoa cristã é chamada a dar é
que sua vida seja carta de Cristo.
Este testemunho de vida cristã é a
única Bíblia que muitos têm acesso
e podem ler e seguir.
É o momento de investir sobre
uma espiritualidade especíﬁca que
se fundamenta no Cristo Peregrino,
assumindo e vivendo seus elementos essenciais: acolhida, itinerância
e comunhão na diversidade. Comunhão que signiﬁca em primeiro lugar ter o olhar do coração voltado
para o mistério da Trindade, que
habita em nós e cuja luz há de ser
percebida também no rosto dos
irmãos que estão ao nosso redor.
Signiﬁca a capacidade de sentir o
irmão de fé na unidade profunda
do corpo místico, isto é, “um que
faz parte de mim” (Doc. Partir de
Cristo, nº. 29). Reconhecer que a
comunhão não é uma meta a alcançar com nossos esforços, mas
uma fonte – nada menos do que
a comunhão trinitária, na qual podemos buscar luz e força para responder aos desaﬁos atuais com
escolhas proféticas .
Espero, diz o papa Francisco,
que a espiritualidade de comunhão, indicada de João Paulo II, se
torne realidade e que os religiosos
estejam na primeira ﬁla em acolher
o grande desaﬁo do novo milênio:

“fazer da Igreja a casa e a escola da
comunhão”. O caminho da caridade que se abre diante de nós é inﬁnito, porque se trata de perseguir
a acolhida e a atenção recíproca,
de praticar a comunhão dos bens
materiais e espirituais, a correção
fraterna, o respeito pelas pessoas
mais fracas. É “a mística do viver
juntos”, que faz de nossa vida uma
santa peregrinação. Devemos nos
interrogar também sobre a relação
entre pessoas de culturas diversas,
considerando que as nossas comunidades se tornam cada vez mais internacionais. Como admitir a cada
um de manifestar-se e de ser acolhido com seus dons especíﬁcos, de
tornar-se plenamente corresponsável? O que é a comunhão e como a
vives no próprio chamado de discípulo do Senhor? A comunhão é feita de escuta, de acolhida do outro,
assim como ele é. A comunhão é
um desaﬁo que se alcança muito
lentamente. É uma dimensão frágil
de nossa vida e de nossas relações,
porque é necessário muito tempo
para construí-la, mas pouco para
rompê-la. Vivemos nossa vida em
uma perene tensão: Viver o desejo
de comunhão com Deus e com os
irmãos, e vencer os egoísmos e as
tentações que nós levamos dentro.
Cada pessoa, cada discípulo de Jesus é chamado a viver esta comunhão. “Ignácio de Loyola, mestre
de espiritualidade conclui, pedindo
ao Pai que nos una a seu Filho, para
viver este modo tão elevado: encarnado, libertador e inculturado”.
Ir. Zenaide Colle, mscs
Ir. Elda Broilo, mscs
Ramos Mejía, BS AS - Argentina
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Migrantes africanos
contribuem na construção
da paz mundial
Neste ano em que a pastoral dos
migrantes celebra 20 anos de atuação na Arquidiocese de Fortaleza,
as palavras do bem-aventurado
Scalabrini são de uma atualidade
inquestionável – “o campo aberto
ao vosso zelo não tem limites” – e
nos apontam o horizonte em que
nossos olhos se voltam: a diáspora
de homens e mulheres africanos
que cruzam o oceano com suas histórias de vida e seus projetos migratórios com tantos sonhos e com
tantas riquezas culturais, étnicas e
religiosas contribui na construção
da paz mundial tão sonhada e necessária.
Durante esses 20 anos, a mobilidade humana foi ganhando visibilidade, pautando a mídia, abrindo
caminhos novos para a efetivação
dos direitos dos migrantes. Foram
muitas as lutas empreendidas. Diversos foram os desafios superados. Inúmeras, as sementes lançadas, vidas abraçadas, histórias
acolhidas e tantas boas obras realizadas.
Nessa trajetória de tantas pessoas que se doaram e continuam se
doando com tanto amor pela causa
dos migrantes, temos tantas histórias de vida que nos impulsionam
para seguiremos em frente. Elegemos aqui um caso de superação.
Trata-se de um casal de jovens

guineenses, a Eveline Pereira e o
Eduardo Jorge, que migraram da
Guiné-Bissau a Fortaleza para realizar o sonho de fazer uma faculdade.
Eduardo chegou em 2009 e Eveline
no ano seguinte. Eveline já fez o
curso de técnica de enfermagem e
Eduardo está fazendo a graduação
em tecnologia da informação.
Na mesma época em que tiveram a alegre notícia que Eveline
estava grávida de gêmeas, o jovem
casal enfrentou grandes dificuldades financeiras e durante 6 meses
a pastoral dos migrantes conseguiu

auxiliar na alimentação. Eveline
gestante e Eduardo afetado por
uma grave infecção ocular ocasionada pelo trabalho profissional que
realizava que acarretou na extração de um de seus olhos.
Eveline foi poupada de todo
esse sofrimento, porque Eduardo
revelou a ela somente após o nascimento das gêmeas Larissa e Raissa. A família hoje está completa e
as pequenas hoje estão com quase
três anos de idade e crescem com
a riqueza bilíngue, porque além do
português que aprendem na cre-
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che, são iniciadas em casa no idioma crioulo da Guiné-Bissau.
Sobre a migração de africanos
para o Brasil nos últimos anos, especificamente, para Fortaleza, notamos que grande parte deles vive
em condições desiguais e injustas
(principalmente no mercado de trabalho) em relação à outra parcela
da população que dispõe das condições necessárias para exercício dos
seus direitos de forma plena.
Conforme o texto base da campanha da fraternidade deste ano,
“no Brasil, alguns direitos básicos
ainda carecem de avanços para ser
disponibilizada a toda a população:
direito à água limpa e potável, direito à alimentação, direito à moradia, direito à liberdade, direito
à manifestação política, direito à
educação, direito à manifestação
religiosa publicamente. Sem eles,
não se verificam as condições in-

dispensáveis para a pessoa chegar
à plenitude da vida.”
Pensando na realidade migratória atual, faz-se urgente a aprovação do Anteprojeto de Lei de
Migrações que tem como uma de
suas principais características o
abandono do Estatuto do Estrangeiro, que é uma herança da ditadura militar. Outras características
importantes do Anteprojeto de Lei
de Migrações são as mudanças de
paradigma na política migratória
que atualmente está subordinada à lógica da segurança nacional
e do controle documental voltado
ao acesso de mercado de trabalho;
bem como, o abandono da tipologia
“estrangeiro”, que tem conotação
depreciativa; “migrantes” incluem
os brasileiros que deixam o país; e
a incorporação de reivindicações
da sociedade civil como a criação
de um órgão estatal centralizado

para atendimento aos migrantes,
em especial para regulamentação.
Foi no ano 1998 que iniciou a
migração acentuada de estudantes da Guiné-Bissau, Cabo Verde,
São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. Mas em 2000 houve
um aumento ainda mais significativo do número de estudantes africanos residentes no Ceará, principalmente da Guiné-Bissau, devido
à instabilidade política vivida no
país. A maioria dos jovens africanos chega para estudar em faculdades particulares, com contratos
já estabilizados em seus países de
origem. Porém, diante das dificuldades financeiras acabam sendo
forçados a ingressar no mercado
de trabalho realizando, na maioria
das vezes os trabalhos que os autóctones rejeitam.
Ir. Eléia Scariot, mscs
Coord. Pastoral dos Migrantes
da Arquidiocese de Fortaleza - CE
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Movimento dos Leigos
Missionários Scalabrinianos
“Compreendei, portanto, a nobreza e grandeza de vossa
missão, ó leigos, e procurai corresponder-lhe dignamente.
Sois nossos mediadores, como nós somos, em vosso favor,
mediadores de Deus”
Bem-aventurado João Batista Scalabrini, 1896
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Quem Somos?

O Movimento dos Leigos Missionários Scalabrinianos tem uma
estrutura internacional e está presente na Europa, na América, na
África e na Ásia. Atualmente está
organizado em sete Grupos, cinquenta e seis núcleos.
Somos Leigos Missionários Scalabrinianos, atentos ao fenômeno
migratório e sensíveis à vida e à
história das pessoas em mobilidade. Realizamos nossa missão, testemunhando nosso compromisso
cristão e ético, através da doação,
do amor, da solidariedade, da acolhida, da promoção integral da
pessoa do migrante, empenhando-nos na realização de ações concretas, em favor das populações
em mobilidade. A acolhida é nosso
cartão de visita e a nossa missão é
aquela de testemunhar e anunciar
o amor de Deus entre os migrantes. Estamos sempre empenhados
no serviço aos migrantes, nos diversos modos que a criatividade,
a necessidade e o mesmo carisma
Scalabriniano suscitam-nos diversos contextos.
A nossa prioridade como LMS,

é a de assumir, como opção fundamental, testemunhar Jesus Cristo
no mundo da mobilidade humana,
anunciando o Evangelho e sendo
instrumento de crescimento da
unidade entre todos os povos em
Deus.
Somos convocados a viver de
modo específico o chamado vocacional do batismo através da participação e da partilha do carisma
scalabriniano, anunciando Jesus
Cristo e testemunhando a identidade de Leigo Missionário Scalabriniano nos diversos ambientes da
vida cotidiana e no empenho missionário com os migrantes.
Partilhamos, como leigos comprometidos no mundo da migração, a mesma vocação, carisma e
missão das Irmãs Missionárias de
São Carlos Borromeo, Scalabrinianas, fazendo-nos voz de quem não
tem voz e colocando-nos junto aos
mais fracos e migrantes, sobretudo os mais pobres e abandonados,
para defender a sua dignidade humana e de cidadãos.
Trata-se de um dom e serviço
aos migrantes em comunhão com a

Igreja local e em colaboração com a
Congregação MSCS.
Nesse ano de 2015 estamos preparando a realização da V Assembleia Geral do Movimento que irá
acontecer nos dias 15 a 20 de setembro na cidade de Tijuana, no
México.
Com as bênçãos de Deus através
da intercessão dos Bem-aventurados Scalabrini e Assunta Marchetti, São Carlos Borromeo e o Servo
de Deus Padre Marchetti, também
contamos com as suas orações em
prol dos migrantes.
Assistidos pelo Espírito Santo
e amparados por Maria, Mãe de
Deus e dos Migrantes tomaremos
as decisões que darão continuidade ao Movimento LMS que agora
dispõe de Estatuto aprovado pela
Congregação para os Institutos
de Vida Consagrada e Sociedades
de Vida Apostólica. Marco do reconhecimento da caminhada que
possibilita a consolidação e a expansão na Missão Scalabriniana.
Isaias Pablo Klin Carlotto
Coordenador Geral - LMS
Caxias do Sul-RS
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PA R Á BOL A

A Paz perfeita
Era uma vez um rei, e o rei ofereceu um grande prêmio ao artista que fosse capaz de
captar numa pintura a paz perfeita.
Foram muitos os artistas que tentaram. O rei observou e admirou todas as pinturas,
mas houve apenas duas de que ele realmente gostou e decidiu que iria escolher entre
ambas. A primeira era um lago muito tranquilo. Este lago era um espelho perfeito onde
se refletiam umas plácidas montanhas que o rodeavam.
Sobre elas encontrava-se um céu muito azul com tênues nuvens brancas.
Todos os que olharam para esta pintura pensaram que ela refletia a paz perfeita.
A segunda pintura também tinha montanhas.
Mas estas eram escabrosas e estavam despidas de vegetação.
Sobre elas havia um céu tempestuoso do qual se precipitava um forte aguaceiro com
faíscas e trovões. Montanha abaixo parecia retumbar uma espumosa torrente de água.
Tudo isto se revelava nada pacífico.
Mas, quando o rei observou mais atentamente, reparou que atrás da cascata havia
um arbusto crescendo de uma fenda na rocha. Neste arbusto encontrava-se um ninho.
Ali, no meio do ruído da violenta camada de água, estava um passarinho placidamente
sentado no seu ninho.
Paz perfeita!
O rei escolheu a segunda e explicou:
“Paz não significa estar num lugar sem ruídos, sem problemas, sem trabalho árduo
ou sem dor. Paz significa que, apesar de se estar no meio de tudo isso, permanecemos
calmos no nosso coração”.
Este é o verdadeiro significado da paz.
[Fonte:www.otimismoemrede.com/pazperfeita.html]
Autor Desconhecido

“Nenhuma vocação nasce por si, nem vive para si. A vocação brota do
coração de Deus e germina na terra boa do povo ﬁel,
na experiência do amor fraterno”.
Papa Francisco

Pelos migrantes,
seja você
também uma
Missionária Scalabriniana!

Rua Carlos Bianchini, 996
95013-000
Caxias do Sul-RS



54 3204 5050
54 9692 9099

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

@

vocacional@scalabrinianas.org.br
/ScalabrinianaSaV

O Salmo da Paz
Os pés do mundo hoje caminham...
por estradas de asfalto e violência,
mas o coração dos humildes é mais forte do que os tanques.
Os pés do mundo hoje caminham...
A paz para os homens não virá de fora não,
nem se construirá com armas nucleares,
nem chegará por acordos de governo;
Ela está presente no coração do universo
e todas as coisas caminham para a paz.
Os pés do mundo hoje caminham...
Chegará como aurora para este mundo maltratado
e já quase cansado
e chegará da mão dos humildes
e pobres desta terra
e será anunciada por boca de crianças
e ao som de músicas de jovens corajosos.
Será como orvalho para esta terra seca...
Os pés do mundo hoje caminham...
Letra: Pe. Ernesto Cardenal, SJ
Música: Ir. Elda Broilo, mscs
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