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EDITORIAL
Serão os sonhos das crianças iguais aos dos adultos?
São as indagações que muitas vezes não têm resposta
e parecem sem sentido. Os adultos esqueceram que um
dia foram crianças e as crianças sonham e aguardam
em ser adultos.
Pe. Zezinho, compositor e cantor das pequenas e
grandes experiências da vida, criou há muito tempo
uma música que se encaixa na reflexão que a Revista Peregrino coloca nas suas mãos na abordagem do
tema crianças migrantes e refugiadas.
“Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus
olhos a sorrir.
Caneta e papel na sua mão, tarefa escolar a cumprir.
E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso
para ser feliz”?
O autor conhecedor da prática de Jesus não hesitou
em fazer a rima:

“Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou
Pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu.
Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria
E ao chegar o fim do dia eu sei que eu dormiria muito
mais feliz”.

Através dos artigos e experiências vividos pelos autores, os textos escritos expressam e objetivam a compreensão do fenômeno da migração a partir do ponto
de vista das crianças, ou menores. Identificaram-se as
problemáticas relevantes e consideradas nas realidades dos cenários migratórios e sobre as circunstâncias

e condições de conhecimento, bem como formas de
integração na devolução de resultados. Redes de apoio
são tecidas para que sejam criados os espaços de direito do ser criança, brincar e correr livremente, bem
como do direito de alimentar-se adequadamente e fazer jus da escola e de pertencer a uma família. Muitas são as iniciativas de participação e protagonismo
das próprias crianças. No entanto, ainda, o mundo dos
adultos trama o futuro no ventre, no colo, nas brincadeiras, na escola e na pertença à sociedade seja no mar,
na praia, nos centros de acolhida, nas escolas, na rua,
nos hospitais, orfanatos ou creches.

“Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as
tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso,
Jesus se aborreceu e disse: ‘deixai vir a mim as crianças’.
Não as proibais, porque o Reino de Deus é dos que são
como elas. Em verdade vos digo: ‘quem não receber o
Reino de Deus como uma criança, não entrará nele’. Ele
abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as
mãos” Mc. 10,13-16.
A missão Scalabriniana defende a causa dos pequenos e se alia às iniciativas que constroem a proposta do
amor e do pouco ou muito que precisa para ser feliz.
Com o mesmo carinho e afeto que Jesus demonstrou
às criancinhas, nos colocamos na atitude da simplicidade
e ternura que ensinam como acolher o Reino nas suas
diferenças e determine as razões da nossa fé.
Equipe de redação

30 Parábola: O cientista e a criança: Como consertar o mundo

A

“

criança e o adolescente gozam de todos os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana,
sem prejuízo da proteção integral de que
trata esta lei, assegurando-lhes,
por lei ou por outros meios, todas as
oportunidades e facilidades,
a fim de lhes facultar o
desenvolvimento físico, mental,
moral, espiritual e social,
em condições de
liberdade e de dignidade”
(ECA nº3).

“Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou
Pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu.
Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria
E ao chegar o fim do dia eu sei que eu dormiria
muito mais feliz”.
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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Amparando a criança
prematura e sua família
Inspirado na vida e missão de
sua cofundadora, Assunta Marchetti, que acolhia no Brasil órfãos
filhos de imigrantes italianos, o
Hospital Mãe de Deus, Porto Alegre, RS desenvolve vários projetos
e ações para amparar a vida como
ela se apresenta, dando especial
atenção às crianças prematuras e
às suas famílias. Preocupa-se em
prestar o mais intenso cuidado à
saúde destes pequenos, iniciando pela realidade desafiadora de
acolher as mães gestantes em risco de vida, a fim de torná-los mais
saudáveis, confiantes, seguros e
resilientes.
Assim como as crianças migrantes e refugiadas, que encontram em um país estranho a espe-

rança de uma nova vida, os bebês
prematuros chegam ao mundo
destinados a lutar pela sobrevivência fora do ventre materno.
Em ambos os casos, necessitam
de cuidados específicos para enfrentar suas angústias nas mais
diferentes situações adversas. No
final do século XIX, Madre Assunta realizou em nosso país um importante trabalho de acolhimento
aos órfãos estrangeiros, dando-lhes condições básicas para que
fossem inseridos dignamente à
sociedade. Este gesto rendeu à
bem-aventurada Assunta Marchetti, cofundadora da Congregação das Irmãs Missionárias de São
Carlos Borromeo Scalabrinianas,
o cunho de “mãe dos órfãos”.

O Hospital Mãe de Deus dá
continuidade a este legado, amparando aquele que migra do útero antes do tempo previsto. Nossa CTI Neonatal tem a missão de
prestar o mais completo cuidado
ao prematuro no período da internação pós-parto, que pode durar meses de esperança e aflição.
É um trabalho delicado, acima
de tudo, humanista, que requer
a acolhida, sensibilidade e muito
amor dos profissionais envolvidos
na tentativa de suprir a segurança
e o aconchego deixados no ventre materno. Além de ajudar no
desenvolvimento, na alimentação
ou no controle de temperatura do
bebê, a equipe tem o compromisso de zelar pela sua família, figura
importantíssima neste processo. É
na presença do pai e da mãe que
o vínculo afetivo é construído. Há
nesta participação uma fonte de
amor e carinho, tão essencial para
qualquer criança que chega a um
novo mundo sem ter com quem
contar.
Toda essa rede de atenção tem
início no amparo à gestante, especialmente aquela em situação

de risco de vida. Da sua entrada
no hospital à internação, a mãe
recebe de nossa equipe o mesmo
atendimento humanizado, rico
em amor e zelo, para promover
sua segurança e tranquilidade
antes, durante e depois do parto.
Este conjunto de cuidados envolve ainda o Serviço de Maternidade da CTI Neonatal, onde são
acolhidos todos os bebês prematuros até ganharem condições de
alta.
Desenvolvido há mais de 12
anos pela CTI Neonatal, o Grupo Pequenos Valentes expressa a preocupação da instituição
em amparar as famílias destas
crianças. Através de encontros
semanais com a equipe multidisciplinar que dispõe de psicólogo,
enfermeiro e nutricionista, os pais
encontram o suporte necessário
para compreender o nascimento prematuro, suas dificuldades
e os sentimentos que envolvem
esse momento de transição. Cria-se uma rede de apoio, onde a
troca de experiências entre os
participantes e profissionais mostra que ninguém está sozinho.

Em 2017, o Papa Francisco solicitou à comunidade mundial,
durante o Fórum de Migrações e
Paz, para acolher, proteger, promover e integrar a criança forçada a viver longe de sua terra natal. Nós do Hospital Mãe de Deus
acreditamos atender este pedido,
amparando aquele que chega
antes mesmo de completar sua
gestação. A mesma preocupação
estende-se aos “não prematuros”,
que nasceram em condições normais de gestação. Eles também
são recebidos com muito carinho,
dedicação e alegria. Independente do caso, entendemos a maternidade como um lugar de vida, de
crescimento. Assim, acalentando
seus pais e prestando a melhor
assistência possível, contribuímos
para entregar à sociedade crianças fortalecidas para que possam
encarar os desafios previstos na
vida de qualquer pessoa.

Ir.Lucia Boniatti,mscs
e Tiago Ritter
Sistema de Saúde
Mãe de Deus
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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Casa Madre Assunta Marchetti
Espaço para conviver

A Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo,
Scalabrinianas sempre desenvolveu um trabalho de acolhida às
crianças de famílias migrantes e vulneráveis. A Casa Madre Assunta,
como é chamada hoje, foi aberta em 1904, atendendo, inicialmente,
os órfãos filhos dos imigrantes italianos e os filhos de ex-escravos
que jaziam abandonados pelas ruas de São Paulo. Com o caminhar
da história muitas coisas foram mudando e o número de órfãos,
graças a Deus, não é mais atenção de primeira instância. Por isto
foram sendo abertas as portas às crianças necessitadas das famílias
da comunidade de Vila Prudente e arredores.
Hoje a Casa Madre Assunta Marchetti continua oferecendo acolhida há mais de 100 crianças na faixa etária dos 6 a 12 anos, em
horário contrário ao da escola estatal, enquanto seus pais estão
trabalhando para levar o pão de cada dia ao seu lar.
Desejo, também, mencionar que grande parte destas famílias
são mulheres que assumem o papel de pai e mãe e lutam para dar o
melhor de si na educação e cuidado de seus filhos, dando a eles as
oportunidades que lhes foram negadas. Algumas dessas mães são
viúvas, outras separadas de seus esposos ou, ainda, mães solteiras.
O programa educativo do ‘Projeto Conviver’ da Casa Madre Assunta oferece um vasto leque de oportunidades. Todos os dias os
pequenos que frequentam nossos espaços recebem informações
de caráter educativo, religioso e cívico no Oratório onde se encontram as relíquias da nossa querida cofundadora, a Bem-aventurada
Assunta Marchetti. Neste espaço sagrado as crianças cantam, rezam e apresentam seus pedidos e agradecimentos a Jesus.
A todos os nossos pequenos é oferecida a oportunidade de
aprender a tocar vários instrumentos musicais, como violão, teclado, bateria e consequentemente a cantar, dançar capoeira e a oportunidade de iniciação à informática e, também, aulas de artesanato.
Outra oportunidade valiosa para elas é o reforço escolar, que faz
maravilhas em alunos com deficiências em algum setor de aprendizagem. Estes alunos podem esclarecer as dúvidas, fortalecendo as
disciplinas que requerem maior atenção.
Além da formação eclética oferecida, as crianças recebem o café
da manhã, os lanches, almoço para as crianças dos dois turnos antes de regressarem às suas famílias.
Todo este serviço oferecido à comunidade não gera nem um
custo para as famílias, é totalmente gratuito. É um serviço feito com
o mesmo amor e carinho pelas coirmãs da bem-aventurada Madre
Assunta e por monitoras (es) e muitas mãos generosas e voluntárias.
Sabemos que com esta ação vamos construindo o Reino de
Deus aqui na terra, porque quando fazemos ao próximo um gesto
de solidariedade, é a Deus que o fazemos. Este é o gesto que mais
agrada o coração de Deus: ser generosos e misericordiosos com
aqueles que mais necessitam.

Ir. Joana da Silva, mscs
Diretora do Projeto
Conviver Casa Madre Assunta Marchetti
São Paulo, SP

Colégio Nossa Senhora
de Lourdes: 100 anos no
cuidado com as crianças
Ao completar 100 anos de existência, o Colégio Nossa Senhora de Lourdes (CNSL), Farroupilha, RS sente-se
honrado por ter sido participante da
educação de tantas crianças. No decorrer da sua história, ofereceu uma
educação de qualidade a várias gerações da comunidade farroupilhense,
que puderam ter contato não apenas
com a educação formal, mas também
com uma orientação baseada em princípios humanos e cristãos. Esse foco
nos valores sempre foi um diferencial da instituição. Uma característica forte do Colégio é acompanhar os
alunos durante grande parte de suas
vidas, pois eles iniciam sua caminhada escolar, ainda bem pequenos, e vão
crescendo em meio aos ensinamentos
scalabrinianos. Pensa-se que a formação de crianças tem um sentido muito forte, porque elas têm a tendência
de compartilharem suas experiências,
atuando como multiplicadoras de boas
atitudes. Conforme dizia Scalabrini, “A
educação é o modo de desenvolver os
gérmens que estão no coração humano e de colocar à luz aquilo que está
escondido”.
O jubileu ressalta ainda mais essa
importância do ensino de valores. Se
for feita uma análise da educação ao
longo destes cem anos, será perceptível que houve muitas mudanças, mas

princípios não envelhecem, não saem
de moda. Assim, percebe-se que a
missão de educar crianças vai muito
além de uma lista de conteúdos, embora eles também sejam importantes
para atender às demandas da sociedade contemporânea. No entanto, diante de tantos desafios que o mundo
enfrenta, pobreza, falta de compaixão,
violência, é cada vez mais importante
orientar as crianças quanto ao sentido da vida, sobretudo sob a ótica da
fé. Novamente, é fundamental citar
Scalabrini, que aconselhava: “Falai de
Deus a uma criança, no modo que
convém a sua idade e capacidade, e
ela vos mostrará que não falais de um
Ser estranho à sua natureza”.
Seguindo esse caminho de cuidado
com as crianças, o Colégio foi se fortalecendo ao longo dos anos. Por isso,
há muito que se comemorar. Todos estes anos de longa vida estão sendo celebrados desde maio do ano passado,
na 23ª Feira do Livro, ocasião em que
foi lançado o selo alusivo ao aniversário histórico. A 3ª Gincana Cultural, em
agosto, também deu ênfase aos festejos, envolvendo a comunidade escolar
com tarefas que resgataram o importante passado, que construiu a história
do Colégio. A comemoração do Dia do
Professor também se centrou no jubileu. Em dezembro, a Festa da Famí-

lia, que culmina as atividades do ano,
levou às apresentações as principais
marcas que edificaram a instituição.
Em março deste ano, aconteceu missa
e almoço alusivo aos 100 anos. Mais
uma vez, ficou evidenciada a força das
crianças, que participaram através de
apresentações e trazendo familiares e
amigos para a comemoração. Foi uma
bela celebração para a comunidade
educativa, incluindo ex-diretoras, irmãs e colaboradores da missão.
Tudo isso visa à valorização de uma
instituição preocupada em construir
novos caminhos e manter a tradição
dos valores fundamentais para viver
em uma sociedade solidária. Assim, o
CNSL está de portas abertas para acolher a comunidade e continuar a escrever valiosas histórias.

Kátia Regina Maffei dos Reis
Professora Colégio N. Sra. de Lourdes
Farroupilha, 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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Porto
de acolhida
de sonhos
e realizações
Reggio di Calabria é uma cidade italiana localizada na ponta da
bota no mapa da Itália. De beleza particular, é banhada por dois
mares: Iônico e Tirreno, desenhada por uma rica história de culturas de fortes tradições populares
e variado folclore. No passado foi
vitimada por dois grandes maremotos. Região de beleza natural
surpreendente, e com cidades
espetaculares que parecem crescer fora das montanhas escarpadas. Calábria, caracterizada por
um catolicismo misturado de um
mundo clássico de participação
popular, hoje é cenário de desembarques de rostos humanos de
uma dura travessia de migrantes.
Entre as belezas de uma natureza pródiga e marcada por uma
longa tradição, registra números
recordes no que se refere à chegada de imigrantes. O Mar Mediterrâneo foi a maior de todas as
vias de circulação romanas e dele
resultou a formação do Império
Romano e desde janeiro de 2017
até os dias de hoje, nada menos do

que 50 mil imigrantes desembarcaram nos portos italianos, resgatados do mar Mediterrâneo, com
a coordenação da Guarda Costeira. Os números representam um
aumento de 47% em relação ao
mesmo período do ano passado,
quando foram resgatados 34 mil
imigrantes. Somente nos dias 24
e 25 de maio, chegaram ao redor de dois mil imigrantes. Entre
as precárias embarcações que os
transpotavam, uma delas virou e
sofreu um naufrágio. Em meio aos
sobreviventes, a Guarda Costeira
encontrou mais de 30 corpos, entre os quais 11 crianças, enquanto
outros permanecem desaparecidos.
As Irmãs Missionárias de São
Carlos Borromeo - Scalabrinianas
vivem cotidianamente com a realidade migratória que navega até
as margens da acolhida, solidariedade e espaço de viver sonhos
de vida digna. A missão consiste
em aspectos e atitudes organizadas junto com os habitantes
calabreses, que se colocam em

atitude de ajuda, sensibilização
e compreensão do contexto que
presenciam, somada à qualidade
inata do espírito de acolhida que
lhe é própria sem medir tempo,
dedicação e espaço.
O centro de escuta diocesano
João Batista Scalabrini para os migrantes desenvolve a pastoral da
escuta aos migrantes que já estão
na Itália e aos que chegam. Com
ouvidos atentos à história de cada
um e as dores partilhadas, o caminho se torna sinônimo de processo dinâmico para a nova vida.
A acolhida para refugiados e
migrantes que desembarcam no
Porto de Reggio Calábria após
longa e árdua travessia, nos coloca com olhos, ouvidos, mãos,
pés e coração atentos ao destino
diante das necessidades e situação vulnerável de cada criatura.
Nos desembarques que são
numerosos, muitos são os menores que chegam acompanhados
pela mãe, sobretudo com idade
inferior a 10 anos e mais numerosos ainda são os que chegam

entre os 14 e 17 anos, geralmente desacompanhados de seus familiares. Para os europeus, é um
fenômeno de atenção porque os
jovens com idade inferior aos 18
anos são considerados menores
e por isso têm um tratamento
diferenciado e atenção particular
diante da nova lei italiana.
No entanto, as crianças e adolescentes provenientes da África
Sub Sahariana aos 12 anos são
considerados maiores e em muitos casos são enviados pelos pais,
colocando-os em situação de risco de vida para buscar uma qualidade melhor de vida através do
estudo e trabalho, e desta forma
sustentar a família que permaneceu em terras africanas.
Um percentual significativo de
menores são identificados como
prófugos de terras e ditaduras,
por sua vez violentas e massacrantes. Ao chegar a solo italiano,
permanecem em estruturas provisórias e confiados a tutores conforme leis locais que garantem
acolhida com projetos de integração e formação até atingirem a
maioridade, com a possibilidade
de estudo e capacitação para enfrentar o mundo do trabalho.
A missão das irmãs Scalabrinianas se fortalece com muitos
colaboradores, entre eles com
os Leigos Missionários Scalabrinianos designados como núcleo
“São Paulo” de Reggio Calabria.
Com generosa ação na Igreja local e atenção aos jovens, o papel
fundamental é levá-los à conscientização da presença dos imigrantes recém-chegados ou fixados há mais tempo. A caminhada
pastoral é constituída por uma
equipe conjugando as atividades
na Diocese com o centro de escuta, espaço de acolhida de cada
realidade que urge.

O projeto “Emergência Desembarques” atua em nome da
Igreja no desembarque e primeira
acolhida no porto com uma intervenção imediata, remetida aos
hospitais frente à miséria humana
já fragilizada e urgente. É preciso entender por gestos e com o
coração os clamores silenciosos
de dor e misericórdia. A presença materna, a escuta, o conforto,
o pronto socorro na emergência
de todas as necessidades físicas
e afetivas propõe proteção para

restituir dignidade e conforto da
fé, sorriso de uma pátria que acolhe com esperança com o mesmo
ardor do bem-aventurado Scalabrini na estação de Milão e no
projeto de dar ao migrante uma
pátria que lhe dê o pão.

Ir. Lina Guzzo, mscs
Coordenadora diocesana
Reggio Calabria, Itália

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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O IMDH e as crianças migrantes e refugiadas
Alegra-nos o sorriso de uma criança! No entanto, suas lágrimas vertidas
numa situação de sofrimento nos chocam. Somos chamados a reconhecer
os traços do Cristo sofredor nos rostos
das crianças e adolescentes que estão
sendo “expulsos” de seus países por
causa da violência, dos conflitos que
os desmandos humanos provocam,
dos maus tratos, da fome e da miséria. Estas criaturas indefesas e inocentes deslocam-se, empurradas pelas
injustiças sociais e perseguições ou
em busca de algo essencial que a vida
lhes está negando. Buscam exercitar
o impulso natural de viver, ou de sobreviver, de encontrar suas famílias, de
rever seus pais, de poder abraçar novamente a mãe que partiu para buscar
sustento em outras terras.
Para termos uma ideia, os dados do
Alto Comissariado das Nações Unidas
para Refugiados (ACNUR) revelam que
as crianças e adolescentes somam 51%
do total de 65,3 milhões de pessoas
deslocadas por motivos de conflitos
e perseguições em todo o mundo, até
final de 2015.
No Brasil, onde há aproximadamente 10.000 refugiados reconhecidos pelo Comitê Nacional para Refugiados (CONARE), a proporção de
crianças e adolescentes é de quase
20%. Além das crianças refugiadas,
há ainda as solicitantes de refúgio e
imigrantes que vivem no País. Estas
crianças se encontram em situação de
particular vulnerabilidade. Muitas delas enfrentaram experiências traumáticas de guerra, perseguição e outras
violações no país de origem ou na rota
percorrida até chegar ao Brasil. Uma
vez no País, ainda enfrentam complexos desafios, como o idioma, a adaptação à nova cultura, carências básicas
e a falta de acesso a uma política educacional que atenda às suas necessidades específicas. Mesmo com tantas

dificuldades, quando recebem apoio
e encontram condições adequadas a
seu desenvolvimento, estas crianças
demonstram incrível poder de resiliência, aprendem facilmente o português
e se tornam uma peça chave para a integração local de toda a família.
O Instituto Migrações e Direitos
Humanos (IMDH) atua buscando minimizar seu sofrimento e procurando
alcançar que estas crianças possam realizar seu potencial. Com este objetivo,
o IMDH desenvolve o projeto “Crianças Sem Fronteiras” que, em 2017,
tem promovido ações em favor das
crianças refugiadas e solicitantes de
refúgio, no Distrito Federal e em Roraima, onde milhares de venezuelanos
se encontram em busca de proteção e
assistência.
O Projeto Crianças Sem Fronteiras
vem sendo elaborado e definido com
a colaboração de voluntários que a ele
aderem. Atualmente, prevê:
1. Acompanhar a situação e evolução
de cada criança registrada no IMDH,
com indicadores gerais sobre saúde,
educação e integração social. Propor suportes informativos e orientar
as famílias e as crianças sobre seus
direitos e os modos de acesso aos
serviços de saúde, educação, esportes, etc. no D.F.
2. Favorecer a integração das crianças
refugiadas e imigrantes, através de
encontros, celebração de datas especificas, oficinas de socialização
3. Identificar e dedicar especial atenção a casos emergenciais (saúde,
seguridade, educação) e propor
soluções humanitárias, a partir de
doações coletivas e colaborações
(exemplo : escola móvel no abrigo
em Roraima)
4. Trabalhar contra preconceitos, informando crianças e adultos brasileiros
sobre os casos de migrações e refugio e incentivando a participação

dos mesmos em atividades realizadas com crianças brasileiras e suas
famílias.
5. Sensibilizar a sociedade pela problemática e necessidades de atenção
específica, envolvendo imprensa
e transmitindo informações, boas
práticas e historias com resultados
significativos para contribuir na difusão de um discurso positivo sobre
as crianças e adolescentes refugiados e migrantes.
Nesta perspectiva de promover a
integração das crianças, citamos
duas atividades exemplificativas.
6. Campanha de obtenção de recursos
junto à comunidade do IMDH para
montar a “escolinha” para as crianças abrigadas no Centro de Referência, em Boa Vista. Trata-se de mais
de 60 crianças que ali estão, a maioria da etnia indígena warao. Não
falam português, nem espanhol. Falam o próprio idioma. Por isso, a importância da aula. Graças aos generosos doadores, a “escolinha” - um
espaço equipado dentro do próprio
abrigo - está funcionando.
7. Festa das crianças refugiadas e migrantes. Em parceria com a Bridges Church, ACNUR e voluntários,
o IMDH promoveu aos 11 de
março, um encontro entre famílias refugiadas, imigrantes
e brasileiras. O evento reuniu
aproximadamente 200 pessoas e foi uma excelente oportunidade de lazer, intercâmbio
cultural e integração social
para as famílias presentes.
Além disso, o encontro trouxe
visibilidade para a temática do
refúgio e das migrações, sensibilizando a sociedade e mobilizando apoiadores.
Em 2015, o Papa Francisco
afirmou que as crianças são “um
grande dom para a humanidade,

mas também são as grandes excluídas
(...)”. Reverter esta exclusão, reavivar a
esperança, recuperar a alegria e o sorriso, ter um cotidiano mais feliz para
refazer sua vida no País de acolhida é
o que desejamos facilitar às crianças
refugiadas e migrantes que conseguirmos abraçar ou a quem for possível estender o carinho dos amigos e amigas
do Projeto “Crianças sem Fronteiras”.

Ir. Rosita Milesi, mscs
Diretora do Instituto de Migrações
e Direitos Humanos
Brasília, DF

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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“Deus ouviu o grito do menino”
O século XX conheceu duas
guerras mundiais, com milhões
de mortos e numerosos êxodos
em massa. Ainda na aurora do século XXI se assiste a ameaça do
terrorismo, migrações em massa,
crianças vítimas desta situação
ofensiva, obrigadas a fugir de
seus países, expostas a todo tipo
de sujeição. Dados estatísticos revelam, há mais de 66 milhões de
deslocados por causa de conflitos e guerras. Destes ao menos
21,3 milhões buscam proteção
em outros países e são reconhecidos como refugiados, 51% dos

refugiados são crianças e jovens
menores de 18 anos de idade.
Estatísticas mais alarmantes atestam que 98 mil menores emigram
separados ou desacompanhados
de seus responsáveis.
Diante destes “sinais dos tempos”, referentes às terríveis experiências do século passado e
do momento presente, é imprescindível falar da misericórdia de
Deus. Se, por um lado, a questão do sofrimento do inocente
tornou-se, para a modernidade e
pós-modernidade, o porto seguro para o ateísmo; por outro lado,

a leitura atenta das Sagradas Escrituras evidencia a face do Deus
misericordioso.
As Sagradas Escrituras revelam
o rosto de Deus sensível e apaixonado pelo ser humano (cf. Os
11,1). Desde o princípio, o livro do
Gênesis coloca o seu ouvinte-leitor em contato com o Deus que
vê o sofredor, escuta o clamor do
oprimido e desce para livrá-lo da
opressão, da aflição, da dor, mais
ainda quando a vítima é uma
criança refugiada.
O livro do Genesis 21,17-21
testemunha:

Deus ouviu os gritos da
criança e o Anjo de Deus, do céu,
chamou Agar, dizendo: ‘Que tens,
Agar? Não temas, pois Deus ouviu os gritos do menino, do lugar
onde ele está. Ergue-te! Levanta
a criança, segura-a firmemente,
porque eu farei dela uma grande
nação”. Deus abriu os olhos de
Agar e ela enxergou um poço. Foi
encher o odre e deu de beber ao
menino. Deus esteve com ele; ele
cresceu e residiu no deserto...
Quem é Agar, quem é o menino? Imigrantes expulsos, a pão
e água, da tenda de Abraão e
Sara. Eles não são herdeiros da
aliança, o menino não é o filho
da promessa. A narrativa relata
que após ter perambulado pela
terra, quando acabou o alimento
e a água, Agar colocou o menino
num lugar, afastou-se e foi chorar,
mas Deus escutou o grito do menino. Não foi exatamente o choro
da mãe que comoveu a Deus, mas
foi o grito da criança refugiada,
abandonada por sua mãe e seu
pai, que subiu aos céus e tocou
diretamente nas entranhas misericordiosas de Deus. Deus não
é indiferente ao grito do menor
refugiado, por isso faz uma promessa para sua mãe, uma mulher,
escrava, imigrante, sem teto, sem
esperança, destroçada física e
emocionalmente (cf. Gn 21,9-21).
A força desta narrativa é inenarrável.
Deus escuta o grito dos jovens
refugiados e as orações mudas
das crianças vítimas desta situação sem que precisem exprimir
sua aflição, pois a aflição é em si
mesmo um grito para Deus. Após
ser salva pela ação de Deus, Agar,
a refugiada sem destino certo,
dá um nome para Deus: “Tu és o
El-Roi”, o Deus que vê. De fato,
Deus viu Agar e a fez ver, quan-

do o sofrimento e a ameaça de
morte ofuscara o sentido de sua
vida e da vida de seu filho (cf. Gn
16,15). O nome da criança refugada é Ismael “Deus escuta”, pois
Deus escutou o seu clamor do
menino.
Esse relato bíblico testemunha
a imensurável misericórdia de
Deus que se manifesta em cuidado e não na tirania. Assim, diante do sofrimento humano, toda
a pessoa é convidada a ser solidária e acolhedora. Neste sentido
o papa Francisco na mensagem
pelo dia do imigrante e refugiado,

dia 17 de janeiro exorta os fiéis
dizendo: “é preciso trabalhar pela
integração das crianças e adolescentes migrantes. Eles dependem
de tudo da comunidade dos adultos... não vos canseis de viver, com
coragem, o bom testemunho do
Evangelho, que vos chama a reconhecer e acolher o Senhor Jesus
presente nos mais pequeninos e
vulneráveis”.
Ir. Elizangela Chaves Dias, mscs
Dra. em Teologia Bíblica
São Paulo, SP
w w w. s c a l a b r i n i a n a s . o r g . b r

Integração e Inclusão
de Crianças e Adolescentes
da Periferia de Caxias do Sul
pelo Centro de Cuidados
Nossa Senhora da Paz

Em um texto de internet, denominado “A Escola
dos meus Sonhos”, com autoria atribuída ao educador brasileiro Rubem Alves, está escrito: “Lá no fundo dos meus sonhos existe uma escola com amplas
portas sempre abertas, onde se encontram os professores, no início do turno, recebendo seus alunos
com um caloroso abraço e um sorriso sincero de boas
vindas”. Uma descrição muito parecida com um turno
no Centro de Cuidados Nossa Senhora da Paz (CCNSP), entidade que desenvolve há 44 anos um trabalho focado no cuidado com a infância e adolescência
em situação de vulnerabilidade social. Rubem Alves
sonha com uma escola onde o carinho, o respeito e
o comprometimento são parte indispensável do currículo. Mudamos então, de “Escola”, para Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, tipificação
dentro da Lei de Assistência Social; de “Professor”
para educador social, como é chamado o profissional
que diariamente trabalha nesse espaço; e de “Aluno”
para crianças e adolescentes, com anseios próprios de
sua faixa etária, além de sua individualidade. Ao descrever o CCNSP, uma criança diria: “É tipo um projeto,
é tipo um curso, é tipo uma família”.
Para dar conta de objetivos intangíveis como vínculo e convivência, o Centro de Cuidados se articula
como uma rede, produzida a muitas mãos. Este espaço, conquistado também em razão do carisma das
irmãs Scalabrinianas, e de sua mantenedora, a AESC,
conta com apoio de outras entidades, que modelam
de maneira conjunta, a qualidade do serviço ali prestado. São atendimentos na área da saúde, no transporte das crianças e adolescentes até o espaço, na
alimentação diária, com a infraestrutura, entre tantos
outros elementos que dão suporte logístico para que
o Centro funcione e atenda bem os seus usuários.
O Centro abriga, diariamente, em média 160 crianças e adolescentes de 05 a 15 anos nos turnos manhã
e tarde. Esses usuários são provenientes de diversos

lugares do país e do mundo. Sendo
a migração um fenômeno bastante
comum na cidade de Caxias do Sul,
inevitavelmente, teríamos como
característica um público assim. A
recente migração, vinda do Haiti,
também marca presença entre os
usuários.
No fazer dos educadores, um
olhar comprometido e amoroso.
Ocupam-se em conduzir oficinas como música, dança, esporte,
permacultura e cidadania. Existe
ainda um horário dedicado aos
estudos. As oficinas permitem ao
jovem desenvolver sua identidade,
criticidade e autonomia, além de
primar por um fazer e pensar coletivo. Para isso, formulam pactos
de convivência, exercitam a democracia, fazem acordos, estabelecem
práticas de cuidado, tanto com o
meio ambiente, como com a vida
do outro e com a própria vida.
São estimuladas situações como
o planejamento de atividades em
conjunto, apresentações, ensaios,
rodas de conversa, feiras, assembleias, produções artesanais, esportes, brincadeiras. Convivem ali

crianças, adolescentes,
educadores, coordenação, técnicos, Irmãs, em
constante interação positiva, calcada na intenção de gerar soluções
para eventuais conflitos
que possam surgir, e
estimular o desenvolvimento de habilidades
próprias para esse público. Uma convivência
afetiva, que funciona
como amparo do ser
humano no período
da infância, quando a
criança se inicia em suas
práticas escolares e sociais, até sua saída na
adolescência, momento
em que é encaminhado
para serviços de emprego, e onde
suas habilidades estão amplamente desenvolvidas..
O nome, Centro de Cuidados, no
sentido que fala Frei Leonardo Boff,
diz que “cuidar é mais que um ato;
é uma atitude”. E é por isso que a
missão do Centro de Cuidados Nossa Senhora da Paz se torna tão pro-

funda, posto que é uma ação que
transforma a realidade. Um sonho.
Dinarte Paz
Educador Social do Centro de
Cuidados Nossa Senhora da Paz
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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«Quem receber um destes meninos em meu nome é a Mim que
recebe; e quem Me receber, não Me
recebe a Mim mas Àquele que Me
enviou» (Mc 9, 37; cf. Mt 18, 5; Lc 9,
48; Jo 13, 20). Com estas palavras, os
evangelistas recordam à comunidade cristã um ensinamento de Jesus
que é entusiasmador mas, ao mesmo
tempo, muito empenhativo. De fato,
estas palavras traçam o caminho seguro que na dinâmica do acolhimento, partindo dos mais pequeninos e
passando pelo Salvador, conduz até
Deus. Assim o acolhimento é, precisamente, condição necessária para
se concretizar este itinerário: Deus
fez-Se um de nós, em Jesus fez-Se
menino e a abertura a Deus na fé,
que alimenta a esperança, manifesta-se na proximidade amorosa aos
mais pequeninos e mais frágeis. Caridade, fé e esperança: estão todas
presentes nas obras de misericórdia,
tanto espirituais como corporais, que
redescobrimos durante o recente Jubileu Extraordinário.
Mas os evangelistas detêm-se
também sobre a responsabilidade
de quem vai contra a misericórdia:
«Se alguém escandalizar um destes
pequeninos que creem em Mim seria preferível que lhe suspendessem
do pescoço a mó de um moinho e o
lançassem nas profundezas do mar»
(Mt 18, 6; cf. Mc 9, 42; Lc 17, 2). Como
não pensar a esta severa advertência
quando consideramos a exploração
feita por pessoas sem escrúpulos
a dano de tantas meninas e tantos
meninos encaminhados para a prostituição ou sorvidos no giro da pornografia, feitos escravos do trabalho
infantil ou alistados como soldados,
envolvidos em tráficos de drogas e
outras formas de delinquência, forçados por conflitos e perseguições a
fugir, com o risco de se encontrarem
sozinhos e abandonados?
Assim, por ocasião da ocorrência
anual do Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, sinto o dever de
chamar a atenção para a realidade
dos migrantes de menor idade, especialmente os deixados sozinhos,
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dades recreativas; em suma, têm
direito a ser criança.
Ora, de entre os migrantes, as
crianças constituem o grupo mais
vulnerável, porque, enquanto assomam à vida, são invisíveis e sem
voz: a precariedade priva-as de
documentos, escondendo-as aos
olhos do mundo; a ausência de
adultos, que as acompanhem, impede que a sua voz se erga e faça
ouvir. Assim, os menores migrantes acabam facilmente nos níveis
mais baixos da degradação humana, onde a ilegalidade e a violência queimam numa única chama o
futuro de demasiados inocentes,
enquanto a rede do abuso de menores é difícil de romper.

Como responder a esta realidade?

“Migrantes de menor idade,
vulneráveis e sem voz”

pedindo a todos para cuidarem das
crianças que são três vezes mais vulneráveis - porque de menor idade,
porque estrangeiras e porque indefesas - quando, por vários motivos,
são forçadas a viver longe da sua
terra natal e separadas do carinho
familiar.
Hoje, as migrações deixaram de
ser um fenómeno limitado a algumas
áreas do planeta, para tocar todos
os continentes, assumindo cada vez
mais as dimensões dum problema
mundial dramático. Não se trata apenas de pessoas à procura dum trabalho digno ou de melhores condições
de vida, mas também de homens e
mulheres, idosos e crianças, que são

forçados a abandonar as suas casas
com a esperança de se salvar e encontrar paz e segurança noutro lugar. E os menores são os primeiros
a pagar o preço oneroso da emigração, provocada quase sempre pela
violência, a miséria e as condições
ambientais, fatores estes a que se
associa também a globalização nos
seus aspetos negativos. A corrida desenfreada ao lucro rápido e fácil traz
consigo também a propagação de
chagas aberrantes como o tráfico de
crianças, a exploração e o abuso de
menores e, em geral, a privação dos
direitos inerentes à infância garantidos pela Convenção Internacional
sobre os Direitos da Infância.

Pela sua delicadeza particular, a
idade infantil tem necessidades únicas e irrenunciáveis. Em primeiro lugar, o direito a um ambiente familiar
saudável e protegido, onde possam
crescer sob a guia e o exemplo dum
pai e duma mãe; em seguida, o direito-dever de receber uma educação
adequada, principalmente na família
e também na escola, onde as crianças possam crescer como pessoas e
protagonistas do seu futuro próprio
e da respetiva nação. De fato, em
muitas partes do mundo, ler, escrever e fazer os cálculos mais elementares ainda é um privilégio de poucos. Além disso, todos os menores
têm direito de brincar e fazer ativi-

Em primeiro lugar, tornando-se consciente de que o fenômeno migratório não é alheio à
história da salvação; pelo contrário, faz parte dela. Relacionado
com ele está um mandamento
de Deus: «Não usarás de violência contra o estrangeiro residente nem o oprimirás, porque foste
estrangeiro residente na terra do
Egito» (Ex 22, 20); «amarás o estrangeiro, porque foste estrangeiro na terra do Egito» (Dt 10, 19).
Este fenómeno constitui um sinal
dos tempos, um sinal que fala
da obra providencial de Deus na
história e na comunidade humana tendo em vista a comunhão
universal. Embora sem ignorar as
problemáticas e, frequentemente, os dramas e as tragédias das
migrações, bem como as dificuldades ligadas com o acolhimento
digno destas pessoas, a Igreja encoraja a reconhecer o desígnio de
Deus também neste fenômeno,
com a certeza de que ninguém é
estrangeiro na comunidade cristã, que abraça «todas as nações,
tribos, povos e língua» (Ap 7, 9).
Cada um é precioso - as pessoas
são mais importantes do que as
coisas - e o valor de cada institui-

ção mede-se pelo modo como trata
a vida e a dignidade do ser humano,
sobretudo em condições de vulnerabilidade, como no caso dos migrantes de menor idade.

Além disso, é preciso apostar na
proteção, na integração e em soluções duradouras.

Em primeiro lugar, trata-se de
adotar todas as medidas possíveis
para garantir proteção e defesa aos
menores migrantes, porque estes,
«com frequência, acabam na estrada
deixados a si mesmos e à mercê de
exploradores sem escrúpulos que,
muitas vezes, os transformam em
objeto de violência física, moral e sexual» (Bento XVI, Mensagem para o
Dia Mundial do Migrante e do Refugiado de 2008).
Aliás, a linha divisória entre migração e tráfico pode tornar-se às
vezes muito sutil. Há muitos fatores
que contribuem para criar um estado de vulnerabilidade nos migrantes,
especialmente nos menores: a indigência e a falta de meios de sobrevivência - a que se vem juntar expectativas irreais inculcadas pelos meios
de comunicação -; o baixo nível de
alfabetização; o desconhecimento das leis, da cultura e, frequentemente, da língua dos países que os
acolhem. Tudo isto os torna, física
e psicologicamente, dependentes.
Mas o incentivo mais forte para a
exploração e o abuso das crianças é
a demanda. Se não se encontra um
modo de intervir com maior rigor e
eficácia contra os exploradores, não
será possível acabar com as inúmeras formas de escravidão de que são
vítimas os menores.
Por isso, é preciso que os imigrantes, precisamente para o bem
dos seus filhos, colaborem sempre
mais estreitamente com as comunidades que os recebem. Olhamos,
com muita gratidão, para os organismos e instituições, eclesiais e civis,
que, com grande esforço, oferecem
tempo e recursos para proteger os
menores das mais variadas formas
de abuso. É importante que se imw 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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plementem colaborações cada vez
mais eficazes e incisivas, fundadas
não só na troca de informações, mas
também no fortalecimento de redes
capazes de assegurar intervenções
tempestivas e capilares. Isto sem subestimar que a força extraordinária
das comunidades eclesiais se revela,
sobretudo quando há unidade de
oração e comunhão na fraternidade.
Em segundo lugar, é preciso trabalhar pela integração das crianças
e adolescentes migrantes. Eles dependem em tudo da comunidade
dos adultos e, com muita frequência,
a escassez de recursos financeiros
torna-se impedimento à adoção de
adequadas políticas de acolhimento,
assistência e inclusão. Consequentemente, em vez de favorecer a inserção social dos menores migrantes,
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ou programas de repatriamento seguro e assistido, procura-se apenas
impedir a sua entrada, favorecendo
assim o recurso a redes ilegais; ou
então, são reenviados para o seu
país de origem, sem antes se assegurar de que tal corresponda a seu
«interesse superior» efetivo.
A condição dos migrantes de menor idade é ainda mais grave quando
se encontram em situação irregular
ou quando estão ao serviço da criminalidade organizada. Nestes casos,
veem-se muitas vezes destinados a
centros de detenção. De fato, não
é raro acabarem presos e, por não
terem dinheiro para pagar a fiança
ou a viagem de regresso, podem
ficar reclusos por longos períodos,
expostos a abusos e violências de
vários gêneros. Em tais casos, o direito de os Estados
gerirem os fluxos
migratórios e salvaguardarem o bem
comum
nacional
deve
conjugar-se
com o dever de resolver e regularizar a
posição dos migrantes de menor idade,
no pleno respeito
da sua dignidade
e procurando ir ao
encontro das suas
exigências, quando
estão sozinhos, mas
também das exigências de seus pais,
para bem de todo o
núcleo familiar.
Fundamental é
ainda a adoção de
procedimentos nacionais adequados e
de planos de cooperação concordados
entre os países de
origem e de acolhimento, tendo em
vista a eliminação
das causas da emigração forçada dos
menores.

Em terceiro lugar, dirijo a todos
um sentido apelo para que se busquem e adotem soluções duradouras. Tratando-se de um fenómeno
complexo, a questão dos migrantes
de menor idade deve ser enfrentada
na raiz. Guerras, violações dos direitos humanos, corrupção, pobreza,
desequilíbrios e desastres ambientais fazem parte das causas do problema. As crianças são as primeiras a
sofrer com isso, suportando às vezes
torturas e violências corporais, juntamente com as morais e psíquicas,
deixando nelas marcas quase sempre indeléveis.
Por isso, é absolutamente necessário enfrentar, nos países de origem, as causas que provocam as migrações. Isto requer, como primeiro
passo, o esforço de toda a Comunidade Internacional para extinguir os
conflitos e as violências que constringem as pessoas a fugir. Além disso,
impõe-se uma visão clarividente, capaz de prever programas adequados
para as áreas atingidas pelas mais
graves injustiças e instabilidades,
para que se garanta a todos o acesso
ao autêntico desenvolvimento que
promova o bem de meninos e meninas, esperanças da humanidade.
Por fim, desejo dirigir-vos uma
palavra, a vós que caminhais ao lado
de crianças e adolescentes pelas vias
da emigração: eles precisam da vossa ajuda preciosa; e também a Igreja
tem necessidade de vós e apoia-vos
no serviço generoso que prestais.
Não vos canseis de viver, com coragem, o bom testemunho do Evangelho, que vos chama a reconhecer e
acolher o Senhor Jesus presente nos
“mais pequenos” e vulneráveis.
Confio todos os menores migrantes, as suas famílias, as suas comunidades e vós que os seguis de perto à
proteção da Sagrada Família de Nazaré, para que vele por cada um e a todos acompanhe no caminho; e, à minha oração, uno a Bênção Apostólica.
Mensagem do Papa Francisco
para o dia mundial do migrante e
do refugiado 2017

N

o final do século passado a
Itália vivia graves problemas sociais
e, por isto muitos viam na migração
a solução para a situação lamentável
em que as famílias se encontravam.
Era comum entre eles o slogan: “Ou
migrar ou roubar”!
O jovem sacerdote, Padre José
Marchetti, de Capezzano, Itália, não
ficou indiferente a este êxodo e partiu com seu povo como capelão de
bordo no navio que levava os migrantes do porto de Gênova para o
Brasil. Sua primeira viagem foi em
outubro de 1894. Durante a viagem
ele se desdobrava em atenções: levava uma palavra de fé e esperança
às famílias, dava catequese aos pequenos, celebrava a santa Missa, dirimia os litígios que frequentemente
surgiam entre os migrantes.
Na sua segunda viagem presenciou a morte de uma mãe que deixou
o filho pequeno. O marido, desesperado, queria jogar-se ao mar com a
criança. Padre José assegurou-lhe:
Não faça isto. Dá-me teu filho, vou
cuidar dele.
Então lhe veio à mente outros
tantos órfãos que havia visto no
Brasil e pensou logo na urgência de
construir um orfanato. E com determinação férrea pôs mão a obra.
Pouco depois dizia ao povo: “De

agora em diante não ouvireis mais
entre vós um gemido dos órfãos;
vós mesmos, encontrando um órfão,
podereis encaminha-lo ao Orfanato”.

Não somente um, mas quis logo dois
grandes orfanatos, um para os meninos e outro para as meninas.
Evidente, não fez tudo sozinho,
mas mobilizou a consciência, as
mãos e os corações do seu povo migrante, de homens abastados e de
autoridades civis de seu tempo que
o ajudaram. Dizia-se dele: “Como

pode um padre franzino e tão jovem
solucionar o problema dos meninos
de rua se o poder civil não consegue
fazer nada”?

Deus era sua força! Nele atuava
de modo forte o poder de Deus e estava convicto que: “Tudo o que se faz
a um destes pequeninos, é ao pró-

Jovem missionário,
Padre José Marchetti
“Pai dos Órfãos”
prio Jesus que se faz” (cf. Mt 25,40).
E, em todo o bem que acontecia
através de seu gênio ou pelas mãos
de seus colaboradores, sempre dizia:
Deo Gratias! A Deus seja dada toda
a honra! Os santos são sempre homens e mulheres humildes. A Deus,
somente a Deus o louvor!
Mas com os órfãos como foi? O
que sabemos? Sabe-se que ele os
‘recolhia e zelava’ para que tivessem
um atendimento que respondesse a
todas as dimensões do ser humano.
Queria que estas crianças recebessem formação, o quanto possível,
integral. Por isto, no Orfanato Cristóvão Colombo, do Ipiranga, era dada
atenção especial à saúde, à alimentação, à formação religiosa, cultural,
o mais possível completa. Como suplemento criou uma série de outras
atividades: uma escola profissionalizante, uma sapataria, uma mercearia,
uma banda musical, uma tipografia,
um jornal e outras coisas mais.
Ele, no entanto, continuava a visitar os migrantes dispersos pelos
cafezais, cultivava a fé dos seus conterrâneos, celebrava os sacramentos,
arrecadava mantimento para o sustento de “seus pupilos”, mas também, cada vez que sabia da chegada
de um navio de imigrantes, lá ia ele
ao porto para recolher os órfãos filhos dos imigrantes que chegavam
para o trabalho. Levava os pequenos
órfãos ao orfanato Cristóvão Colom-

bo e recomendava: “Cuidem dos que
lhes foram confiados, como vasos
preciosos e santos; e ajudem-nos a
crescer no Senhor, com assiduidade,
bons preceitos e bons exemplos”.
Padre José recomendava às Irmãs
Missionárias Scalabrinianas e aos
demais colaboradores do orfanato:

“Acolham a todos, sem discriminar
ninguém!” As fotografias da época

atestam, que nos orfanatos construídos para acolher os órfãos filhos dos
imigrantes italianos, eram acolhidos,
também, os filhos dos ex-escravos
que jaziam abandonados pelas ruas
de São Paulo.
Em correspondência enviada ao
fundador, o Bispo Dom João Batista
Scalabrini, diz: “A providência quis co-

roar as minhas esperanças, os meus
votos, talvez, também, os seus! Imigrantes! Órfãos! Tudo providenciado”!

Por isto o Padre Pigato, que assumiu seu posto de serviço, no dia
da morte deste dinâmico missionário
escreveu: “Morreu um santo. Estava

maduro para o céu”.

Morreu com 27 anos, em 14 de
dezembro de 1896. Hoje é considerado Venerável pela Igreja e por isto
podemos imitá-lo e recorrer a ele em
nossas necessidades.
Ir. Leocádia Mezzomo, mscs
Postuladora da Causa de Canonização
da Bem-aventurada Assunta Marchetti
São Paulo, SP
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2017 | PEREGRINO | 20

2017 | PEREGRINO | 21

“Sede misericordiosos como vosso
Pai que está no céu” (Lc 6, 36)
Estamos vivendo num momento em que tanto a
Igreja quanto os cristãos do mundo inteiro sentem o
quanto a misericórdia e o cuidado com a casa comum
precisam ser vivenciados em especial com nossos irmãos migrantes.
Sabemos que é por muitas razões que o fluxo migratório vem aumentando em todas as partes do mundo e nós, Leigos Missionários Scalabrinianos (LMS)
somos desafiados a acolher estes irmãos que deixam
tudo que possuem em busca de mais vida e dignidade.
Nesse novo contexto em que vivemos, precisamos
viver o que o Papa Francisco a todo instante nos pede:
que sejamos misericordiosos com nossos irmãos que
acabam tendo que deixar suas terras, raízes e até mesmo suas famílias para irem à procura de algo melhor,
com menos sofrimentos, menos tragédias e pobreza.
A crescente migração exige de nós que deixemos de
sermos meros espectadores para passarmos a gestos
concretos de solidariedade e acolhimento com o próximo, esses que muitas vezes veem-se rejeitados, discriminados e marginalizados.
Assim como Jesus e os primeiros cristãos, nós LMS
procuramos servir estes irmãos de forma concreta
acolhendo-os e promovendo a vida.

Jesus vai à nossa frente e com esta certeza nós espalhamos o amor, que Ele tem em especial por cada
um.
Nosso grupo Imaculada Conceição vem ajudando
e auxiliando de muitas formas estes irmãos, visitando-os, promovendo campanhas e doações, distribuindo
alimentos e roupas, auxiliando na legalização e documentação, entre outras.
Nosso grupo se reúne com os membros dos núcleos para juntos celebrarmos, rezarmos, elaborarmos e
cumprir nossos projetos.
É com muita alegria que nós do Grupo Imaculada
Conceição iremos acolher e promover a VI Assembleia
Geral, de 6 a 9 de setembro de 2018, em Porto Alegre,
RS. Os aguardamos de abraços e coração abertos.
Neste espírito de solidariedade e acolhida, desejo
a todos LMS muita força e coragem nesta missão que
Jesus confiou-nos. E que Maria a mãe dos migrantes
continue a abençoar a todos vós.

Migração:
Um olhar
diferente

Fernanda Barbosa Fernandes Cé
Coordenadora do Grupo Imaculada Conceição
Paraí, RS

A migração é tema sempre atual e pode ter vários
significados, desde uma longa viagem para morar em
outro lugar até mesmo para sobreviver. Por consequência, os animais costumam se deslocar entre dois
lugares distintos, seguindo épocas do ano para manterem a sobrevivência. Mas, quando pessoas migram,
entretanto, trata-se, geralmente, de uma mudança
permanente. Grande parte da história da nossa humanidade está envolvida em migrações.
Portanto, o processo migratório internacional pode
ser iniciado por diversos fatores: desastres ambientais,
perseguições políticas, étnicas ou culturais, guerras, mas
sua conjuntura atual está mais relacionada às relações
socioeconômicas ocorridas em nível planetário. Tomando por base o referencial histórico, tem-se que os processos migratórios fazem parte da natureza humana,
desde a antiguidade. Segundo cientistas, os primeiros
seres humanos viveram na África, de onde saíram gradualmente, se destinando a Europa e a Ásia. Outro fato

foi o Êxodo, no qual os hebreus, que eram mantidos como escravos no Egito peregrinaram em
busca de liberdade na terra que Deus havia
prometido aos descendentes de Abraão.
Durante a Idade Média, guerras e conquistas levaram a humanidade a migrar. Deixaram suas terras para disseminar a religião,
como por exemplo, os muçulmanos, quando saíram da península Arábica e alguns
foram forçados, como os africanos escravizados, levados por europeus para diversos
países da América. Contudo, em consequência das Guerras Mundiais, primeira e
segunda guerra, aumentou a migração para
esse continente. Alemães, italianos, noruegueses, holandeses, entre outros migraram para essas terras devido, também, a fome subsequente a safras arruinadas
por vários motivos fortalecendo a busca por trabalho
e melhores condições de vida.
Nas últimas décadas, muitos passaram a buscar
oportunidades em outros países, tanto pelo dinamismo da economia, quanto pelas oportunidades de
emprego oferecidas possibilitando, dessa forma, uma
melhor condição de vida. Por consequência desses fatores, há milhares de pessoas atravessando fronteiras
para buscar o seu pão, a sua casa, a sua dignidade.
Como cristãos, somos convidados a lançar um olhar
de fé sobre o fenômeno migratório, certos de que “as

migrações aproximam a família humana, prolongando
o encontro de povos e raças que no dom do Espírito,
no Pentecostes, se torna fraternidade eclesial” (EMCC,

n. 12). As migrações denunciam e anunciam os novos
rumos da história, apontam as desigualdades que levam
ao deslocamento constante e propagam a urgência de
mudanças profundas nas relações entre pessoas e paíw 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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ses. O Papa Bento XVI afirma que “a realidade das mi-

grações não há de ser vista como um problema, mas,
sobretudo, como um grande recurso para o caminho da
humanidade, pois, os migrantes são verdadeiros portadores de novos tempos e “construtores ocultos e providenciais da fraternidade universal”.
O fenômeno migratório contemporâneo é uma realidade complexa. Tanto devido à diversidade de processos quanto pela amplitude das relações e as múltiplas identidades do povo envolvido. No cotidiano dos
migrantes existem conflitos, aprendizados, descobertas e esperanças.
Não existem dados concretos sobre a quantidade de
crianças migrantes que, por várias razões, acabam sozinhas ou migraram desacompanhadas de seus pais. São
crianças que vêm de zonas de guerra, situação extrema
de pobreza, que sofrem maus tratos e, em diversas situações, os pais desapareceram. Elas compõem o número
daqueles que vivem nas ruas e que podem se tornar
vítimas de atividades criminosas e exploração infantil.
Os valores que fundamentam o educador scalabriniano conecta a migração com um olhar diferente na
educação na sua diversidade e na formação de pessoas comprometidas com os valores cristãos e cíveis. Sua
formação é orientada para vivenciar e acompanhar os
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alunos estrangeiros na integração afetiva e efetiva de
suas histórias e a cultura santa-vitoriense.
Iluminados pelo carisma scalabriniano no exercício
da acolhida dos valores do evangelho, o Colégio São
Carlos de Santa Vitória do Palmar, situado no extremo
sul do Brasil, sustenta e garante o diferencial com a comunidade escolar para com todos, especialmente com
os estrangeiros nela matriculados, para que se sintam
em sua pátria, integrados na cultura e respeitados nas
diferenças. As diferenças passam a ser riquezas fraternas e missionárias sonhadas por olhares dinâmicos e
esperançosos.
Conjugar os verbos acolher, proteger, promover
e integrar em todas as formas, como afirma o Papa
Francisco, compromete irmãs, professores, alunos,
pais e colaboradores no gesto acolhedor de estender
as mãos, proteger a vida na sua dignidade, colocar-se
a caminho com atitudes solidárias e misericordiosas e
compartilhar dos sonhos guardados e silenciados em
tantos olhares do passado para viver um presente feliz
e direcionar um futuro na vivência da mística e espiritualidade Scalabriniana.
Giovani Pio Maximila
Diretor do Colégio São Carlos
Santa Vitória do Palmar, RS

O que vimos e
ouvimos, nós
vos anunciamos
Faço minhas as palavras de São João
que me inspiram a contar o que vi e ouvi,
com alegria e indignação. O meu testemunho é verdadeiro, brota do fundo do coração.
Vi Imigrantes no Porto de Augusta, na Sicília, sul da
Itália. Foi no dia 28 de fevereiro deste ano. Era um pequeno grupo de marroquinos que tinha acabado de
chegar, dois dias antes e esperavam, das autoridades, a
destinação. Homens jovens entre 25 e 35 anos, cheios
de esperança, sonhos e muita alegria. Uma felicidade
que no primeiro momento eu não podia compreender.
Falavam de futebol, do time favorito em Marrocos e diziam que gostavam de jogadores brasileiros: Nei-mar,
Ron-nal-nal Dinho (tentávamos conversar trocando
palavras em árabe, inglês, italiano e português). Nessas
horas, o sorriso, o abraço, as lágrimas, o aperto de mão
são mecanismos de comunicação que de imediato o
cérebro aciona, tamanha a vontade de entendê-los.
Perguntei a Giuseppe Latina, um dos funcionários da
Proteção Civil, de onde vinha tanta alegria. Ele me explicou que todos fazem festa quando chegam no Porto, porque conseguiram chegar com vida.
Vi também um jovenzinho de mais ou menos 17
anos, sozinho, isolado sentado numa grade do Porto.
Vi um outro jovem chorando em um canto. Vi homens
da proteção civil trabalhando alegres na acolhida. Sempre tinham um sorriso, um abraço, uma foto.
Vi na missão das Irmãs Scalabrinianas, um serviço
apaixonado. Elas não medem esforços quando se trata
de ajudar os imigrantes. No Porto de Augusta só se
entra com autorização. Até segunda ordem, os imigrantes permanecem ali dentro sob cuidados da proteção
civil e da polícia. As Irmãs fizeram amizade com o chefe
da Proteção, o sr. Luigi, e entram no Porto por meio
dele. Para dizer que as Irmãs têm uma excelente relação
com as autoridades e estas, são para eles, “uma mão
na roda”. “Não temos muitos voluntários para esse trabalho. Às vezes somos nós e as Irmãs, que estão sempre aqui conosco. Quando a guarda costeira nos avisa
que chegará um barco, avisamos para as Irmãs que já
nos ajudam a preparar todo o material para a recepção:
comida, sandálias, meias, absorventes, café, pão, remédios, tudo para que recebam os primeiros socorros.

“Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco; e a nossa comunhão é com o Pai e
seu Filho Jesus Cristo” (1 Jo 1,3).

Vi a saída dos imigrantes do porto. Momento difícil.
Eles fazem uma fila para receber da polícia, as instruções de comportamento e permanência na região. As
Irmãs dão uma sacola com um lanche para o dia. A
instrução é escrita em italiano e eles precisam de ajuda
para entenderem a lei. Ajudamos na tradução. A instrução diz que, saindo dali, eles têm sete dias para deixar
a região e se após esse período são encontrados pela
cidade, são levados à prisão. Ou seja, uma vez que deixaram o Porto, eles têm que se virar. “Mas, Irmãs, como
vou fazer? Tenho sete dias somente para ficar aqui. Não
tenho dinheiro, não conheço nada”, nos dizia, desesperado um marroquino. Dadas estas instruções, eles são
colocados no camburão da Proteção Civil até a estação de trem mais próxima. Confesso que naquela noite
nosso jantar não foi tranquilo, pois pensávamos que
aqueles meninos tinham partido com um pãozinho e
uma garrafa de água. A comida não desceu bem.
Vi, ainda, mulheres italianas e crianças sensíveis com
a situação dos imigrantes. Suas vidas tomaram um
novo rumo depois que tocaram situações tão duras de
sofrimento. Uma menina de 10 anos, em Siracusa, me
disse que sempre ajuda a coleguinha africana que ainda vive sob os traumas da imigração. “Eu a ajudo na
sala porque acho que a viagem dela foi muito sofrida“.
Também no Porto de Reggio Calabria, vi o trabalho
incansável das Irmãs nos primeiros socorros aos migrantes no Centro Scalabriniano. Uma das Irmãs me
contou emocionada uma cena que lhe tocou o coração.
Em um dos primeiros desembarques que acompanhou
em Reggio, os imigrantes eram muitos, entre 700 e mil.
w w w. s c a l a b r i n i a n a s . o r g . b r

2017 | PEREGRINO | 24

2017 | PEREGRINO | 25

Sem dúvida, nas suas diferentes formas as
migrações não representam um fenômeno
novo na história da humanidade. Elas marcaram profundamente todas as épocas, favorecendo o encontro dos povos e o nascimento
de novas civilizações. Na sua essência, migrar
é expressão da aspiração intrínseca à felicidade, própria de cada ser humano, felicidade que
deve ser procurada e perseguida. Para nós,
cristãos, toda a vida terrena é um caminhar
rumo à pátria celeste.

Acolher, proteger, promover e integrar
na dinâmica da mobilidade humana
Desembarcaram e se sentaram ali mesmo no chão do
Porto para receberem os primeiros socorros. “Eles são
tratados da sarna com aqueles galões semelhantes aos
que se joga remédio nas plantas. Esguicham o remédio
naquela multidão. Me cortou o coração. Não pareciam
seres humanos tratados daquela forma. (Lágrimas)”.
Vi Irmãs lutando para que os imigrantes tivessem
espaço para o culto em fazendas que acolhem imigrantes. E conseguiram. Vi Irmãs sensíveis à dura realidade
de ciganos que vivem em condição sub-humana, mas
pessoas cheias de Deus. Uma comunidade acolhedora
e feliz não obstante a pobreza e a marginalização. Vi
o cemitério de Marmo, na Calabria, onde são sepultados os que morreram no mar. Homens, mulheres e
crianças.
Vi um trabalho excepcional da Diocese de Lucca com
os menores desacompanhados. Trabalho apaixonante.
Vi o palácio episcopal de dom Italo Castellani, bispo
de Lucca, dividido com os migrantes. Que testemunho!
Vi e ouvi os menores desacompanhados. Meninos
sofridos, mas cheios de vontade de viver.
Ouvi tantas histórias reais, verdadeiras de menores,
de homens e mulheres. O que mais machuca e deixa
marcas que o tempo não pode apagar, é a experiência
na Líbia. Todos os migrantes com os quais falei, a primeira coisa que me diziam é que o momento mais duro
é a estadia na Líbia, caminho obrigatório para chegar

a Itália. “Os líbios não são de Deus, eles não gostam
dos negros”. “A Líbia é um inferno”. Por que estas expressões? Por que ao chegarem na Líbia eles se tornam
comerciáveis. A oferta do corpo para as mulheres é
como um bilhete para chegar a Itália. As menores, que
permaneceram, por exemplo, sete meses naquele país
chegam grávidas, de cinco, seis ou quatro meses, fruto
do estupro, condição indispensável para a passagem
para a Itália. E a chegada na Itália é triste de ver. Muitas
chegam em desespero. “Eu não quero esse filho”. Os
homens fazem trabalho escravo e quando não são assassinados, perdem pernas, trazem marcas de ferro no
rosto, no corpo. Confesso que é preciso uma estrutura
psicológica muito forte para ouvir e ver tantas histórias
reais que ainda ferem a dignidade humana em pleno
século XXI. Aliás, no mês de abril, a ONU denunciou a
situação de comércio de imigrantes na Líbia.
Vi, ouvi e comunico para que em comunhão com o
Pai e com o Filho, como retrata São João, jamais abandonemos a causa dos imigrantes e refugiados. Para que,
em nome de Jesus Ressuscitado, tenhamos a coragem
de profetas e profetizas capazes de gritar, denunciar
e dar a vida pela libertação dos escravos dos tempos
modernos. É esse o sentido da nossa vida cristã.
Ir. Rosinha Martins, mscs
Jornalista - São Paulo, SP

O início deste terceiro milênio é
fortemente caraterizado por movimentos migratórios que, em termos de origem, trânsito e destino,
atingem quase todas as regiões da
terra. Infelizmente, na maioria dos
casos, trata-se de deslocamentos
forçados, causados por conflitos,
calamidades naturais, perseguições, mudanças climáticas, violências, pobreza extrema e condições
de vida indignas: “É impressionante

o número de pessoas que migram
de um continente para outro, bem
como daqueles 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”.
Diante deste cenário complexo,
sinto que devo manifestar uma preocupação particular pela natureza
forçada de muitos fluxos migratórios contemporâneos, que aumenta os desafios que se apresentam
à comunidade política, à sociedade
civil e à Igreja, exigindo que se res-

ponda ainda mais urgentemente a
tais desafios de modo coordenado
e eficaz.
A nossa resposta comum poderia articular-se em volta de quatro
verbos: acolher, proteger, promover e integrar.
Acolher. “Há uma índole da rejeição que nos assemelha e que
nos induz a olhar o próximo não
como um irmão a acolher, mas
como alguém deixado fora do nosso horizonte de vida pessoal, transformando-o antes num concorrente, num súdito a dominar”. Perante

esta índole da rejeição, em última
análise enraizada no egoísmo e
amplificada por demagogias populistas, é urgente uma mudança de
atitude para superar a indiferença
e antepor aos receios uma generosa atitude de hospitalidade em
relação àqueles que batem às nossas portas. Para quantos fogem de
guerras e de perseguições terríveis,
muitas vezes presos nas garras de
organizações criminosas sem es-

crúpulos, é necessário abrir canais
humanitários acessíveis e seguros.
Um acolhimento responsável e
digno destes nossos irmãos e irmãs
começa pela sua primeira acomodação em espaços adequados e
decentes. As grandes multidões de
requerentes de asilo e de refugiados não deram resultados positivos, gerando ao contrário novas
situações de vulnerabilidade e de
dificuldade. No entanto, os programas de acolhimento difundido, já
iniciados em diversas localidades,
parecem facilitar o encontro pessoal, permitir uma melhor qualidade dos serviços e oferecer maiores
garantias de bom êxito.
Proteger. O meu predecessor,
Papa Bento, evidenciou que muitas vezes a experiência migratória
torna as pessoas mais vulneráveis à
exploração, ao abuso e à violência.
Referimo-nos a milhões de trabalhadores e trabalhadoras migrantes - e entre eles, particularmente
aqueles que se encontram numa
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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disso, para a comunidade cristã, a
integração pacífica de pessoas de
várias culturas é, de certo modo,
inclusive um reflexo da sua catolicidade, uma vez que a unidade que
não anula as diversidades étnicas e
culturais constitui uma dimensão
da vida da Igreja que, no Espírito
do Pentecostes, está aberta a cada
um e deseja abraçar todos.
Conjugar estes quatro verbos
na primeira pessoa do singular e
na primeira pessoa do plural, representa hoje um dever, um dever
em relação aos irmãos e às irmãs
que, por diferentes motivos, são
forçados a deixar a própria terra de
origem: um dever de justiça, de civilização e de solidariedade.

situação irregular - de refugiados e
de requerentes de asilo, de vítimas
do tráfico. A defesa dos seus direitos inalienáveis, a garantia das suas
liberdades fundamentais e o respeito pela sua dignidade são tarefas das quais ninguém se pode eximir. Proteger estes irmãos e irmãs é
um imperativo moral que deve ser
traduzido, adotando instrumentos
jurídicos internacionais e nacionais,
claros e pertinentes; fazendo escolhas políticas justas e clarividentes;
preferindo processos construtivos,
talvez mais lentos, à obtenção de
consenso imediato; pondo em
prática programas oportunos e
humanizadores na luta contra os
“traficantes de carne humana” que
lucram com as desgraças dos outros; e coordenando os esforços
de todos os protagonistas entre os
quais, podeis estar certos disto, a
Igreja estará sempre presente.
Promover. Proteger não é suficiente; é necessário promover o
desenvolvimento humano integral
de migrantes, refugiados e pessoas
deslocadas, que “tem lugar mediante o cuidado dos bens incomensuráveis da justiça, da paz e da proteção da criação”. Em conformidade
com a doutrina social da Igreja, o
desenvolvimento é um direito inegável de cada ser humano. Como
tal, deve ser garantido, assegurando as condições necessárias para
a sua prática, tanto na esfera individual como na social, conferindo
a todos um acesso equitativo aos
bens fundamentais e oferecendo a
possibilidade de escolha e de crescimento. Também aqui, é necessária uma ação coordenada e prudente de todas as forças em jogo:
da comunidade política à sociedade civil, das organizações internacionais às instituições religiosas. A
promoção humana dos migrantes e
das suas famílias começa pelas comunidades de origem onde, juntamente com o direito a poder emigrar, deve ser garantido inclusive

o direito a não ter que emigrar, ou
seja, o direito a encontrar na própria pátria as condições que lhes
permitam levar uma existência digna. Com esta finalidade devem ser
encorajados esforços que visem a
atuação de programas de cooperação internacional, desvinculados de
interesses de parte, e de desenvolvimento transnacional em que os
migrantes possam participar como
protagonistas.
Integrar. A integração, que não
é assimilação nem incorporação,
constitui um processo bidirecional,
que se baseia essencialmente no
mútuo reconhecimento da riqueza
cultural do outro: não se trata de
nivelamento de uma cultura sobre
a outra, nem sequer de isolamento recíproco, com o risco de “guetizações” nefastas e perigosas. No

que se refere os quantos chegam
e são chamados a não se fechar à
cultura e às tradições do país anfitrião, respeitando antes de tudo
as suas leis, não deve ser absolutamente ignorada a dimensão familiar do processo de integração:
por isso, sinto que devo reiterar a
necessidade, várias vezes salientada pelo Magistério, de políticas capazes de favorecer e privilegiar as
reunificações familiares. No que diz
respeito às populações autóctones,
elas devem ser ajudadas, sensibilizando-as adequadamente e preparando-as de forma positiva para os
processos de integração, nem sempre simples e imediatos, mas sempre essenciais e imprescindíveis
para o futuro. Por isso, são necessários também programas específicos, que favoreçam o encontro
significativo com o próximo. Além

Antes de tudo há um dever de
justiça. Já não são sustentáveis as
inaceitáveis desigualdades económicas, que impedem que se ponham em prática o princípio do
destino universal dos bens da terra.
Todos nós somos chamados a empreender processos de partilha respeitadora, responsável e inspirada
nos ditames da justiça distributiva.
“Por isso, é necessário encontrar o
modo para que todos possam beneficiar dos frutos da terra, não só
para evitar que se alargue o fosso
entre aqueles que têm mais e os
que devem contentar-se com as
migalhas, mas também e sobretudo por uma exigência de justiça e
equidade, e de respeito por cada
ser humano”. Um pequeno grupo
de indivíduos não pode controlar
os recursos de metade do mundo.
Pessoas e povos inteiros não podem
ter o direito de recolher apenas as
migalhas. E ninguém pode sentir-se tranquilo nem exonerado dos
imperativos morais que derivam da
corresponsabilidade na gestão do
planeta, uma corresponsabilidade
várias vezes reiterada pela comunidade política internacional, assim
como pelo Magistério. Tal corresponsabilidade deve ser interpretada em sintonia com o princípio de
subsidiariedade, “que confere liber-

dade para o desenvolvimento das
capacidades presentes a todos os
níveis, mas simultaneamente exige
mais responsabilidade pelo bem
comum a quem tem mais poder”.
Fazer justiça significa também reconciliar a história com o presente
globalizado, sem perpetuar lógicas
de exploração de pessoas e territórios, que respondem ao cínico recurso do mercado, para incrementar o bem-estar de poucas pessoas.
Como o Papa Bento afirmou, o processo de descolonização foi adiado,
“tanto por causa de novas formas
de colonialismo e dependência de
antigos e novos países hegemónicos, como por graves irresponsabilidades internas aos próprios países
que se tornaram independentes”.
Há um dever de civilização. O
nosso compromisso a favor dos
migrantes, dos refugiados e das
pessoas deslocadas é uma aplicação daqueles princípios e valores
de acolhimento e fraternidade que
constituem um património comum
de humanidade e sabedoria. Tais
princípios e valores foram historicamente codificados na Declaração
Universal dos Direitos do Homem,
bem como em numerosas convenções e acordos internacionais.
“Todo o imigrante é uma pessoa
humana que, enquanto tal, possui
direitos fundamentais inalienáveis
que hão de ser respeitados por todos e em qualquer situação”. Hoje
mais do que nunca, é necessário
reafirmar a centralidade da pessoa
humana, sem permitir que condições contingentes e acessórias,
assim como o necessário cumprimento de requisitos burocráticos
ou administrativos, ofusquem a sua
dignidade essencial. São João II declarava: “Por dever de civilização há
que recuperar o valor da fraternidade que fundamenta na nativa constituição relacional do ser humano”.
A fraternidade é o modo mais civil
de nos relacionarmos com a presença do outro, a qual não ameaça mas interroga, confirmando e

enriquecendo a nossa identidade
individual.
Diante das tragédias que “marcam a fogo” a vida de numerosos
migrantes e refugiados - guerras,
perseguições, abusos, violências e
mortes - não podem deixar de brotar espontaneamente sentimentos de empatia e de compaixão.
A solidariedade nasce exatamente
da capacidade de compreender as
necessidades do irmão e da irmã
em dificuldade, e de as assumir. Em
síntese é sobre isto que se funda
o valor sagrado da hospitalidade,
presente nas tradições religiosas.
Para nós, cristãos, a hospitalidade
concedida ao forasteiro necessitado de amparo é oferecida ao próprio Jesus Cristo, que se identificou
com o estrangeiro: “Eu era forasteiro e vós recebestes-me” (Mt 25, 35).
O dever da solidariedade consiste
em contrastar a cultura do descartável e em prestar mais atenção
aos frágeis, aos pobres e aos vulneráveis. Por 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”.
Concluindo me permitam que
chame de novo a atenção para um
grupo particularmente vulnerável
entre os migrantes, refugiados e
pessoas deslocadas, que somos
chamados a receber, proteger,
promover e integrar. Refiro-me às
crianças e aos adolescentes que
são forçados a viver longe da própria terra natal e separados dos
afetos familiares.
Palavras do Papa Francisco
no Fórum Internacional sobre
Migrações e Paz
Vaticano, Roma, Itália
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Fatores de risco e a saúde mental
das crianças migrantes e refugiadas

Apesar das crianças comporem menos de um terço
da população global, atualmente é estimado que os
menores em situação de
refúgio já chegam a ser cerca de metade de todos os
refugiados no mundo. São
estimadas em 28 milhões,
de acordo com um relatório
da UNICEF de 2016, as crianças que foram forçadamente
deslocadas por motivos de
violência e conflitos internos e nas fronteiras, e outros
milhões a mais que tiveram
de migrar em busca de uma
vida mais segura. A questão
se torna mais sensível quando elas migram sozinhas:
apenas no México, o número
de crianças e adolescentes
desacompanhadas em trânsito aumentou 333% de 2013
a 2015.
A condição migratória
reforça a situação de vulnerabilidade que as crianças já
enfrentavam no local de origem e, à medida que os fatores de risco durante o processo de deslocamento se
acumulam, mais cresce a probabilidade das crianças de
desenvolverem distúrbios psicológicos. Além de serem
provenientes de locais em conflito ou de comporem populações em delicadas situações sociais em seus países,
as crianças migrantes e refugiadas também precisam
passar pelo processo de adaptação a um local com hábitos e costumes diferentes - que muitas vezes não dispõe
de políticas de integração direcionadas a elas. Ademais,
fatores como o próprio deslocamento forçado, exposição a diversas formas de violência e perdas de familiares
devido às formas precárias de deslocamento são igualmente causadores de abalos em suas saúdes mentais.
Neste ano de 2017, além das crises políticas e dos
inúmeros conflitos ao redor do globo, é evidente a crise de saúde mental infantil que alguns povos enfrentam devido a guerras e conflitos armados - aproxima-

damente 45% das crianças
refugiadas sob proteção do
ACNUR vieram da Síria, que
vive uma guerra impiedosa
há 6 anos, e também do Afeganistão, que passa por conflitos internos há décadas.
Os eventos traumáticos que
estas crianças são forçadas
a enfrentar influenciam suas
percepções e expectativas
pessoais, culminando em
problemas emocionais, cognitivos e de desenvolvimento. É um desafio encontrar
soluções imediatas e práticas às crianças que sofreram
esta situação de trauma por
tempo prolongado, como o
caso das crianças deslocadas
e refugiadas.
A garantia à educação
adequada, à permanência
da criança junto aos familiares e ao suporte que estes e
o resto da sociedade externa devem ter para com ela
são fatores de auxílio básico e alcançáveis diante dos
impasses da migração e refúgio infantil. A comoção que o tema levanta quando
acompanhada de ações, principalmente por parte dos
trabalhadores, voluntários e organizações de contato direto com populações migrantes e refugiadas visa
um melhor processo de proteção e acompanhamento
adequado às crianças no contexto desta crise profundamente humanitária. Conflitos como o da Síria e Afeganistão não serão esquecidos jamais pelas crianças
que os sofreram e a humanidade tem como papel fazer
seus esforços para que tampouco sejam esquecidos em
âmbito global, trabalhando pela perpetuação da paz e
pela acolhida e diminuição do sofrimento destas parcelas vulneráveis e inocentes.
Igor B. Cunha
Equipe Centro Scalabriniano Estudos Migratórios
Brasília, DF

Testemunho junto aos migrantes e
refugiados no Centro de Acolhida
Madre Assunta
em Tijuana
México

A realização do sonho de uma vida com mais oportunidades nos EUA
pode se tornar um pesadelo para aqueles que tentam cruzar a fronteira
do país americano com o México e para aqueles que foram obrigados a
sair de lá e deixar tudo para trás. Por dois meses as experiências desses
imigrantes foram acompanhadas de perto. Trabalhei como voluntária no
Centro de Acolhida Madre Assunta, em Tijuana.
Mantido pela Congregação das Irmãs Missionarias de São Carlos
Borromeo - Scalabrinianas, o local abriga temporariamente mulheres e
crianças que foram deportadas dos Estados Unidos ou que recém chegaram à cidade e aguardam a liberação do serviço da imigração para a
entrada nos Estados Unidos. O trabalho que hoje é realizado no centro de Tijuana segue a inspiração da cofundadora Madre Assunta que é
acolher aqueles que deixam sua pátria em busca de qualidade de vida,
trabalho, ou por motivo de segurança, evitando, desta forma, que as
crianças sejam absorvidas pelo crime organizado.
No Centro, os migrantes, recebem alojamento, roupas, comida, assistência jurídica, médica, psicológica, social e religiosa. São pessoas
fragilizadas, provenientes da América Central, sobretudo de Honduras,
Guatemala, El Salvador e Haiti. Constata-se um significativo número de
crianças, filhos de haitianos, “brasileirinhos”, cujos pais desistiram da permanência no Brasil por questões econômicas.

Foi uma experiência
marcante, convivi com mulheres e crianças de várias
nacionalidades,
culturas
e credos, em situação de
vulnerabilidade. A casa tinha capacidade para 60
pessoas, mas chegávamos
a abrigar mais de 100, pois
não podíamos deixar mulheres e crianças na rua, então onde havia um espaço
colocávamos um colchão.
O importante nessa hora é
ouvir suas histórias e conseguir compreender o que
se passa em cada coração, procurando amenizar
seu sofrimento através de
manifestações de carinho,
respeito e apoio. A minha
maior alegria era presenciar um sorriso no rosto de
cada um pelo aconchego
recebido, com a certeza de
que cumpri a missão.
Ir. Odila Roman Ros, mscs
Vice-diretora do
Hospital Mãe de Deus
Porto Alegre, RS
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PARÁBOLA

O cientista e a criança:
Como consertar o mundo

“Os jovens têm o desejo de descobrir o fascínio
sempre atual da figura de Jesus, de deixar-se
interpelar e provocar pelas suas palavras e gestos e,
enfim, sonhar com uma vida plenamente humana,
feliz de gastar-se no amor”. Papa Francisco

U

m cientista vivia preocupado com os problemas
do mundo e estava resolvido a encontrar meios de
melhorá-los. Passava dias em seu laboratório
em busca de respostas para suas dúvidas.
Certo dia, seu filho de sete anos invadiu
o seu santuário decidido a ajudá-lo a
trabalhar. O cientista, nervoso pela
interrupção, tentou que o filho fosse
brincar em outro lugar.
Vendo que seria impossível
demovê-lo, o pai procurou algo que
pudesse ser oferecido ao filho com o
objetivo de distrair sua atenção.
De repente deparou-se com o
mapa do mundo, o que procurava!
Com o auxílio de uma tesoura, recortou
o mapa em vários pedaços e, junto com
um rolo de fita adesiva, entregou ao filho
dizendo:
- Você gosta de quebra-cabeças? Então vou
lhe dar o mundo para consertar. Aqui está o mundo
todo quebrado. Veja se consegue consertá-lo bem
direitinho! Faça tudo sozinho.
Calculou que a criança levaria dias para recompor o mapa. Algumas
horas depois, ouviu a voz do filho que o chamava calmamente:
- Pai, pai, já fiz tudo! Consegui terminar tudinho!
A princípio o pai não deu crédito às palavras do filho. Seria impossível na sua idade ter conseguido recompor
um mapa que jamais havia visto. Relutante, o cientista levantou os olhos de suas anotações, certo de que veria
um trabalho digno de uma criança.
Para sua surpresa, o mapa estava completo. Todos os pedaços haviam sido colocados nos devidos lugares.
Como seria possível? Como o menino havia sido capaz?
Então ele perguntou:
-V
 ocê não sabia como era o mundo, meu filho, como conseguiu?
- Pai, eu não sabia como era o mundo, mas quando você tirou o papel da revista para recortar, eu vi que do outro
lado havia a figura de um homem. Quando você me deu o mundo para consertar, eu tentei mas não consegui.
Foi aí que me lembrei do homem, virei os recortes e comecei a consertar o homem que eu sabia como era.
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Quando consegui consertar o homem, virei a folha e vi que havia consertado o mundo.
Autor desconhecido
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Um dia uma criança chegou diante de um pensador e perguntou-lhe: “Que tamanho tem o universo?”. Acariciando a cabeça da criança, ele olhou para o infinito
e respondeu: “O universo tem o tamanho do seu mundo”. Perturbada, ela novamente indagou: “Que tamanho tem meu mundo?”. O pensador respondeu: “Tem
o tamanho dos seus sonhos”.
Se seus sonhos são pequenos, sua visão será pequena, suas metas serão limitadas, seus alvos serão diminutos, sua estrada será estreita, sua capacidade de suportar as tormentas será frágil. Os sonhos regam a existência com sentido. Se seus
sonhos são frágeis, sua comida não terá sabor, suas primaveras não terão flores,
suas manhãs não terão orvalho, sua emoção não terá romances. A presença dos
sonhos transforma os miseráveis em reis, faz dos idosos, jovens, e a ausência deles
transforma milionários em mendigos, faz dos jovens idosos. Os sonhos trazem
saúde para a emoção, equipam o frágil para ser autor da sua história, fazem os
tímidos terem golpes de ousadia e os derrotados serem construtores de oportunidades.
Augusto Cury
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