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C ONSELHO G ERAL

Anel de Tucum
Ir. Ieda Maria Tomazini
Conselho Geral

todos têm direitos e deveres, todos
têm voz e vez. A teologia da libertação,
que já vinha tomando forma, vem para
inspirar, fortalecer, animar e orientar
o espírito e o dinamismo destas
comunidades de fé e de esperança.

O

Brasil despede-se de
um dos grandes
protagonistas da
Teologia da Libertação: Dom
Pedro Casaldáliga, Bispo
emérito de São Félix do
Araguaia, no dia 08 agosto de
2020. Pedro Casaldáliga,
natural da Espanha, em 1971,
foi ordenado Bispo da prelazia
de São Félix do Araguaia,
norte do Brasil. Nesta época,
tornava-se evidente que, em
nível de América Latina, a
teologia estava subordinada
a imperativos colonizadores
opressivos. Com base na experiência
de cristãos que nunca se afastaram
do ideal de vida das Primeiras
Comunidades Cristãs, surge um novo
modo de ser Igreja: as Comunidades
Eclesiais de Base. Neste novo modo
de ser Igreja, em todos os níveis,
todos estão comprometidos com a
criação de uma cultura de comunhão
e de participação. Nela
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A análise da realidade, à luz
da Palavra de Deus, faz descobrir
as causas reais da opressão e
evitar o idealismo. “O seguimento
de Jesus, o Jesus da Bíblia, inclui
o fazer obras de misericórdia, o
sentir compaixão, o rezar uns pelos
outros, a participação à Missa, mas
não basta… como não basta
explicar a realidade contraditória e
deixá-la como está”, dizia Gustavo
Gutierrez e era enfatizado, num dos
Seminários Nacionais das
Comunidades Eclesiais de Base CEBs, realizada na Diocese de
Pelotas. Na ocasião fui
apresentada ao anel de tucum pela
primeira vez e, desde então, este me
acompanha. Ele me lembra da opção
preferencial de Jesus pelos pobres, e
de meu compromisso de seguir o
Jesus da Bíblia. Eu conheci Dom
Pedro também num destes
encontros de CEBs. Era um homem
de fé. Em tudo e em todos
reconhecia a presença de Deus.
Trazia uma cruz de madeira no peito
e no dedo o anel de tucum. Este

era o sinal de sua causa e o
sentido de sua luta.
O anel de tucum,
historicamente falando, nasce
no tempo do Império do Brasil.
Enquanto a realeza usava joias de
metais, pedras preciosas e ouro,
os negros e índios, sem acesso
a esses materiais, criaram o anel
de tucum. O tucum é uma espécie
de palmeira comum na Amazônia.
Eles fizeram desse objeto rústico
um símbolo de amizade entre si,
pactos matrimoniais e também
de resistência na luta por
libertação. Desse modo, o anel
de tucum era um símbolo cuja
linguagem, só eles conheciam. Um
símbolo secreto da amizade deles
e de suas lutas cotidianas.
Mais tarde, os cristãos
passam a ter no anel de tucum
um símbolo de fé e compromisso,
especialmente com a Teologia da
Libertação. Nos anos 60, quando
o apelo às causas dos mais
pobres e abandonados começa

a crescer, não só no Brasil, como
também em toda a nossa América
Latina, o anel de tucum passou a
ser usado pelos religiosos e não
religiosos que defendem o
protagonismo e a inclusão dos mais
vulneráveis da sociedade, como
sinal de fé e compromisso com
causas sociais.
	 “Este anel é feito a partir de
uma palmeira da Amazônia. É sinal da
aliança com a causa indígena e com
as causas populares. Quem carrega
esse anel significa que assumiu essas
causas. E, as suas consequências…
Muitos por causa deste compromisso
foram até a morte. Você toparia usar o
anel?” Bispo Dom Pedro Casaldáliga,
1994.
A Igreja Católica do Brasil
se despede de um dos grandes
impulsionadores da Teologia da
Libertação. Não se despedirá
jamais de seu testemunho audaz e
evangélico, próprio dos profetas que
não são capazes de silenciar o grito
por justiça e paz.

J P I C

Índia Enfrenta Crise de Água
Ir. Irene Sequeira
Província de Tanmaya - Índia

N

este momento, é adequado
relembrar a conhecida citação de S.T. Coleridge, A
Balada do Velho Marinheiro, onde
um marinheiro em um navio parado por falta de vento, cercado
pela água salgada, canta: “Água,
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água em todo lugar, nem uma gota
para beber”.
Na Índia, sentimos exatamente o que o protagonista da
poesia de Coleridge sentiu. Mas, por
que temos escassez de água na Índia? Durante este verão, os indianos
sentiram, não apenas a diminuição,
mas também a crise da escassez de
água. Mais de 21 cidades importantes, incluindo Delhi, Bengaluru e
Chennai, sentiram a dor da falta de
água. Muitos hotéis e restaurantes

foram fechados porque não podiam
fornecer água aos clientes. Com uma
população três vezes maior que a dos
Estados Unidos, mas com um terço da
área geográfica, a Índia tem a segunda
maior população do mundo.
Diz-se que a Índia está sofrendo com a pior crise de água de sua
história e milhões de vidas e meios de
subsistência estão sob ameaça. A Índia
enfrenta desafios assustadores de segurança hídrica. As demandas de uma
economia em rápida industrialização e

de uma sociedade em urbanização chegam, em um
momento em que o potencial para aumentar a oferta
é limitado e as questões de
água estão cada vez mais
em evidência. Embora a Índia abrigue cerca de 17%
da população mundial, ela
detém apenas cerca de
4% dos recursos hídricos
anuais necessários.
Na Índia, mais de
600 milhões de pessoas
enfrentam uma grave escassez de água. Cerca de
três quartos das famílias
não têm instalações de
água potável, e a Índia
ocupa o 120º lugar entre 122 países
no índice de qualidade da água. Em
2030, espera-se que a demanda de
água da Índia seja o dobro de seu
suprimento, o que implica não apenas a escassez de água para muitas
pessoas, mas também uma perda de
cerca de 6% do PIB. Isso ressalta a
necessidade de intervenções estratégicas para promover a eficácia do uso
da água, tanto no nível micro quanto
no macro. O setor de trabalho formal
(governo e empresas) é uma parte
interessada importante na história da
sustentabilidade da Índia. Também é
responsável pelo uso substancial de
água. Vários setores da indústria estão
competindo para usar os recursos

NOVAS
SANTAS

hídricos limitados que pressionam o
abastecimento de água disponível e
os recursos hídricos subterrâneos.
O Programa de Avaliação Mundial da
Água da ONU alerta que a falta de
recursos de água doce terá implicações graves para a prosperidade
econômica e a segurança.
John Kennedy disse, uma
vez, que a pessoa que pudesse resolver o problema mundial da água
deveria receber dois prêmios Nobel:
um pela paz e outro pela ciência. Já
foi dito que a terceira guerra mundial será por causa da água, e está
à nossa porta. Já começamos a experimentar guerras internas de água
em alguns lugares, como a disputa
de longa data entre dois estados da

Índia em relação ao rio Cauvery. Isso
há muito afeta a paz social, mesmo
com intervenções institucionais inteligentes.
A Índia precisa urgentemente
de um Relatório Branco sobre dados
de água - incluindo a relação entre
crescimento populacional, disponibilidade de água e mudança de estilo
de vida, levando em consideração a
variação na disponibilidade de água,
limites de bacias hidrográficas, registro
de chuvas passadas e presentes e esforços governamentais de privatização,
bem como, as necessidades dos agricultores e infraestrutura de irrigação.
Isso precisa levar em consideração
todos os distritos indianos e deve ser
honesto.

Ir. Maria Gisela Bortolini
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Conscientização
da conservação da água
Ir. Sushanti Ekka
Província de Nagpur - Índia

D

evido ao desenvolvimento e
às mudanças climáticas,
as crises de água são um
problema crescente em todo o
mundo. Muitos países enfrentam
sérios problemas de escassez
de água e a Índia é um deles. Na
Índia rural, 39,1% das mulheres
precisam caminhar vários
quilômetros para buscar água.
Quando esta situação terrível teve
destaque em noticiários, as alunas
do Colégio feminino do Convento
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São José, em Nagpur, não puderam
ficar paradas, sem tentar fazer alguma
mudança na situação do uso da água.
A escola, imediatamente, formou
um comitê “Green Girls”/ “Garotas
Verdes”, composto por seis alunas
do 9º ano, que estavam dispostas
a trabalhar pela mudança no meio
ambiente e ainda cumprir seus estudos
acadêmicos.
Logo, as Green Girls
apresentaram seu primeiro projeto,
que foi a Pesquisa do nível do lençol
freático do campus da escola. O
objetivo do projeto era conservar a
água e revitalizar o nível do lençol
freático.
Para isso, um tanque de 200 litros foi
colocado próximo à entrada da horta
da escola. Os alunos, ao saírem da

escola para voltar para casa, foram
orientados para despejar a água que
sobrou de suas garrafas de água no
tanque. Esta água é utilizada para
jardinagem e outros fins escolares.
Até março de 2020, cerca de
400 litros de água haviam sido
conservados no Convento São
José, parte do esforço de buscar
constantemente a melhoria do meio
ambiente. Em breve, a escola se
tornará a pioneira na preservação do
meio ambiente na cidade.
Prevemos a criação de um blog de
fotos no site da escola, para difundir a
consciência do cuidado da água, ao
redor do globo. Esperamos que este
esforço contribua para uma mudança
positiva e inspire outras escolas e/ou
instituições a implementá-lo.

P ROVÍNCIA/R EGIÃO/M ISSÃO

Racismo - um pecado hediondo
e desonesto

por amigos ou familiares, mas acabar
com o racismo é um compromisso de
Ir. Linda Pepe
longo prazo. Não é para os fracos de
coração.
Estados Unidos
O racismo se conecta a muitas
outras injustiças - ambiental,
discriminação LGBTQ +, disparidades
econômicas e sexismo, para citar
ê-me seu cansaço, seus
apenas algumas. O confronto com
pobres, suas massas
nossa apatia pessoal em relação ao
amontoadas que desejam
racismo pode nos levar a confrontar
respirar livremente ...”. Estas palavras
nossa impassibilidade em relação a
de Emma Lazarus foram escritas
outros sistemas injustos.
em 1883, na base da Estátua da
É vergonhoso que devamos
Liberdade, e prometiam liberdade e
ser lembrados de que “Black Lives
igualdade a todos os que navegassem
Matter”/Vidas Negras Importam.
para o Porto de Nova York. Esta
Durante esta pandemia mundial,
grande dama foi a primeira visão que
quando olhamos ao redor e vemos
muitos imigrantes tiveram quando
os rostos dos primeiros socorristas,
chegaram aos Estados Unidos, uma
mas o branco moderado, que é mais
nossos médicos, enfermeiras, equipe
nova terra que prometia liberdade e
dedicado à ‘ordem’ do que à justiça
médica de emergência, nossos
libertação da opressão e da violência.
...” Eu me pergunto: o que o Dr. King
balconistas, carteiros e tantos outros,
“Dama Liberdade” parece
pensaria da nossa nação e do nosso
muitos mais pessoas, vemos cores
menos grandiosa e menos promissora mundo hoje, ao testemunharmos
ou vemos heróis? Pessoas como
atualmente. Acontecimentos recentes,
pessoas de todos os tamanhos, formas essas colocam suas vidas em risco,
em nosso país, forçaram os americanos e cores caminhando juntos, finalmente porque somos todos próximos e
a enfrentarem a terrível verdade de
despertarem para a violência e
compartilhamos uma humanidade
que essas palavras não se aplicavam
injustiças que existem em nossa
comum.
aos que viviam em nosso próprio país
sociedade e em sociedades ao redor
O racismo não irá embora
e que não eram da mesma origem
do mundo, que oprimem e negam os
sozinho. Silêncio e apatia não são mais
cultural, condição econômica ou cor de direitos dos outros?
respostas apropriadas. Nossa fé nos
pele da maioria, classe privilegiada e
A morte de George Floyd
ensina que Jesus está com os pobres,
dominante nos Estados Unidos.
despertou a consciência de uma
os marginalizados, aqueles que são
O racismo existiu e, para
nação e de um mundo inteiro. Agora
perseguidos e espancados - isto é,
nossa vergonha, ainda prevalece nos
a questão permanece: mantemos
com aqueles que, em nosso mundo
Estados Unidos.
o impulso e defendemos mudanças
de hoje, são vítimas de opressão e
O Dr. Martin Luther King Jr. em sérias em nossa sociedade ou voltamos agressão racista.
sua “Carta de uma Prisão de
à apatia e buscamos mais ordem do
Talvez todo este artigo se
Birmingham” escreveu de maneira
que justiça?
reduza a esta mensagem simples
pungente: “Quase cheguei à lamentável
O racismo é um pecado
para todos nós refletirmos:
conclusão de que o maior obstáculo
terrível e precisamos enfrentar nossa
Independentemente de raça, cor,
do negro em seu caminho em direção
própria apatia pessoal, quando se trata credo, identidade de gênero ou
à liberdade, não é o Conselheiro do
de falar contra o racismo. Não é fácil
situação econômica - Todos nós
Cidadão Branco ou a Ku Klux Klanner,
confrontar comentários racistas feitos
importamos!

“D
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Bolívia e os desafios
da pandemia
Ir. Francisca Dias de Medeiros
Bolívia

S

omos a Comunidade de San
Ramón. Moramos a 200
quilômetros da cidade de
Trinidad, capital do departamento
de Beni. Por decreto do Presidente
do Estado, iniciamos a quarentena
em nosso país em 21 de março. Em
nossa cidade, nós a vivemos com
intensidade. Apenas uma pessoa
por família, com mais de 18 anos,
pode sair (uma vez por semana e
portando seu cartão de identidade),
para comprar comida. Pessoas com
doenças crônicas, crianças e idosos
não podiam sair. Tudo era controlado
pela guarda militar.
Em 20 de maio, o primeiro
caso Covid 19 foi relatado em San
Ramón e, em 22 de maio, morreu o
primeiro paciente. A tragédia começou
assim: após a morte do primeiro
paciente, os profissionais de saúde
começaram a ficar doentes, o hospital
entrou em colapso, os medicamentos
das farmácias terminaram. Não havia
transporte, o hospital ficou sem
medicamentos e todos os dias 2 a 3
pessoas morriam. As pessoas ficaram
em desespero e a comida acabou.
As principais autoridades da cidade
foram infectadas e um de 46 anos
morreu.
Uma cidade de 5.000
habitantes, que relatava mortes
todos os dias, ficava sem autoridades,
sem remédios, sem comida, sem
transporte e sem o serviço do
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Irmãs atendendo a comunidade

Banco, pois todos os trabalhadores
do único Banco estavam infectados.
Nós, através de amigos, conseguimos
alguns remédios para ajudar as
pessoas pobres, que estavam
resfriadas. Também compartilhamos
com as pessoas a pouca comida que
tínhamos.
Em meio à incerteza, achamos
oportuno ligar para os autoridades
municipais e sugerir que gravassem
um vídeo pedindo ajuda ao povo.
Esse vídeo foi transmitido nas redes
sociais, canais de televisão do país e
outros meios. Graças a essa iniciativa,
as pessoas, em solidariedade,
organizaram grupos de ajuda solidária.
Dessa forma, começaram a chegar
aviões com medicamentos e material
de biossegurança para o hospital, bem
como comida para os pobres. Diante
de tal emergência, alguns grupos em
Cochabamba e Santa Cruz solicitaram
nossa colaboração para receber 19
medicamentos para Covid 19. Com
isso, abrimos uma Farmácia Solidária
temporária.

Nessa época, a cidade de San
Ramón foi declarada “desastre
sanitário”. Assim, um grupo de
médicos voluntários de Santa Cruz
veio a San Ramón para ajudar. Eles
fizeram visitas domiciliares para cuidar
dos doentes em suas casas. Por outro
lado, membros do Estado Nacional
chegaram a San Ramón com oxigênio e
comida.
Desde o início da quarentena,
nós Irmãs, o pároco e alguns leigos
ajudamos os pobres nas campanhas
de alimentos, usamos as redes sociais
para encontrar e organizar mais ajuda.
Também organizamos noites de oração
e redes de oração. Com as famílias,
rezamos o terço por whatsapp e por
zoom, acompanhamos as famílias que
perderam seus parentes, rezando a
novena dos falecidos no Facebook.
Em menos de 1 mês, 44
pessoas morreram. Não existe um
número exato de quantos casos de
Covid 19 existem até agora, porque
os dados são insuficientes. Segundo
o relatório dos médicos, 90% da

população tinha Covid.		
Após esse período de
sofrimento e angústia, a situação
melhorou. Alguns pacientes ainda
estão em processo de recuperação.
Não há mais mortes por Covid19 e

o hospital está vazio. A quarentena
continua, embora menos rigorosa.
Continuamos a entregar os
medicamentos e a receber grupos que
distribuem alimentos para as pessoas
mais pobres da cidade.

Agora estamos nos dedicando
a acompanhar algumas pessoas que
têm sintomas de depressão pós-Covid
19. A luta continua e nos desafia a
estarmos prontas para colaborar neste
tempo incerto.

A Pandemia e seu Impacto
Ir. Jayarani e outras jovens
Irmãs indianas
França

E

mbora tenhamos mantido distância dos outros durante a pandemia da Covid-19, estávamos unidas no sentido emocional e espiritual:
conversar com pessoas mais idosas
que moram sozinhas, estar mais interessadas em ler e saber sobre eventos
e decisões da Igreja, da Congregação
e do país. Solidariedade com todos
os seres humanos e também com a
natureza.
Essa pandemia nos ajudou a
reservar um tempo para nos sentarmos em silêncio e nos tornarmos mais
conscientes de nós mesmos. Homens
e mulheres, que não eram muito valorizados ou reconhecidos, tornaram-se
trabalhadores de linha de frente: enfermeiras, faxineiras, entregadores ...
Também vemos pessoas que são mais
gentis, mais prestativas, mais atenciosas e mais compassivas do que em
outras ocasiões.
Os desafios, as emoções, as
lutas, a morte e a vida, tudo isso nos
aproxima de Deus. Ao assistir à missa
diariamente online e orar no quarto,
as casas se tornam locais de adoração
onde o Corpo de Cristo habita.

As Irmãs Jayarani, Sujata, Nirmal, Savita, Santhi e Sapna
(da esquerda para a direita)

Percebemos que precisamos
estar prontas e flexíveis para qualquer
mudança que a vida nos ofereça.
Esta pandemia ensinou ao
mundo algo sobre mudança e renovação. Com o passar dos dias, o vírus se
espalhou por todo o mundo e as pessoas foram afetadas por este terrível
vírus e muitas morreram. A cada minuto, o número de mortes aumentava.
Uma espécie de ansiedade se
instalou em nós e sentimos que o
mundo estava chegando ao fim. Mas
Deus, que criou tudo e todos, quer que
devolvamos o amor a Ele, onde Ele nos
espera.
Antes da chegada da Covid
19, as pessoas podiam fazer o que
quisessem, mas agora não podem
mais fazer as coisas, nem mesmo nós,
religiosas. Deus quer que nos voltemos
para Ele. Que desta vez nos voltemos

para Ele e mudemos nossos corações
e velhas formas de vida.
Durante esse período de
isolamento social, descobrimos que
no âmago de nosso ser existe uma
energia, uma vitalidade, uma tremenda
capacidade de ficar de pé e caminhar
em direção à periferia.
A autoconsciência e a autorrealização surgiram nessa época:
como estar pronto para ser plantado
onde surgir a necessidade. Contando
com a sua graça e com a coragem
necessária, saímos do nossa zona de
segurança.
O zelo dos discípulos, depois
da ressurreição de Jesus, é, para
cada Irmã de São José, um chamado
a começar algo novo e sempre mais,
permitindo que o grão se parta,
germine e se torne um poderoso
portador de vida.
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Missão CSJ (CSJ Missione)
Descobrimos que
as comunidades
Ir. Rosalba Scaturro
já estavam
Itália
fazendo algo por
sua localidade.
Pensávamos
que tínhamos de
m 26 de abril, quando a Europa
ainda estava em uma emergência estimulá-las e
percebemos que
pandêmica, o CSJ Missões
era suficiente
solicitou uma reunião com todas as
ouvi-las. Para
comunidades da província italiana. O
confirmar isso,
Zoom foi a plataforma que, naquela
recebemos
tarde, sediou pela primeira vez, o
dois projetos comunitários que
evento organizado pelo comitê e que
envolveu, de fato, as sete comunidades estão tentando fazer algo, mas que
precisam de apoio financeiro.
inseridas no território italiano.
“Quais são os projetos?”
Entrevistamos Francesca Sessa,
Os projetos vieram da
membro do Comitê.
comunidade de Pisa e da comunidade
“Como surgiu a ideia de
de Ferentino (Frosinone). A
conhecer todas as comunidades? Por
comunidade de Pisa apoia aquele cujo
que você fez isso?
líder é a Cáritas, que criou - também
Foi a primeira vez que
através da contribuição de outras
encontramos todas as comunidades
instituições - um fundo para apoiar
juntas. Na verdade, o CSJ já se reuniu
as famílias com maior dificuldade.
com a presença das comunidades
Essas famílias estão na lista de fundos
- a partir do ano passado, visitas
estatais, mas enquanto esperam
que se iria terminar este ano, mas a
para receber o benefício, estão
emergência nos parou. Visto que a
passando por momentos difíceis. A
missão do CSJ é apoiar as pobrezas,
comunidade de Ferentino, por outro
não apenas as internacionais lado, propõe apoiar, por tempo
mesmo se a COVID tenha sido - nos
perguntamos o que fazer em resposta limitado, um aluguel que permita
a esta emergência que também afetou, acomodar um núcleo de mãe-filho/s,
severamente, a Itália. As comunidades vítimas de violência. A violência
doméstica, durante a pandemia, foi
são filtros para entender bem as
necessidades de um território. Por isso, uma emergência na emergência e o
centro de acolhimento, administrado
pensamos em “encontrá-las”; assim,
esse processo de maior conhecimento pela cooperativa com a qual as Irmãs
trabalham, não tem lugar para novas
entre nós e as Irmãs na Itália, que
inserções. Ambos os projetos estão
começou no ano passado, teve uma
aceleração e, devido ao distanciamento sob avaliação.
“Esta reunião talvez tenha
social, propusemos e utilizamos o
ajudado a olhar para o CSJ não
modo online, que foi mais facilmente
apenas como promotor da campanha
aceito, provavelmente, porque era o
panettoni, porque pressionou
único possível.
“Como foi a reunião?”
as comunidades a se atreverem
A reunião foi muito positiva.
mais, investindo em projetos nas
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localidades...”
O objetivo das visitas era
fazer conhecer o CSJ, em 360 graus. A
campanha panettoni é uma ferramenta
que usamos para apoiar o Hostel em
Songea (Tanzânia), em particular, mas
não é para o CSJ. No meio desta
emergência, o CSJ não poderia deixar
de questionar-se. Ele fez isso para
apoiar Amatrice (na província de Rieti),
logo após o terremoto de 2016, e ele
quer fazê-lo também agora. Essa
pandemia, portanto, permitiu acelerar
o caminho do conhecimento do CSJ.
“Além dos projetos, como
comitê, vocês estão abertos a
continuar a encontrar-se com as
comunidades?”
Relendo o encontro de 26 de
abril, confirmamos o desejo de que
a relação com e o envolvimento das
comunidades sejam permanentes em
nosso método de trabalho. Formas
e modos podem mudar, mas o que
gostaríamos é de “encontrar” as
comunidades. Isto é o que queremos,
mas não é um projeto real, porque
gostaríamos que fosse compartilhado
pelas comunidades, primeiro. Voltando
aos projetos em avaliação, serão
respostas concretas que retornarão
às comunidades. Agora, o que é
necessário é ter recursos humanos
para poder apoiar os projetos de
forma estruturada.

Saúde indígena em
Roraima/RM
Esther Tello Ferrar (Pastoral
Indigenista, CIMI)
Brasil

A

Especial de Saúde Indígena
(SESAI) não consegue atender
adequadamente, pelo alto
número de contágios entre
seus profissionais.
Outra via de entrada
da doença é o garimpo
ilegal, onde se estima que
estejam trabalhando 20 mil
garimpeiros, sem controle de
nenhum tipo, sem condições
mínimas de vida e cuidado,
e em constante e conhecido
confronto com os indígenas, que
observam a floresta devastada, a

população indígena, em Roraima,
está passando por momentos de
muita fragilidade neste tempo de
pandemia da Covid-19. Roraima está
dividido em dois distritos sanitários,
que atendem oito populações
indígenas(80 mil pessoas,
aproximadamente).
A chegada da pandemia gerou
um grande impacto.
Desde o início, os povos
indígenas se organizam
para montar barreiras
sanitárias, impedindo
entrada e saída de
pessoas e veículos, a fim
de controlar o trânsito.
Orientam seus parentes
para não irem na cidade
e permanecerem em suas
comunidades. Esta ação
fez retardar a chegada
do vírus. A primeira
morte foi em abril, um
rapaz de 15 anos. A
partir daí, se começa
Indígena Macuxi de Roraima - v í t i m a
a perceber um grande
da Covid 19
número de profissionais da
saúde contagiados. A casa de
terra aberta e os rios contaminados.
saúde indígena é lugar de transmissão
Abril, maio, junho, julho vão
para aqueles que chegam para serem
passando, levando a vida de parentes
atendidos por outras doenças, como
e amigos que adoecem e nos deixam;
também o Hospital Geral do Estado.
muitos professores, anciões detentores
A partir desse caso, assistimos de conhecimentos ancestrais,
a uma corrente de contágios e mortes, lideranças, crianças..., todos eles
nem sempre visibilizadas, pelo escasso enterrados na cidade, às pressas, sem
número de testes que se realizam
poder serem feitos os rituais de morte,
em área indígena. A Secretaria
que cada povo precisa realizar para

Indígena de Dourados

que seus mortos descansem. Isto gera
uma outra angústia vital, ao cenário já
angustiante de desconhecimento da
doença e da desinformação que chega
a toda hora pelas redes sociais.
Além da subnotificação, como
no resto do país, os povos indígenas
têm outro fator contra eles: só
serão contabilizados os indígenas
que residem em área indígena. Os
que moram na cidade são contados
na estatística geral da população,
escondendo a dimensão real do
drama.
Atualmente, o estado de
Roraima está se destacando pela
diminuição dos casos de contágios
e mortes. Contudo, o vírus continua
fazendo vítimas indígenas no interior,
até nas áreas mais isoladas, chegando
a 1241 casos e 17 óbitos, segundo os
dados oficiais (Julho 2020).
Contudo, os povos indígenas
continuam se organizando e resistindo.
São mais de 500 anos de ataques,
epidemias e doenças. Porém, eles se
mantiveram firmes e acreditando na
força do povo e dos seus ancestrais,
que concederam esta terra para eles
morarem e viverem plenamente.
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O Centro de Retiro comemora
25 anos

é uma oração
reflexiva
Ir. Gisela Heitz
amorosa
diária, onde
Dinamarca
(um pouco
simplificado), à
noite, se pode
encontrar paz,
m retiro, em junho de 1995,
graças a Deus,
marcou o início do trabalho de
e orar por ter
retiros das Irmãs de São José na
sido capaz
O
Centro
de
Retiros
a
partir
do
jardim
Dinamarca.
de encontrar
Stella Matutina (“a estrela da
a presença
manhã”), uma casa lindamente
de Deus no dia que passou e pedir
são oferecidos nos fins de semana,
localizada no Mar Báltico, oferece às
assim como retiros de cinco e dez dias. a ajuda de Deus para os desafios de
Irmãs da Dinamarca um lugar para
Duas vezes ao ano, são oferecidos um amanhã”. À pergunta sobre o que ela
relaxar e se refrescar desde 1946. O
aprecia especialmente durante o retiro,
retiro contemplativo e um retiro com
ar fresco, o jardim com flores e árvores elementos de dança meditativa. Hoje,
Kirsten escreve: “O silêncio. O silêncio
maravilhosas e a água que podem ser cinco Irmãs da Região são habilitadas
enquanto comemos. O silêncio quando
vistos, até mesmo da sala de jantar,
nos deslocamos na casa e a caminho
na direção espiritual inaciana; um dos
sempre foram uma fonte de cura para membros da equipe tem preparação
para a missa, a oração da noite ou
as Irmãs da comunidade local e para
o encontro com o diretor espiritual.
especial em oração contemplativa
aquelas que vêm para a re-criação.
Silêncio - e ainda uma acessibilidade
e dança meditativa. Essas cinco
Desde meados da década de 1990,
silenciosa, quando nos encontramos.
Irmãs formam a equipe de diretores,
o número de Irmãs foi diminuindo,
Estamos aqui por um mesmo anseio e
enquanto toda a comunidade da casa
de modo que os quartos da casa de
tem-se a liberdade de desenvolver-se à
forma a equipe de retiro. Juntas, elas
Stella Matutina estavam disponíveis. “O cuidam das necessidades espirituais e própria maneira...”.
vazio” se abriu para ideias criativas… físicas dos hóspedes.
Os convidados para o retiro
Abrir a casa para leigos que buscavam
vêm de toda a Dinamarca, mas também
Por ocasião do “Jubileu de
um clima de silêncio e oração foi
de outros países escandinavos,
Prata”, Malene Fenger - Grøndal,
uma dessas ideias. Ir. Ansgaria
especialmente da Noruega e da Suécia.
jornalista de profissão, está
Riemann tinha se preparado, por ter
O trabalho do retiro é verdadeiramente
preparando um livro sobre o retiro
concluído um programa de direção
ecumênico, pois a maioria dos
e a casa. A própria Malene tem sido
espiritual, e estava pronta para uma
convidada ao retiro em Stella Matutina. convidados pertence a outras
“partida”. Foi uma experiência - mas
denominações cristãs. Os retiros
Ela entrevistou retirantes, incluindo
“os sinais dos tempos”, claramente
são abertos às pessoas que estão
Kirsten Mikkelsen, uma associada na
indicavam a necessidade, bem como,
simplesmente à procura de Deus…
Região, que fez seu primeiro retiro
um movimento de busca de Deus no
e o trabalho é feito “Ad Majorem Dei
em Stella Matutina em 2005 (e ainda
povo de Deus na Dinamarca e na
Gloriam” – “Para a maior glória de
vem todos os anos). Ela relata sua
Escandinávia.
Deus”.
experiência: “A oração é tão essencial
No verão de 1995, o primeiro na Stella Matutina, mas, por muito
A celebração do jubileu do
passo foi dado - um retiro com
Centro
de
Retiros com Irmãs,
tempo, eu realmente tive dificuldade
leigos e Irmãs aconteceu na Stella
voluntários e amigos, infelizmente, não
em encontrar palavras para orar.
Matutina. Desde então, a necessidade
pode acontecer em junho, por causa da
Fiquei, portanto, muito feliz quando
e os programas aumentaram: retiros
pandemia. Mas espero que ele possa
fui apresentada à forma inaciana de
inacianos, guiados individualmente,
oração, especialmente o “Exame”, que acontecer em junho do próximo ano.
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Povos Indígenas
no Brasil e o Coronavirus
Ir. Gema Menegat
Brasil

A

Reserva Indígena de Dourados,
no estado do Mato Grosso do
Sul, é composta por duas aldeias:
Bororó e Jaguapiru. Uma das reservas
mais populosa do país, habitada
pelas etnias Guarani, Guarani Kaiowá,
Guarani Ñandeva e Terena. Devido
à conjuntura atual da reserva que
luta por sobrevivência, os indígenas
buscam trabalho em diferentes setores
da região. Um frigorífico da cidade
emprega, atualmente, trinta indígenas
e foi a partir dali que a Covid-19 se
alastrou nas aldeias do município.
Devido à falta de saneamento
básico e ao acesso limitado à água, a
população tem dificuldade para adotar
a medida mais simples para enfrentar a
maior crise sanitária dos últimos anos
como, por exemplo, lavar as mãos.
Desde o dia 13 de maio,
quando o primeiro caso foi confirmado
na reserva, 104 indígenas já

Ir. Gertrudes Balestrini
Brasil

N

esta Reserva Indígena Rio das
Cobras, em Nova Laranjeiras,
no estado da Paraná, localizam-se oito aldeias da etnia Kaingan
e três aldeias da etnia Guarani, num
total de 896 famílias (clãs), distribuídas em onze aldeias. Entre estas
populações, há dois casos positivos
para a Covid 19. Os indígenas são
atendidos pela SESAI, que depende

contraíram a doença (dados da
prefeitura em 17/06). “Contaminação
em aldeia começou na fábrica da
JBS” (frigorífico), afirma cacique.
O vírus se espalhou rapidamente.
Cinco dias depois do primeiro caso,
trinta indígenas testaram positivo. No

mesmo dia, o Conselho Indigenista
Missionário (CIMI) publicou uma nota
denunciando a negligência de órgãos
de saúde estaduais e federais, para
conter a transmissão comunitária da
doença.
Nas aldeias, as casas são
pequenas e o isolamento é
impossível. Os líderes fizeram um
pedido de
diretamente da organização
federal, uma espécie de Ministério
da Saúde Indígena pelo SESA que
é estadual.
Há quatro meses que não
entram pessoas brancas na
Reserva, a não ser para os
serviços essenciais. Estamos muito
apreensivas, pois sabemos que
coisas sérias podem estar acontecendo por lá, mas não temos informações nem acesso. O momento é
muito delicado para os indígenas.
Além disso, dependem do governo

socorro aos governantes: “Estamos
diante de mais um massacre anunciado
com a chegada da Covid-19 em nossos
Tekohas (territórios indígenas) e
apelamos pela nossa sobrevivência”.
Como resposta, o Ministério da
Saúde tentou isolar os indígenas
contaminados na Casa de Saúde
Indígena (Casai), em Dourados,
mantida pelo governo federal. O
espaço logo ficou superlotado
e os indígenas, agora, fazem
isolamento em uma casa
cedida pela diocese da cidade.
O CIMI, o Ministério Público e
outros órgãos governamentais,
instituições religiosas
acompanham e estão dando
atendimento às necessidades
mais urgentes nas aldeias.
A situação está se
agravando. A cada dia surgem mais
contaminados. Não temos um número
exato. Mas são mais de 150 casos,
algumas internações, 4 óbitos. O
atendimento à saúde é realizado nos
hospitais públicos. Um hospital da
rede Federal e um Municipal, com
capacidade limitada e em situações de
atendimento muito precárias.
federal na sua organização. Recebem
pouca influência do Estado e Município.
O município de Nova Laranjeiras foi um dos últimos no estado do
Paraná a registrar casos da pandemia.
Porém, segue em alta, de forma
acelerada. O povo da cidade sente
receio com a proximidade da Reserva,
pois, a população indígena é de mais
de três mil habitantes. E o atendimento é a 20 Km, na cidade vizinha, que
conta com pouquíssimos leitos, ou precisam ir às cidades maiores, em uma
distância de 114 Km.
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Logotipo do Capítulo
Geral de 2021
Comissão
Internacional
de Comunicação

O

logotipo do Capítulo Geral, como
qualquer logotipo significativo,
está aberto a muitas
interpretações. É uma expressão visual
do tema do Capítulo: Comunidades
Imersas no Espírito Conectadas com
o Mundo. Ele proclama, em imagens,
quem somos e quem desejamos
ser. As palavras do tema são
parte integrante do logotipo, pois
completam o círculo sem fechá-lo
em si mesmo, mas deixando espaços
e aberturas para que o dinamismo e
o sentido da vida fluam para dentro
e para fora. O círculo, que não tem
começo nem fim, aponta para a
unidade e integridade da criação, do
universo, do qual fazemos parte e pelo
qual temos responsabilidade.
A luz que brilha através das
três figuras simboliza tanto o
Espírito que é a fonte da vida quanto
o efeito da presença do Espírito
na comunidade. As três figuras
representam tanto a comunidade
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na presença divina, mas têm seus pés
firmemente enraizados no mundo e
nas diferentes realidades, como se vê
nas cinco cores, muitas vezes usadas
para se referir aos cinco continentes e
a diversidade de etnias e culturas. As
figuras emanam alegria com seus
braços abertos, dançando juntas. As
três, em sintonia

com a música do Espírito, cada uma
movendo-se individualmente no seu
ritmo próprio, mas seguindo juntas a
mesma melodia, semelhante à maneira
como buscamos viver em comunidade
e na missão, guiadas e animadas pelo
carisma de unidade.
O texto dos Atos dos
Apóstolos, texto inspirador utilizado
na concepção do tema e do
logotipo, espelha estas ideias acima
apresentadas. “A comunidade dos
fiéis era um só coração e uma só
alma. Ninguém considerava que
qualquer de seus bens era seu,
mas eles tinham tudo em comum.
Com grande poder, os apóstolos
davam testemunho da ressurreição
do Senhor Jesus, e a todos eles
gozavam de grande aceitação”. Atos
4,32-33.
A unidade dos primeiros
cristãos não estava fundamentada
numa estrutura organizacional, mas
na unidade do coração e da alma,
dom concedido pelo Espírito. Esta
unidade de coração e alma pode ser
percebida no desejo dos primeiros
cristãos de ter um só coração, de ser a
Palavra viva de Deus. Nós, hoje, somos
continuamente desafiadas a abraçar
este ideal para sermos uma presença
profética e unificadora para todos.
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quanto a Trindade. A comunidade é
unida mas não uniforme, pois inclui o
diferente e a diversidade sócio cultural
de cada membro. Somos chamados a
viver esta unidade na diversidade em
comunidade, tanto em nossa
congregação como na sociedade em
que estamos inseridas.
As três figuras estão imersas
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