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Despedidas Diárias

Abra uma revista ou um jornal ou 
vá a uma conferência hoje e lá 
quase sempre é dito algo sobre 

migração ou refugiados. Durante o 
Capítulo Geral de 2015 e nos capítulos de 
implementação em diversas províncias, 
regiões e missões, este tema é abordado 
frequentemente.  É uma das questões 
cruciais do tempo presente, com 
quase 60 milhões de pessoas ao redor 
do mundo deslocados e refugiados 
iraquianos e sírios nas notícias.  Enquanto 
assistia a uma sessão recente sobre 
“Migração e desenvolvimento”, um 
dos principais pontos que atraiu minha 
atenção foi o impacto da migração nos 
membros das famílias que são “Deixadas 
para trás”.  Acabo de regressar da Índia 

e no aeroporto de Cochin, no sul do 
estado de Kerala, meu estado natal, mais 
uma vez vi multidões de pessoas, os 
olhos cheios de lágrimas dizendo adeus a 
seus entes queridos.  A migração é uma 
experiência profunda no cotidiano das 
pessoas em Kerala e em muitos outros 
lugares.
A principal razão para um grande fluxo 
de imigrantes da Índia são as melhores 
oportunidades de emprego. Nesta 
perspectiva, a migração é um dinamismo 
que melhora o nível de vida, o que é muito 
positivo. Por outro lado, tem um impacto 
negativo sobre os individuos dependentes 
dos migrantes, aqueles que são ‘Deixados 
para trás’.
Durante esta última visita à Índia, eu tive a 
oportunidade de visitar alguns dos meus 
antigos professores e algumas famílias 
do bairro, onde conheci uma jovem mãe 
que está cuidando de seus filhos sozinha, 

Ir. Philomena Pazhooraparambil
Conselheira Geral
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enquanto o marido está trabalhando em 
outro país para sustentar sua família.  
Também há famílias onde os pais estão 
trabalhando no exterior e tem deixado 
as crianças com os avós. Ainda sinto a 
dor de quando eu escutei uma mulher 
que disse: “Faz 25 anos que meu marido 
está longe de mim por causa de seu 
trabalho em Dubai. Sinto-me sozinha”.  
Isto não é um problema de uma família. 
É a situação de muitas famílias onde o 
pai ou mãe ou até mesmo ambos os pais 
estão trabalhando fora do país. Muitas 
vezes as esposas que são ‘deixadas para 
trás’ sofrem consequências emocionais. 

Há solidão e iminentes ameaças para a 
relação de marido e mulher. Outro efeito, 
menos falado, é uma tendência crescente 
para o consumismo.  Os pais que deixam 
seus filhos muitas vezes sofrem de um 
complexo de culpa de sua ausência e 
tentam compensar através da compra 
de quase tudo o que seus filhos pedem, 
sejam roupas ou aparelhos eletrônicos.  
Consumo e desejo de luxos estão em 
ascensão. Os filhos herdaram esta atitude 
muito rapidamente.  Esse comportamento 
e as práticas de consumo que vemos nas 
famílias que foram “deixadas para trás” 
são diferentes das práticas das famílias de 

não-imigrantes.
Hoje mais do que nunca, como damos 
foco para imigrantes e refugiados, 
também precisamos apoiar essas pessoas 
“deixadas para trás” pela migração.   
Uma maneira de abordar isto é através 
do apostolado da família, quando 
planejamos, programas e projetos para 
responder aos apelos de novas maneiras. 
Assim, podemos responder ao chamado 
para trazer a misericórdia de Deus para 
as famílias em necessidade, para as 
mulheres que foram “deixadas para trás” 
e para as crianças aflitas pela separação 
de seus pais devido à migração. 

ProvínCia/reGião/Missão

Ousando fazer novas todas as 
coisas 

De 24 a 30 de janeiro de 2015 
foi uma semana histórica para a 
Congregação das Irmãs de São José 

de Chambéry no Brasil, pois foi realizado 

o primeiro Capítulo da nova Província que 
unificou as até então existentes: Porto 
Alegre, Caxias do Sul, Lagoa Vermelha, 
Paraná, São Paulo e a Região Norte/
Nordeste. As delegadas totalizaram 25% 
das Irmãs brasileiras, presentes no Brasil 
e em locais de missão além-fronteiras: 
Suécia, Itália, França, Bélgica, Tanzânia e 
Moçambique. 
A Província Única consiste em nova forma 

de organização, aprovada após estudo, 
reflexão e manifestação de cada Irmã em 
2014, e entrou em vigor com a realização 
do Capítulo. Durante a assembleia, as 
164 capitulares refletiram, discutiram 
e aprovaram as estruturas necessárias 
e as equipes de serviço para dinamizar 
a vida em missão da Congregação no 
Brasil. Ir. Ieda Tomazini, Conselheira 
Geral, ressaltou que “o novo modelo de 

Ir. Andréia Pires
Brasil

164 Delegadas participaram do primeiro Capítulo da Província Única no Brasil
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novas

 santas

Ir. Plautilla Sarandrea (93) Itália  29/12/2015
Ir. Marie Philomène Berger (95) França  31/12/2015
Ir. Mary Agatha Moran (98) EUA  01/01/2016
Ir. Josefa Parrokaran (83) Nirmala  01/01/2016
Ir. Mary Aquinas Vetticad (93) Nirmala  04/01/2016
Ir. Marie Pierre Berchet (85) França  14/01/2016
Ir. Tina Aldorisio (91) EUA  15/01/2016
Ir. Catherine McKillen (98) Irlanda  16/01/2016
Ir. Edel Winkelsett (91) Noruega  19/01/2016
Ir. Therezinha Maria Belin (86) Brasil  20/01/2016
Ir. Marie Adrienne Ruffier (95) França  25/01/2016
Ir. Maria de Lourdes Gayer (77) Brasil  27/01/2016
Ir. Mary Priscilla Kakanatt (66) Tanmaya  28/01/2016
Ir. Maria Batista Dondé (87) Brasil  03/02/2016
Ir. Celestina Erthal (89) Brasil  08/02/2016   
Ir. Teresinha Godinho (76) Brasil  09/02/2016
Ir. Francis Cabrini Victor (79) Nagpur   11/02/2016
Ir. Agnes Mermet (93) França   21/02/2016
Ir. Maria Palma (93) Brasil   26/02/2016
Ir. Eugénie Taravel (99) França   27/02/2016

Da esquerda: Irmãs Ieda Tomazini (Conselheira Geral), Adriana  Aparecida Romão (Suplente), 
Katia Rejane Sassi (Conselheira), Neuza Maria Delazari (Conselheira), Elisa Fátima Zuanazzi 
(Conselheira), Luiza Rodrigues (Provincial), Geni Estegues Pereira (Conselheira), Maria da 
Glória Fernandes Oliveira (Suplente) e Sally Hodgdon (Superiora Geral)

organização Congregação no Brasil, com 
certeza, já está causando impacto na 
vida e missão das Irmãs. Primeiramente, 
acredito que havendo uma só Província 
no Brasil favorecerá a mobilidade das 
Irmãs para atenderem às necessidades 
de inserção junto ao povo de Deus, 
especialmente entre os pobres. Hoje 
são diversas as necessidades que se 
apresentam exigem respostas novas 
e criativas, não só no Brasil como no 
mundo inteiro. São, por exemplo, as 
realidades dos refugiados e imigrantes, 
as comunidades indígenas, as juventudes, 
os migrantes, as mulheres vitimas de 
violência doméstica, as crianças que 
sofrem abusos de várias naturezas, 
a educação e a saúde, entre tantas 
outras. As Irmãs, na configuração criada, 
terão mais possibilidade de inserção e 
integração em realidades novas. A grande 
esperança é que cresça o dinamismo 
missionário de colocar-se a caminho, 
de itinerância para criar coisas novas e 
ampliar os espaços de evangelização e de 
atuação dentro do país e fora dele”.
A eleição da Equipe de Coordenação 
Provincial para o triênio 2016 - 2019 
foi realizada num clima de confiança, 
serenidade e abertura. Durante o 
processo de discernimento, cada 
capitular foi escutando e percebendo 

quem seriam as pessoas capazes de 
dinamizar a Província Única e através 
de voto secreto foram eleitas as Irmãs 
Luiza Rodrigues (Provincial), Elisa Fátima 
Zuanazzi (Conselheira), Geni Estegues 
Pereira (Conselheira), Katia Rejane Sassi 
(Conselheira) e Neuza Maria Delazari 
(Conselheira), Adriana  Aparecida Romão 
(Suplente) e Maria da Glória Fernandes 
Oliveira (Suplente). A equipe assume em 
12 de Março o desafio de animar a vida 
em missão de mais de 500 Irmãs em 
111 comunidades no Brasil e em outros 
países. A sede provincial será Curitiba.
Ir. Luiza Rodrigues, Provincial eleita, 
dirigiu suas primeiras palavras à Província 

brasileira: “Vivemos um momento novo 
na história das Irmãs de São José no 
Brasil – momento sagrado, pleno de 
unção e elegemos a Equipe de Governo 
Provincial. Foram cinco dias de escuta 
mútua e do Espírito, de convivência 
cordial, alegre e comprometida. Como 
Equipe Provincial assumimos a missão de 
dar continuidade à implementação desta 
nova estrutura, buscaremos caminhos 
para concretizarmos os sonhos, as ações, 
as propostas brotadas antes e durante 
nosso Capítulo. Unidas como Província e 
Congregação faremos germinar e produzir 
frutos, o ‘NOVO’ que plantamos nestes 
dias na alegria e na esperança”.
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Alimentação e Educação para 
Todos

O Convento de St. Joseph 
Bhainsakhar (Chattishgarh, Índia) 
é uma comunidade de missão 

que dirige uma escola para crianças na 
aldeia de Bhaisakar. É uma região em 
desenvolvimento do estado de Chattisgarh, 
na Índia. Esta escola tem a maioria dos 
alunos vindos de longe, de aldeias de 
quase 7 a 8 quilômetros da escola e 
algumas das aldeias vizinhas. Nos últimos 
anos temos observado que a maioria das 
mil crianças vem com estômago vazio 
e sem carregar qualquer alimento com 
elas para o meio-dia. E quando ficam 
doentes na escola, é difícil de administrar 
medicamentos orais de estômago vazio.
Perturbadas por esta condição comovente, 
procuramos fontes possíveis para nos 
ajudar a trazer alguma mudança.   Naquela 
época, alguns sacerdotes orientados para 
a missão da Diocese Jhansi trouxeram 
ao nosso conhecimento a disponibilidade 
do ‘Projeto de Refeições de Maria’ para 
estudantes pobres. Embora parecesse uma 
tarefa impossível obter a aprovação do 
projeto no início, os esforços de algumas 
Irmãs e Padres alcançaram a tarefa 
hercúlea de começar o projeto sancionado 
e receber o almoço grátis. O longo 
processo requeria que houvesse inscrição, 
verificação, verificação de contador e que 
se desse esclarecimentos sobre o projeto 
antes que houvesse a sua realização.
As refeições da Maria, assim chamadas 
para recordar a caridade da Virgem Maria, 
é uma fundação de caridade registrada, 
anteriormente conhecida como Alívio 
Internacional Escocês, que configura 
projetos de alimentação escolar. Foi 
fundada em 2002 e tem crescido a partir 
de sua primeira operação de alimentação 
de 200 crianças no Malawi para uma 
campanha em todo o mundo, fornecendo 
refeições escolares gratuitas em centenas 
de escolas e alimentando diariamente mais 

Ir. Bhagyamma Chiluviru
Província de Nirmala, Índia

de 1 milhão de crianças.
Em 2009, o Conselho de Pesquisa 
em Educação e Desenvolvimento foi 
estabelecido como uma janela para a Índia 
para implementar projeto de Refeições de 
Maria no país. Com a sua preocupação 
ativa para as crianças que não têm voz e 
setores marginalizados da sociedade, a 
organização permite que essas crianças 
caminharem com seus próprios pés, 
assegurando seu acesso à alimentação 
e educação. Iniciada em 2015, na nossa 
escola Bhaisakar, as refeições de Maria 
fornecem alimentos a mais de mil crianças 
em cada dia de trabalho. Os resultados 

são imediatamente visíveis. Há sorriso nos 
rostos dessas crianças; sua saúde física 
melhorou; a frequência escolar tornou-se 
regular, e estamos ansiosos para melhores 
resultados acadêmicos. Além do benefício 
para as crianças, muitos moradores pobres 
estão também diretamente se beneficiando 
deste projeto, pois eles podem vender 
hortaliças cultivadas em seus campos 
diretamente para as autoridades da escola 
que lidam com os preparativos de refeição 
do meio-dia. Algumas viúvas das aldeias 
também são empregadas para preparar as 
refeições; assim, elas têm encontrado um 
emprego regular através do projeto.
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Projeto Bois Joli

Esta orientação desafiou o grupo 
“projeto do futuro” criado após 
o Capítulo provincial de 2012 e 

composto por dez Irmãs e uma LLPP. 
Desde  Novembro de 2012 este grupo se 
reuniu mensalmente para examinar um 
novo projeto para o futuro.
Nos últimos anos e dada a sua situação, 
a Irmãs de São José de Chambéry, na 
França abandonaram  gradualmente 
seus locais de vida na Saboia  para se 
reagrupar em Jacob Bellecombette onde 
a casa é uma das primeiras fundações, 
rodeado por um campo. 
Neste terreno, elas abriram duas 
casas: em 2005 uma casa de repouso 
medicalizada para leitos para as Irmãs 
dependente, aberta  aos sacerdotes e 
leigos. É o Clos Saint Joseph.  O outro é 
uma casa com  26 estúdios parcialmente 
ocupada pelas Irmãs, mas projetado para 
permitir um plano de vida a longo prazo a 
construir com os leigos. Esta é a Maison 
du Bois Joli inaugurada em 2011.
Esta casa foi construída com uma 
arquitetura para promover relações e 
assistência mútua, bem como um lar para 
idosos.  A implementação muito perto dos 
transportes públicos permite  desfrutar 
da paz e tranquilidade da paisagem rural 
e a proximidade da cidade.
Espaços de uso compartilhado permitem 
a solidariedade, a troca de experiências, 
moderação de consumo, bem como a 
poupança de energia e respeito ao meio 
ambiente. Seu objetivo é criar, na Casa 
do Bois Joli  uma vida que permite, como 
parte de uma mistura entre as gerações 

Ir. Marie Pierre Martinetto
França

e a criação de várias atividades, viver 
um verdadeiro intercâmbio de vida e 
solidariedade.  Poderão viver neste lugar 
de 20 a 30 pessoas, homens, mulheres, 
religiosos (as), sacerdotes, leigos 
sozinhos ou casais, possivelmente ou 
mais tarde as famílias com crianças.  Eles 
compartilham os valores das Irmãs de 
São José e desejam descobrir ou saber 
mais sobre sua espiritualidade. Viver 

juntos neste tipo de habitat é alcançar um 
equilíbrio entre uma vida individual e vida 
em comunidade.
De acordo com o Conselho provincial, 
seis irmãs escolheram viver em uma 
comunidade neste local intergeracional e 
intercultural. As instalações foram feitas 
para facilitar a execução do projeto: uma 
parte da casa está disponível para a 
Comunidade (uma sala comunitária, uma 

Grupo antigo que realizou o projeto com o grupo atual que reside em Bois Joli

“Nosso futuro certamente inclui a responsabilidade de transmitir o carisma, para que ele 
seja sempre um dom para a igreja, isto é, para o povo de Deus. Não há melhor maneira 
de conseguir isso do que convidar leigos comprometidos, a formar comunidade conosco, 
para aí exercer o apostolado em novas formas...” Irmã Sally Hodgdon, Superiora Geral

Ir. Pascale Peronnier, Malvide et Davide (leigos), Ir. Marie Pierre Ruche, Ir. Marie Jacinta. As 
três Irmãs fazem parte do projeto do Bois Joli.
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Cuidar de pessoas deslocadas

A comoção que teve lugar em 
Pachmarhi Cantt apenas um mês 
antes do Natal foi muito dolorosa 

para aquelas de nós que estavam em 
contato com os migrantes pobres de 
Pachmarhi.  As pessoas que migraram 
da floresta densa para a semi-cidade 
de Pachmarhi em busca de um emprego 
para sua subsistência durante os últimos 
30-40 anos foram vítimas de políticas 
cruéis. Eles tinham sido autuados para 
desocupar o lugar que haviam ocupado, 
mas para onde ir?  Eles estavam em um 
dilema.  Finalmente, o trator derrubou 
cada cabana que havia sido construída 
com seu suor e trabalho árduo.  O local 
foi deixado como se um terremoto tinha 
engolido tudo.  Visitamos o local com 
lágrimas nos olhos e voltamos para casa 
com um coração pesado para preparar 
comida para eles.  Nós tentamos usar 
nossa influência, mas nada funcionou a 
seu favor.
Mais tarde, essas pobres pessoas 
sofrendo, incluindo nossos católicos, 
receberam um pequeno pedaço de terra 
numa aldeia interior que não tem água 
nem eletricidade.  A cada família foram  
atribuídos 20 metros quadrados para 
construir uma cabana para eles. 
Sua situação me fez lembrar Jesus 
que nasceu em um estábulo longe de 

Ir. Sheila Rose Kollattuthara
Província de Pachmarhi, Índia

casa, quando sua família foi deslocada.  
A história se repete!  O Natal foi um 
momento para lembrar, para refletir 
sobre o deslocamento dos povos.  Papa 
Francisco chamou a Igreja “um hospital 
de campo” e pediu-nos para ser sensível 
para a situação dos feridos e doentes.  O 
trabalho para curar vidas destroçadas 
não é fácil.  Em sua humanidade, Jesus é 
solidário com eles, e então nós também 
devemos ser.
Então, nós da comunidade de Fox 
Rock, unanimemente decidimos ter uma 
celebração muito simples neste Natal. 
Em vez de receber presentes de Natal, 
juntássemos o montante que teríamos 
gasto para nossa celebração, para 
demonstrar nosso  amor e estar presente 
aos deslocados.  Utilizamos este dinheiro 
para obter ajuda médica para os doentes.  

Também decidimos, na reunião regional, 
que iríamos continuar a acompanhar 
essas pessoas em suas lutas de formas 
mais concretas que incluem ajuda 
material, bem como incentivá-los a obter 
o que lhes é devido do governo.  O ano 
de Jubileu da Misericórdia será frutífero 
na medida em que gera uma proximidade 
que se importa, conforta, cura, 
acompanha e comemora.  Em um mundo 
quebrado, fragmentado e polarizado, 
comunicar-se com misericórdia significa 
ajudar a criar uma proximidade saudável, 
livre e fraterna com todos os nossos 
irmãos e irmãs na família humana.
Para nós, essa foi uma oportunidade, no 
início deste Ano Jubilar da Misericórdia, 
para compartilhar o amor, a misericórdia 
e a compaixão de Jesus com os 
marginalizados que vivem nas periferias.

capela, seis estúdios), quatro estúdios 
são reservados para as pessoas de 
passagem ou visitas mais ou menos 
longas para uma recuperação, retiro, 
etc...
Estes estúdios estão atualmente geridos 
pela Comunidade. Onze estúdios e dois 
Duplos estão  reservados para casais 
e estão disponíveis para aqueles que 

desejam viver neste tipo de ambiente. 
Eles são geridos por um órgão externo. 
As instalações comuns estão à disposição 
do Grupo: reuniões, atividades, sala de 
jantar, estacionamento, etc. Três  pessoas 
estão instaladas há dois ou três meses; 
quatro estão pendentes e não devem 
mais demorar para se juntar ao grupo. 
Concretamente,  uma carta foi elaborada. 

Ela regula a vida de cada dia e visa, 
nomeadamente, sair de uma lógica 
individualista e consumista.  Foi criada 
uma associação: Associação da Maison du 
Bois Joli. Permite uma existência jurídica e 
lida com o que é administrativo. 
Qual será o futuro desta conquista? 
Não sabemos, mas nós queremos “boa 
viagem” para a equipe do Bois Joli! 
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A Mudança continua: 
Desprendimento como um 
processo contínuo

A mudança pode ser emocionante. 
A mudança pode ser penosa. A 
mudança pode ser boa. A mudança 

pode ser ruim. Mas a mudança também 
pode ser vivificante.
Mudança tem sido a norma de 
nossas Províncias em todo o mundo. 
O envelhecimento dos membros da 
Comunidade, poucos novos membros, o 
crescente custo de vida e as mudanças 
necessárias no estilo de vida, tornaram 
necessário que constantemente aceitemos 
as alterações quando e onde necessárias. 
Esta tem sido a experiência das Irmãs de 
São José de Chambéry, da Província dos 
Estados Unidos durante o passado, mas 
mais nestes últimos anos.  Uma grande 
mudança para nossas Irmãs na Casa 
Provincial será a eventual mudança para 
um espaço renovado recentemente em 
uma ala da casa Provincial original.
Outras mudanças ocorreram já, sendo 
a primeira a de mudar os serviços 
provinciais da Casa Provincial, em West 
Hartford, Connecticut, para um antigo 
convento da escola, em uma cidade 
vizinha, um grande projeto em si.  Agora 
temos de dizer adeus à nossa biblioteca, 
fundada em 1944.  A biblioteca de 6.000 
volumes era um lugar onde todas as 
perguntas podiam ser respondidas, pois 

Ir. Rose Marie Dubay
Província dos Estados Unidos

havia livros de todas as categorias sob 
o sol: espiritualidade, estudos bíblicos, 
religiões, filosofia, justiça social, história, 
literatura, ciência, medicina, biografia, 
autobiografia, romances, mistério e tantos 
mais.  Com uma coleção tão extensa, as 
Irmãs realmente não precisavam fazer 
uso da internet para suas pesquisas.  
Havia também uma Sala de Leitura, que 
oferecia um lugar tranquilo para todas 
acompanharem os eventos do mundo 
nos jornais e revistas disponíveis lá.  Era 
também um lugar para algumas Irmãs 
adormecerem nas cadeiras confortáveis 
quando vencidas pelo cansaço.
A biblioteca, tendo 72 anos de existência, 
estava cheia de livros de literatura 
e história dos nossos tempos de 
universidade. Em outubro de 2015, 
realizamos uma venda de livros com 
quem veio comprar, encantados de 
comprar tais livros a preços reduzidos.  
Apesar de centenas de livros terem sido 
vendidos, ainda ficamos com muitos 
livros que distribuímos para lugares 
como os Veteranos das Guerras, as lojas 
de segunda mão, bibliotecas da Igreja 
e do seminário e um grupo de Irmãs da 
Visitação vietnamitas que estão estudando 
nos Estados Unidos.  A partir de 29 de 
janeiro de 2016, o último dos 6.000 
volumes (130 caixas) foi pego pelos 
Livros de Coração Grande, uma empresa 

que aceita livros para várias causas.  
Nossa biblioteca está agora vazia, vazia 
como a ala dos nossos antigos escritórios 
provinciais.
Agora estamos vivendo nossa oração 
diária, pedindo a Deus coragem para 
nos ajudar a nos desprender do que foi 
e para encarar o futuro com fé e com a 
crença de que Deus continuará a ser a 
nossa força e apoio.  Somos membros 
da família humana; em todo o mundo 
estão experimentando agora o que é ser 
sem-abrigo em muitos níveis, sabendo 
que estes acontecimentos diários nos 
fazem mais fortes e mais amáveis para 
com os outros porque nós estamos nessa 
juntos.   Esperamos ser mais abertas ao 
Espírito de Deus, quando dizemos “Sim” 
para estes términos e novos começos, e 
que esta esperança se estenda a todas 
as nossas Províncias, sabendo que a 
mudança é contínua e o desprendimento, 
um processo em curso.Irmã Rose Marie Dubay
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Violência em nome da Vaca 
Sagrada

Violência em nome da religião está 
se tornando mais comum na Índia, 
como foi visto no recente ataque a 

um Muçulmano. Uma campanha de ódio em 
nome de prevenir o abate de vacas (animal 
considerado sagrado pelos Hindus) levou 
ao assassinato de um homem de 50 anos, 
Ikhlaq, quando uma multidão, em sua aldeia 
em Uttar Pradesh, o espancou até a morte 
depois de rumores de que sua família 
armazenava e consumia carne. Seu filho de 
22 anos, Danish, também foi gravemente 
ferido no ataque e a família de Ikhlaq teve 
que deixar a aldeia com medo. As outras 
famílias muçulmanas da aldeia temem que 
também elas tenham que deixar suas casas 
por causa da “vaca sagrada”.
Este e outros incidentes semelhantes 
mostram como a arma do rumor sobre 
comer carne pode ser usada para 
fomentar o ódio. Os ataques chocaram o 
país, mas eles não são exatamente uma 
surpresa. Pelos últimos meses, carne 
tem sido matéria de grande debate na 
Índia. Os partidos de oposição mostraram 
indignação com este incidente, alegando 
que tais incidentes são o resultado de um 
“clima de ódio” propagado por Bhartiya 
Janata Party (BJP), (Partido Bhartiya 
Janata) o partido que está no poder, para 
polarizar a sociedade. Entretanto,  parece 
que o cumprimento da lei que proíbe o 
abate de vacas é menos para o proteção 
das vacas do que é para o direcionamento 
da comunidade muçulmana. Esta agenda 
também requer a reescrita da história e a 
criação de uma narrativa de como o abate 
de vacas foi introduzido pelos muçulmanos. 

Ir. Navya Neelamvilail
Província de Pachmarhi

Mesmo o trabalho de eminentes 
historiadores, mostrando como a carne 
foi uma parte integrante das preferências 
alimentares da Índia antiga, isto é deixado 
de lado como “propaganda esquerdista”.
Muitos estão convencidos de que a vaca 
é apenas um símbolo usado pelos grupos 
do fundamentalismo hindu para alcançar 
seu sonho de há muito tempo de fazer 
da Índia uma nação hindu. Eles vão 
tentar tudo para conseguir isto durante 
o regime do Primeiro Ministro Modi. As 
comunidades minoritárias da Índia, como 
muçulmanos e cristãos, estão começando 

Primeiro  Ministro Modi alimentando uma vaca

a fazer a experiência de viver num país que 
é democrático no papel, mas é pró-hindu 
na realidade.  Nas palavras do Presidente 
da Índia, Pranab Mukherjee, depois da 
morte de Ikhlaq: “Não podemos permitir 
que os valores centrais da nossa civilização 
sejam desperdiçados; esta civilização tem 
celebrado a diversidade, promovido e 
defendido a tolerância, a resistência e a 
pluralidade”. A questão é para onde a Índia 
está se dirigindo sob a liderança de Modi 
e do BJP: para o maior desenvolvimento 
ou para a maior destruição dos valores 
humanos centrais?

Pessoas protestando contra servir carne nos jogos da Commonwealth em Delhi 


