08 de Março - Dia Internacional da Mulher

Uma História de Tráfico Humano

Por Márcio Padilha
No dia 08 de março celebramos o
Dia Internacional da Mulher, cuja sua
origem acontece com as
manifestações das mulheres Russas
por melhores condições de trabalho
(Revolução de 1917).
Mas infelizmente ainda hoje a
mulher não têm seu devido valor. Ela
sofre preconceito, ainda é agredida,
físico e moralmente. No trabalho
ainda não é respeitada e muitas vezes
no próprio lar.
Os meios de comunicação muitas
vezes evidenciam esse desrespeito
com as mulheres. Alguns programas
tratam a mulher como objeto, como
item de desejo, exploram o corpo das
mulheres.
No Brasil em 22 de setembro de
2006 entrou em vigor a Lei Maria da
Penha, mas ainda há muito para se

melhorar.
Mesmo na Bíblia temos muitos
exemplos onde a mulher muitas
vezes é desrespeitada na sociedade
da época. Entretanto, Jesus, que
veio para nos salvar, nos mostra
uma visão de como devemos nos
portar. Em Jo 08, 1-11 nos relata a
mulher pega em adultério, e todos
queriam açoitá-la e Jesus com sua
Sabedoria Divina, a defende. Já em
Mt 05,31-32, Jesus nos mostra o
valor da Mulher em sua pregação.
Jesus veio para salvar a
Humanidade, e Ele veio justamente
pelo seio de uma mulher, nossa Mãe
santíssima Maria, e podemos dizer
que através de uma mulher se
começou a salvação do mundo.
Oferecemos a todas as mulheres
de nossa Paróquia esta Rosa
Branca.

Fotos: Festa do Menino Jesus de Praga

48º Dia Mundial das Comunicações Sociais
O Pontifício Conselho para as
Comunicações divulgou no dia
23/01, a mensagem do papa
Francisco para o 48º Dia Mundial das
Comunicações Sociais, a ser
celebrado em 1º de junho. O texto
traz como tema “Comunicação a
serviço de uma autêntica cultura do
encontro”.
O papa reconhece a importância
dos meios de comunicação e novas
mídias sociais digitais."Podem
ajudar a sentir-nos mais próximo uns

dos outros; a fazer-nos perceber um
renovado sentido de unidade da
família humana”, afirma. Porém, faz
um alerta para que as redes não sejam
usadas para o isolamento social. “O
próprio mundo dos mass media não
pode alhear-se da solicitude pela
humanidade, chamado como é a
exprimir ternura. A rede digital pode
ser um lugar rico de humanidade: não
uma rede de fios, mas de pessoas
humanas”, acrescenta o papa.
Fonte: CNBB
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dois). Nas horas vagas ela poderia
estudar francês e as coisas ficariam
assim até que ela arrumasse uma
ocupação melhor.
E lá se foi a baiana. Chegando na
cidade onde a amiga morava as coisas
começaram a aparecer de modo
diferente do das cartas. François e Jerusa
moravam na casa da mãe dele, uma
viúva de posses, preconceituosa e
autoritária. Os dois filhos eram bem
cuidados mas Jerusa vivia como uma
cativa, não sabendo a língua, não
conseguindo estudar e tendo de
aprender culinárias e costumes
franceses para servir o marido, a sogra e
parentes deles que viviam visitando-os.
A chegada da amiga foi um alívio nos
serviços domésticos mas ai o calvário de
Marinalva começou.

Ela foi estudar francês numa escola
onde a maioria dos alunos eram
africanos e formavam uma panelinha
bem fechada. Por falta de bases culturais
mais sólidas não conseguiu aprender
nada. François, com o pretexto de
regularizar seus documentos, sumiu
com o seu passaporte. Ela praticamente
trabalhava de sol a sol em troca de abrigo
e comida. Os poucos trocados que
ganhava eram para as despesas
pessoais básicas. Percebeu que Jerusa,
por causa dos filhos e dos trezentos
dólares mensais para a família, era
refém e não podia fazer nada para ajudála.
Nas cartas para a família ela dizia estar
bem, pois não queria envolver os pais já
idosos no seu drama pessoal. Ela
sonhava em mandar dinheiro para eles
mas não tinha nem prá ela.
Até que François, de uma maneira
muito oportuna, fez-lhe uma proposta:
Ela poderia ganhar um bom dinheiro se
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“agradasse” alguns amigos dele que
estavam encantados com sua beleza e
sua sensualidade. No desespero ela
aceitou e ai começou uma época de
sevícias, espancamentos e toda sorte de
humilhações. Mandava também cerca
de trezentos dólares para os pais em
Salvador mas morria de medo de que
eles descobrissem o que ela fazia.
Jerusa estava desesperada com a
situação da amiga mas nestas alturas
estava atolada com os filhos, a ajuda à
família e ameaças de deportação por
parte do marido e da sogra.
A gota d’água foi quando François
começou a cobrar uma “comissão” dos
ganhos dela, pura cafetinagem. Isso
sem falar que a dona da casa, a tal viúva,
proibiu-a de freqüentar os ambientes
familiares sendo sua moradia um
quartinho de fundos.
Sua libertação começou num final de
semana em Paris, e veio das pessoas
mais improváveis: as putas e travestis
brasileiros que trabalhavam na capital
francesa, muitos inclusive já se virando
bem em francês. Ela foi morar com eles,
não sem antes ter sido avisada por
François que se ela procurasse a polícia
Jerusa iria pagar, como sua família
saberia de tudo. Também ameaçou
acusá-la de roubo e uso de drogas, o que
era mentira.
Através de contatos com grupos
religiosos e de direitos humanos
Marinalva conseguiu novo passaporte no
Consulado brasileiro, comprou a
passagem e retornou a Salvador.
Quando a via pela última vez, por volta
de 1994, era uma sombra daquela
baiana exuberante e cheia de vida. Ela
estava então num programa de
formação profissional e não ia mais às
praias, estava freqüentando uma Igreja
evangélica e falava pouco, vivendo de
antidepressivos.
Meus amigos, essa triste história se
repete ainda hoje tanto com brasileiras
como com latinas, polonesas, africanas e
mulheres de países de economia frágil.
Muito oportuna a lembrança de nossa
Igreja em abordar o tema e saibamos
aproveitar a oportunidade para também
nós fazermos a nossa parte para que
esta tragédia diminua.
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Por Padre Pires
A Campanha da Fraternidade desse
ano aborda a questão do tráfico humano.
Como o assunto vai ser muito bem
considerado nas homilias, manuais e
palestras, ao escrever sobre o assunto
para nosso jornal decidi apenas relatar
um caso que vivenciei de perto, na
Bahia. Troquei os nomes por respeito às
pessoas envolvidas.
Foi na primeira metade dos anos 80.
Jerusa era uma baiana muito simpática
que desfilava constantemente com as
amigas pelas lindas praias
soteropolitanas. Dentre todas Marinalva
era a mais chegada e partilhavam quase
tudo, inclusive a dificuldade de arranjar
trabalho, dificuldade aumentada por
serem pobres, negras e terem apenas o
ensino fundamental. Trabalhavam como
faxineiras numa época que o trabalho de
domésticas, principalmente no
Nordeste, equivalia a escravidão.
Certo dia, quando estava na praia,
Jerusa caiu nas graças de um francês
branquelo e descascado que passava as
férias na capital baiana. François falava
uma mistura de espanhol e português e
os dois foram se entendendo. Conversa
vai, conversa vem, um bar ali, um
restaurante acolá, um motel ali, um baile
acolá e ela foi pedida em casamento.
Jerusa tinha 23 anos e François 36. Ela
pensou ter ganho a sorte grande.
François retornou à França para
preparar o casório e ficou de mandar a
passagem para Jerusa juntamente com
os documentos que permitiriam sua
entrada na Europa. Marinalva invejava a
amiga e desejou a ela toda sorte do
mundo. Depois de um tempo a
passagem chegou e Jerusa voou.
Marinalva recebia cartas da amiga
contando de sua nova vida, do primeiro
filho, das dificuldades culturais e
linguísticas e sempre dizendo que ainda
levava a amiga para a França, um sonho
das duas. Também dizia que no resumo
ela estava bem, podendo inclusive
mandar cerca de 300 dólares mensais
para a família que ficara no Brasil.
Até que finalmente chegou a carta com
o convite, os documentos e a passagem.
Jerusa dizia que Marinalva moraria com
ela e ajudaria a cuidar dos filhos (já eram
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Gostaria de Dizer
Por Paulo Briguet
Gostaria de dizer aos senhores que meu
filho aprenderá que existem três coisas
chamadas verdade, bondade e beleza – e
que elas estão profundamente
interligadas.
Que invadir o shopping gritando e
cantando bobagens é uma atitude
inadequada, estúpida, ridícula.
Gostaria de dizer aos senhores que meu
filho continuará brincando de mocinho e
bandido, sendo os mocinhos agentes
policiais, defensores da lei e da ordem,
devidamente aparelhados com armas,
algemas e camburões. Em nossas
brincadeiras, bandidos seguirão sendo
bandidos, e não vítimas da sociedade ou
heróis revoltados com a burguesia. Ao
final dos trabalhos, antes da nossa hora
de escovar os dentes e dormir, todos os
malvados serão conduzidos à prisão,
onde vão pagar pelos crimes cometidos.
Gostaria de dizer aos senhores que em
minha casa continuarei ouvindo Bach e
Beethoven. Direi a meu filho que existe
música boa e existe música ruim, sendo
que Mozart e Schubert enquadram-se no

primeiro caso, e rap e funk carioca
enquadram-se no segundo. Quando ele
aprender a ler, direi que Cecília Meireles e
Fernando Pessoa escrevem bem, ao
passo que pichadores de muro e poetas
de passeata escrevem mal. Direi que o
grafite psicodélico da esquina – como ele
próprio observou, aos três anos de idade
– é feio, enquanto uma tela de Caravaggio
ou uma escultura de Aleijadinho são
bonitas. (Descobri que meu filho tem um
senso estético mais apurado que a
maioria dos intelectuais de esquerda.)
Gostaria de dizer aos senhores que
continuarei fazendo o sinal da cruz ao
passar pela frente de uma igreja e
rezando silenciosamente antes das
refeições ou durante meus passeios
matinais com o vira-lata Cisco. Da mesma
maneira, continuarei indo às missas do
meio-dia na Catedral de Londrina e lendo
pelo menos um capítulo dos Evangelhos
antes de dormir.
Gostaria de dizer aos senhores que meu
filho ouvirá de mim todos os dias que falar
a verdade é certo e mentir é errado.
Aprenderá, por força de repetição, que

não se deve subtrair o que é dos outros;
que um menino educado divide os seus
brinquedos com os amiguinhos, mas
nunca se apropria do brinquedo alheio
sem a devida permissão; que existe uma
coisa chamada propriedade privada e que
ela merece respeito.
Gostaria de dizer aos senhores que meu
filho aprenderá que existem três coisas
chamadas verdade, bondade e beleza – e
que elas estão profundamente
interligadas. Que invadir o shopping
gritando e cantando bobagens é uma
atitude inadequada, estúpida, ridícula.
Que não se deve perturbar a paz alheia.
Que a companhia da família – em geral
formada por pai, mãe e filhos – é sempre
melhor do que qualquer bem material ou
objeto de consumo.
Gostaria de dizer aos senhores que direi
todos os dias ao meu filho que Deus
existe, que Jesus Cristo é Seu Filho e que o
amor é o caminho para a salvação eterna.
E mais não digo porque não preciso.
Publicado no Blog Com o Perdão da
Palavra

Avisos
NOVOS HORÁRIOS DE MISSA:
Com. Menino Jesus de Praga:
Toda quarta-feira às 19:30 h
(Menos na 5ª quarta-feira)
Com. São Sebastião :
Toda 1ª quinta-feira do mês às 19:30 h
Capela Nossa Senhora do Carmo:
Toda 4ª quinta-feira do mês às 19:30 h
PADRE TARLEI:
Quarta e sexta-feira:
da 14:00 às 16:30 h
Sábado: 9:00 às 12 h

Confissões para
Páscoa:
Matriz Santo Antônio
08 de abril às 19:30 h

Visita aos doentes
e bênção das casas:
Toda quinta-feira
a partir das 9:00 h
(marcar na secretaria)

PÓS-ENCONTRO:
11 de fevereiro
11 de março
08 de abril
08 de julho
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Expresso de Santo Antônio
É para liberdade que Cristo nos libertou (GL 5,1)

Obrigado Pela Acolhida
Queridos irmãos e irmãs da Paróquia
Santo Antônio. As minhas primeiras
palavras no dia da missa de posse
foram para pedir permissão, para
naquela hora, poder bater
delicadamente a esta porta. Reproduzi
as palavras do nosso querido Papa
Francisco, pedindo primeiramente
licença para entrar.“Não tenho ouro
nem prata, mas trago o que de mais
precioso me foi dado: Jesus Cristo”!
Venho em seu Nome, para alimentar a
chama de amor fraterno que arde em
cada coração; e desejo que chegue a
todos esta saudação: “A paz de Cristo
esteja com vocês!”.
Pedi o apoio precioso de vocês, a fim
de poder desempenhar o meu
ministério em favor dessa mesma
porção do Povo de Deus e reiterei
dizendo ter necessidade desta ajuda.
Lembrei ainda que o Senhor nos quer
gastando a nossa vida, para que seu
povo tenha mais vida. Na certeza de
que Deus conta conosco, pedi que
escutassem o apelo do Senhor: Vós
sois os meus braços na terra. É
justamente isso; insistentemente
Deus quer servir-se de nós, clérigos e
leigos, protagonistas de uma nova
evangelização, fazendo transbordar a
sua graça divina.
E com certa ousadia, fiz novamente o
convite: Vamos juntos preparar os
caminhos do Senhor! É justamente
esta a nossa vocação: ser
instrumentos de Deus, pregar o
evangelho a todas as criaturas. Deus
quer que dentro de nós haja esta reta
intenção de fazer ressoar sua voz na
terra. Não há coisa mais bonita do que
viver para anunciar o Reino de Deus,
ter entusiasmo por Cristo, saber amá-

lo e saber transmitir aos outros este
amor.
Penso que, resumidamente nestas
palavras iniciais, tentei transmitir o
meu desejo de conhecê-los, amá-los
em Cristo Jesus e poder contar com
vossa ajuda. Que juntos possamos
evangelizar, pois eu preciso de vocês e
tenho ciência que o contrário também é
verdadeiro.

Neste mês, completarei dois meses
de presença nesta Paróquia. Agradeço
ao Senhor a oportunidade de estar aqui
e poder ser presença sacramental do
Cristo pastor junto a vocês. Quero
agradecer a acolhida sincera que
recebi, pois isto demonstrou
maturidade na fé e sinal de abertura
para a comunhão. Confesso que estes
momentos me fizeram muito bem,
precisava perceber este apoio, e como
filho de Deus já estou integrado à
grande família comunidade.
Em meu coração saltam as palavras
de Nosso Senhor: “Já não vos chamo
servos, mas amigos”. Confio que a

amizade é o caminho para possibilitar a
vivência do mandamento do amor, pois
acredito que
“a amizade é uma
virtude, ou, ao menos, vem
acompanhada de virtude, e, além do
mais, é o que há de mais necessário
para a vida”(Aristóteles). Quero aqui
confiar a continuidade de nosso esforço
no caminho da amizade, fortalecendo
ainda mais nosso testemunho na
vivência do amor: “Que vos ameis uns
aos outros assim como eu vos amei”
(Jo 13,34), na certeza de que “onde há
caridade e amor aí habita Deus”.
Possamos perceber que o Senhor se
utiliza dos que vivem conosco para nos
fazer melhores; sendo assim somos
desafiados a lembrarmos,
cotidianamente, que “a caridade é
paciente, é bondosa; a caridade não é
invejosa, não é arrogante, não se
ensoberbece, não é ambiciosa, não
busca os seus próprios interesses, não
se irrita, não guarda ressentimento
pelo mal sofrido, não se alegra com a
injustiça, mas regozija-se com a
verdade; tudo desculpa, tudo crê, tudo
espera, tudo suporta” (1 Cor 13, 4-7).
Amados (as) de Deus, um cristão vale
o que vale o seu amor e que a nossa
regra magna seja “pôr amor onde não
há amor, na certeza de que colheremos
amor” (São João da Cruz).
Rezem por mim, preciso de suas
orações e saibam que já os tenho
também, em minhas orações,
principalmente na celebração de cada
Eucaristia.
Obrigado pela sincera acolhida e
nesse sentido termino invocando as
bênção de Jesus, nosso amado Senhor,
a você e à toda a sua família.
Pe. Tarlei Navarro

Pós Encontro
O que é o Pós Encontro? É um
encontro mensal que deseja ajudar às
pessoas a aprofundarem e a crescerem
na fé, na vida conjugal, na vida familiar,
como também, através do convívio
fraterno, criar o desejo de uma
colaboração mais eficaz na Paróquia.
Ainda que esses Encontros sejam
realizados por casais que participaram
do Encontro de Casais com Cristo, os
encontros são abertos para todos
aqueles que desejam crescer. Além

disso, nos encontros não são tratados
somente assuntos de fé, mas também
da vida familiar, da educação dos filhos,
das questões de saúde e bem-estar, etc.
Na Paróquia Santo Antônio os encontros
acontecem sempre na 2ª terça-feira do
mês, logo após a missa das 19h30, no
espaço do nosso Centro de Pastoral.
Confira as datas de Pós-Encontro na
página 4.
ECC - Encontro de Casais com
Cristo
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