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Unimo-nos em oração a toda a Família Teresiana, tendo presentes de uma maneira especial
os migrantes que pretendem passar de África a Europa, em concreto desde Martil (Tetuán);
e a todas as pessoas que trabalham com eles, que os acolhem e acompanham.
*O Papa recorda-nos na Laudato Si:
-

-

“Se tivermos em conta que o ser humano também é uma criatura deste mundo, que
tem direito a viver e a ser feliz, e que, além disso, tem uma dignidade especialíssima,
não podemos deixar de considerar os efeitos da degradação ambiental, do actual
modelo de desenvolvimento e da cultura do descarte na vida das pessoas”. LS 43.
“Os recursos da terra estão a ser depredados por causa das formas imediatistas de
entender a economia”. LS 32.
“O deterioro do ambiente e da sociedade afectam de modo especial aos mais
vulneráveis do planeta”. LS 48.

*E esta realidade fica perfeitamente plasmada no testemunho que recebemos desde Martil
(Tetuán): “No último dia que vi a Omar, chorava desesperado perguntando aonde poderia
comprar um flutuador, um desses de cor de laranja que aparecem na televisão nas barcas
que cruzam o Mediterrâneo. Pus-lhe uma mão no ombro e uma súplica: “Por favor, não o
faças. Ouve-me, se nos queres bem, não te atires ao mar nadando unicamente com esse
flutuador. Pensa na tua mãe; pensa que é a tua mãe quem te fala.” Prometeu-nos: “Quando
chegar à outra margem, eu mandar-vos-ei uma foto”. Nunca mais tornei a saber dele, a
pesar de o ter procurado durante muitos meses nas redes sociais. Com certeza, foi engolido
pelo Mediterrâneo.
Como ele, tantos e tantos outros milhares de pessoas que se afogam cada ano tentando
passar à outra margem. 1.830 em 2018. Porque são milhares de pessoas da África
subsaariana que chegam ao norte de Marrocos no seu intento desesperado por chegar a
Europa, a Espanha.
As causas têm muito a ver com o pouco cuidado da terra e da criação: a maior parte deles
foge das penúrias económicas, porque já não ficam terras, já não fica pesca para a economia
de subsistência. Agora estão nas mãos de empresas estrangeiras que as compram a preço
de saldo, impondo a pesca e a agricultura intensiva industrial e as grandes explorações
mineiras. A pesca artesanal desaparece ante as grandes frotas comerciais mecanizadas. O
milho e o arroz são substituídos pelo óleo de palma para a produção de biodiesel; e as
grandes explorações mineiras de cobre, platino e coltán expulsam a povos inteiros com o
objetivo de assegurar as matérias primas e os benefícios aos países do Norte.
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O Omar vinha fugindo disso tudo, e ao chegar ao norte de Marrocos, deparou com a grande
perseguição policial contra os imigrantes financiada pela União Europeia desde há pouco
mais de um ano. Perseguido, preso e deportado tantas vezes pela policia marroquina, já não
aguentava mais. Prefería ser morto a viver assim. Ele assistia ao projecto de imigração da
igreja, onde pretendíamos dar um pouco de esperança, sermos uma família próxima, um
reflexo da imagem de um Deus que os quere e os cuida. Sempre ría e fazia rir, mas naquele
dia, não, naquele dia não podia mais”.
*Ao finalizar o ano são muitos os bons desejos e esperanças que nos vêm, sonhamos com
um mundo melhor onde haja paz para todos, onde ninguém tenha que sair fugindo da sua
terra, onde ninguém se aproveite dos outros… E é isso o que pedimos agora com as palavras
deste SALMO:
Se de verdade desejas a paz, pede a paz:
*A paz verdadeira, a paz, que é dom de Deus, a que veio com Jesus ao mundo.
Se de verdade desejas a paz, reconcilia-te contigo mesmo:
•

Se te não perdoas, se houver guerra no teu interior, não podes levar a ninguém a paz.

Se de verdade desejas a paz, tem que te doer tanta guerra e todo o tipo de violência:
• As massacres e os insultos, os ódios... não te resignes a nenhum género de violência.
Se de verdade desejas a paz, pacifica à tua volta:
• Actua por meio do diálogo, da tolerância, do perdão, da amizade. Apaga os fogos do ódio
e da inveja que vires em teu redor. Se queres a paz, tens de a construir.
Se de verdade desejas a paz, combate a injustiça, que é violência, e defende a liberdade:
• Porque não queremos paz sem dignidade. Seria a paz dos escravos.
Se de verdade desejas a paz, vive o amor: faz-te voluntário da solidariedade.
• Estes serviços generosos são as melhores pedras para construir a cidade dos filhos de
Deus.
Se de verdade desejas a paz, sê ecologista:
• Defende a paz com a natureza libertando-a do jugo da exploração e da contaminação.
Será bom para todos.
Se de verdade desejamos a paz, aportaremos um grão de areia para a construção desse
outro mundo possível.

