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REDESCOBRINDO NOSSA HUMANIDADE NA PERIFERIA

“Somos atribulados por todos os lados, mas não desanimamos;somos postos em extrema dificuldade, mas não somos
vencidos, por nenhum obstáculo; somos perseguidos, mas não abandonados; prostrados por terra, mas não aniquilados”  

(2 Cor 4,8-9).   

REZAR COM KERALA
P. Jacob Nampudakam SAC

Lemos sobre desastres naturais e tragédias causadas pelo homem
quase todos os dias. Terremotos, furacões, tornados; o massacre da
população infeliz de Rohingya, o sofrimento de  refugiados indefesos
flutuando em pequenos barcos no mar Mediterrâneo e as crueis
guerras na Síria e no Iraque são calamidades recentes bem novas em
nossa mente. No entanto, na maioria das vezes tais catástrofes não
nos tocam profundamente, a menos que sejamos diretamente
afetados. 
 
Há algumas semanas apenas, eu fui pessoalmente ferido pelas fortes
chuvas e inundações que causaram destruição maciça e impiedosa
em meu estado natal de Kerala, no sul da Índia. 
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Incessantes chuvas torrenciais , rios que transbordaram e deslizamentos de terra transformaram o Estado num mar
poderoso em que as estradas e aeroportos foram inundados e as casas eram visíveis apenas  pelos seus telhados fora
das águas. Barcos e helicópteros transportavam pessoas que enfrentavam o perigo de serem arrastadas pelas fortes
correntezas. Estas imagens eu as vivi e permanecem  em minha memória.  Pelo menos 400 pessoas morreram e em
torno de 1.8 milhões foram arrastados e perderam suas casas. Levará tempo, esforços e bilhões de dólares para este
Estado devastado voltar à minima normalidade.  
 
Certamente não é a pior tragédia que o mundo presenciou, mas sua gravidade, sem dúvida, não pode ser ignorada.
Escrevo este artigo precisamente para compartilhar um ponto: as melhores e mais nobres qualidades dos seres humanos
se manifestam em situações drásticas.  Nós redescobrimos nossa humanidade e fé genuína quando encaramos a morte.
A inundação de Kerala revelou mais uma vez esta verdade.  

Outro aspecto surpreendente deste desastre foi que a bondade esteve
acima das considerações de casta, credo ou religião. Como sabemos, a
Índia é um terra de grande diversidade. Particularmente digno de menção
é a harmonia religiosa que foi demonstrada em meio à tragédia. Templos,
Igrejas e Mesquitas foram abertos para receber os necessitados, sem
olhar para sua origem religiosa ou condição econômica. As pessoas
viviam juntas em acampamentos que eram abertos nestes locais de culto,
assim como em outros lugares públicos, como escolas e centros. Até os
conventos e mosteiros abriram suas portas para as pessoas, onde ele
viveram juntos numa grande e fraternal harmonia. No Estado vizinho de
Kerala  - também afetado pelas inundações  -  houve um fato curioso  em
que a comida foi preparada na mesquita, servida por monges budistas
para as pessoas necessitadas que viviam no templo Hindu e na Igreja
Católica!  Estou seguro que o Papa Francisco  ficaria feliz ao escutar
estas histórias! 
 
Sem dúvida, histórias semelhantes e não contadas aconteceram desde a
criação da humanidade. A moral da história é que muitas vezes nós
redescobrimos nossa humanidade perdida   -   e a fé existencial no Todo
Poderoso   -   quando confrontados com nossas fraquezas e
vulnerabilidades. Toda pessoa humana  tem imenso potencial para fazer o
bem, simplesmente porque ela foi criada à imagem e semelhança de
Deus.  

Ao inteirar-se da situação das vítimas mais vulneráveis do
Estado, governo, agências governamentais e o povo de
todos os níveis correram para os pontos mais afetados.
 Tantas histórias de esforços heróicos para salvar vidas
foram divulgados e os que merecem destaque sãos os
atos desprendidos dos pescadores que correram para
estas áreas com seus barcos. Eles lutaram contra a força
das correntezas da Mãe Natureza, contra serpentes e
répteis para alcançar as pessoas refugiadas no alto dos
telhados. Foi um serviço totalmente gratuito da parte
deles e mesmo recusaram qualquer espécie de
compensação. Eles se tornaram os verdadeiros
 pescadores de homens, como Jesus chamou os
primeiros discípulos, que também eram pescadores
comuns. Assim, uma classe de pessoas que eram
frequentemente menosprezadas na sociedade tornaram- 

se heróis nacionais da noite para o dia.  Tudo para esquecerem-se de si e se dedicarem  ao serviço e à segurança dos
outros.
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Falsas ilusões de onipotência e de auto-suficiência podem facilmente ser
desfeitas. Inundações repentinas derrubaram casas bem construídas assim
como choupanas, sem distinção.  E tanto os ricos como os pobres buscaram
os acampamentos de assistência. Eles todos rezaram ao Deus Todo Poderoso
para que os cuide e proteja neste momento de extremo perigo. A fé em Deus
não era mais um luxo: era um profundo grito por ajuda!  Como o salmista diria:
“Eu gritei ao Senhor e ele me ouviu; ele me livrou de todos meus temores”(Sl
34, 7).  
 
Numa homilia proferida em seu primeiro Pentecostes como bispo de Roma,
em 2013, o Papa Francisco sugeriu que a palavra “encontro” fosse a chave
para o modo como deve ser o relacionamento cristão. Ele tem falado
frequentemente de uma “cultura do encontro” como um objetivo para a
sociedade humana.  Sociedades que abraçam a cultura do encontro
 promovem relações corretas entre os seres humanos e envolvem uma
espiritualidade que enfatiza uma amizade pessoal com Deus que primeiro nos
encontra no amor. Um encontro entre Deus e o próprio eu começa primeiro e
antes de tudo reconhecendo que estamos sendo encontrados por nosso
Criador que nos ama infinitamente – um encontro que requer uma dinâmica de
ida e volta entre as duas partes. 
 
Os pobres ocupam um lugar privilegiado na cultura do encontro.  Os pobres
são de particular importância porque são os mais ignorados e parecem ser os
mais dispensáveis.  No entanto, aos olhos de Deus, eles são  iguais, em
dignidade e importância, à pessoa rica e poderosa. Encontrar o pobre é  

literalmente encontrar Cristo. E quem entre nós não é pobre? 
 
A cultura do encontro proclama a igual dignidade presente em toda e em cada pessoa que é a imagem e a semelhança de
Deus. Ver o mundo através da lente do encontro é perceber a presença de Deus ao nosso redor e estarmos conectados uns
aos outros através de laços visíveis  e invisíveis. 
 
A chuva forte e as inundações em Kerala tornaram-se, assim, um momento de encontro entre pessoas que foram forçadas a
viver nas periferias em questão de minutos. Neste estado de total desamparo, o senso humanitário em sua forma mais
nobre foi redescoberto em grau heróico. Como São Pedro, toda pessoa gritou: “ Senhor, salva-me! (Mt 14, 30). Deus
estendeu sua mão salvadora de diversas maneiras para ajudar seus filhos. Quando abrimos nossos corações com
compaixão e solidariedade, o milagre da multiplicação dos pães se repetirá. Haverá até mesmo muitos cestos cheios de
pães e peixes que sobraram no final (cfr. Mt 14, 20). 
 
Enquanto isso, nós rezamos pelos falecidos e pelos que sofrem! Que eles possam encontrar a força para resistir nestes
momentos difíceis! A Igreja em Kerala, assim como o povo de todas as camadas sociais assumiram o fato de todos os
modos possíveis.  A solidariedade nacional e internacional  pode construir uma nova Kerala outra vez.  Tragédias como
esta, onde quer que  aconteçam, devem sensibilizar nossa consciência. 
Juntos nós podemos! 
 

Papa Francisco ora con los fieles por Kerala  
en el Ángelus

 “APOSTAR EM IDÉIAS NOBRES! NÃO TER MEDO DE SONHAR COM GRANDES COISAS”. 
  PAPA FRANCISCO 
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