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Tornar-se Verde e Tornar-se Limpo 
Por Connie Guerrero, Associada IENS, Guam 

Apesar das mensagens negativas na mídia sobre a pandemia de Covid-19, Guam faz a experiência de “levantar 
e ir”, “viver com isso” ou “vamos fazer isso juntos”. Como resultado, várias organizações enfrentaram este 
desafio. Através da Universidade de Guam (UOG), a iniciativa de Crescimento Verde de Guam 1 (G3) e a 
equipe AmeriCorps VETCORPS respondeu ao chamado para promover a segurança alimentar, escolhas 
alimentares saudáveis e maior sustentabilidade da ilha por meio da educação e do envolvimento da 
comunidade. A horta comunitária apoia o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2, Fome Zero; Objetivo 
3, Boa Saúde e Bem-estar; e Objetivo 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. A comunidade trabalha em 

conjunto para promover a sustentabilidade alimentar em nossa ilha. 
Visitamos a horta comunitária e o tanque de peixes hidropônicos em nossa 
aldeia em Talo'fo'fo'. Esta é uma das aldeias mais ao sul de Guam e onde 
estão localizados o convento das Irmãs Escolares Nossa Senhora e a Escola 
Secundária Notre Dame. Há um sistema de aquicultura recém-construído e 
um conjunto de lixeiras. Canteiros feitos de paletes doados pelas lojas 
“Moms & Pops” próximas aconteceram pela colaboração com o G3 e o 
UOG Sea Grant. O jardim inclui berinjelas, tomates, alface, cebola e outras 
hortaliças locais.  
“A persistência dessas pessoas mostrando o que 
lhes importa e fazendo isso pacificamente é 
incrivelmente poderosa. Precisamos fazer o que 

pudermos com nossos vizinhos, amigos e pessoas que podem fazer a diferença, 
que podem demonstrar que é possível ser positivo e ser um exemplo para os 
outros. É especialmente bom estarmos aqui em Talo'fo'fo' para celebrar o exemplo 
de pessoas que nos mostram como viver em comunidade. Continuar a luta pacífica 
por mudanças positivas em nosso meio ambiente”, disse Vicente Taitague, 
prefeito de Talo’fo’fo’. “Todos os programas estão prontos. Eles estão prontos 
para servir nossos constituintes. Nosso futuro é muito promissor. Temos boas 
pessoas atrás de nós. Tenho fé neles.”(Fonte: uog.edu) 
Depois do nosso tour educacional, eu estava mais determinada a entrar e fazer 
minha parte.  Minha neta de dois anos, Alaia, juntou-se a mim no plantio de 
vargens, taro, manjericão, cebola, tomate cereja, hot peppers, e ghost peppers. 
Em um mês, fizemos flocos de pimenta e “finadine dinanche” (pasta de pimenta) 
e dividimos com nossa família. Alaia tem muito orgulho das nossas plantas. Existem apenas pequenas 
manchas nelas, mas agora não precisamos comprar hortaliças importadas.  Espantosamente, fazemos nossa 
própria composteira, o que deu um impulso às nossas plantas – crescimento milagroso. Alaia teve o orgulho 
de mostrar o nosso jardim. Ela é nosso futuro “growing green”2. 
  

                                                 
1 Guam Green Growth initiative 
2 “Growing green”, literalmente significa “crescendo verde”. Nesta frase, “verde” é usado como expressão de esperança. 

Maria Cruz, Diretora da 
AmeriCorps para a iniciativa G3 

& Colaboradores 

 A orgulhosa guia turística                 
do jardim, Alaia 

https://guamgreengrowth.org/
https://www.uog.edu/center-for-island-sustainability/blog/groundraising-in-talofofo.php
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Um Dilema Global  
Por Suzanne Moynihan, IENS, Província de Central Pacific  

Na medida em que o desejo de Jesus, de que todos sejam um, se torna mais plenamente nosso, o esforço pela 
unidade abrange a humanidade inteira e a totalidade da criação (VSE C 9) 
Sendo as pessoas criativas que somos, cidadãs planetárias guiadas por Vós Sois Enviadas e Laudato Si’, nós, 
Irmãs Escolares de Nossa Senhora, estamos buscando ativamente alternativas ao plástico onipresente. 

Resíduos plásticos poluem a terra, deságuam nos rios e acabam nos 
oceanos. Estes resíduos matam a vida selvagem, danificam os 
ecossistemas, obstruem os sistemas de drenagem, desestabilizam a pesca e 
impedem o turismo. Os plásticos ainda pioram as mudanças climáticas. Os 
oceanos são nosso maior depósito natural de gases do efeito estufa e 
ajudam a regular o clima. O aumento das temperaturas decompõe os 
plásticos, fazendo com que eles liberem gases do efeito estufa que 
aumentam as temperaturas. 
Mas por que não usar plástico? É durável, forte, leve, versátil e econômico. 
(Fonte: custom-pak.com) 
Infelizmente, há uma desvantagem nessa conveniência. Métodos para 

eliminar resíduos plásticos liberam gases, dioxinas, chumbo e mercúrio no ar, no solo e na água. Pedaços de 
plástico em desintegração ameaçam espécies vivas que os engolem ou inalam. Os plásticos causam sérios 
riscos à saúde em todas as etapas de sua produção, uso e descarte. (Fonte: ecowatch.com) 
Novas habilidades, conhecimento e educação podem transformar o problema do plástico criando sistemas de 
descarte de resíduos convertendo e o plástico em um recurso em vez de lixo. (Fonte: worldbank.org) Já que 
“somos educadores em tudo o que somos e fazemos” (VSE C 23), questionemos os fabricantes de plásticos 
descartáveis. Vamos descobrir o que nossos municípios estão fazendo. Vamos pesquisar alternativas. Vamos 
ler, escrever, ligar e falar abertamente. Vamos modelar práticas viáveis eliminando o plástico descartável de 
nossas próprias vidas.  

“Não deixando ninguém para trás, ninguém para fora” 
Por Beatriz Martínez-García, IENS, Representante UNO-ONG 

Em maio de 2013, eu estava rezando o terço em espanhol com várias famílias da comunidade de Lester Prairie, 
Minnesota, EUA. 
Quando terminei, comentei que era admirável ver que as crianças e os jovens também se uniram para rezar 
com os mais velhos. Uma das mulheres respondeu: “Irmã, se pararmos de falar e ensinar espanhol, perdemos 
a comunicação com nossos filhos e nossas tradições”. 
Lembrei-me dessa experiência quando li que pelo menos 50% das línguas faladas de hoje serão extintas ou 
seriamente ameaçadas até 2100 e que a maioria delas serão línguas indígenas. 
A Assembleia Geral declarou 2022-2032 como a Década Internacional das Línguas Indígenas com o tema 
“não deixando ninguém para trás, ninguém de fora” – até 2032. (Mais informações: unesco.org) 
O Plano de Ação Global afirma que “É por meio das linguagens que as pessoas incorporam suas visões de 
mundo, memória e conhecimento tradicional, juntamente com seus modos únicos de pensamento, significado 
e expressão. Ainda mais significativo, é através da linguagem que eles constroem seu futuro.” (Consulte mais 
informações: unesdoc.unesco.org) 
Durante o Fórum Permanente sobre Questões Indígenas, organizações da sociedade civil discutiram como 
promover a conscientização e garantir os direitos dos Povos Indígenas de usar, revitalizar e transmitir suas 
línguas para as gerações futuras. 

Fazer compras por atacado elimina 
embalagens plásticas como no 

Outpost Natural Foods, Milwaukee 
 

https://www.custom-pak.com/top-5-benefits-of-plastic-packaging/
https://www.ecowatch.com/plastics-toxic-chemicals-health-risks-2629698471.html
https://blogs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia/tackling-plastic-pollution-and-climate-change-through-education
https://events.unesco.org/event?id=1420492281&lang=1033
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379851
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Posso não saber quantas de nós exercemos nossos ministérios com nossos irmãos e irmãs indígenas, mas 
certamente trabalhamos com muitas pessoas cuja primeira língua não é a língua da maioria da população. 

Que idioma(s) você usa diariamente? Por quê? Como educadoras, como entendemos “não deixar ninguém 
para trás, ninguém de fora”? 

Tráfico de pessoas, um Pecado contra a Dignidade das Pessoas  
Por Sarah Tanjo, IENS, Província da África. 

É tão desanimador e desumanizante ouvir e estar ciente de que tal “praga devoradora”3 tem sido praticada em 
nossos ambientes imediatos, em nossos vários lares e em todo o mundo. O tráfico de pessoas pode começar 
localmente, mas afeta a paz e a prosperidade de quase todos os países do mundo. Que ato perverso e desumano 
realizado por traficantes! Essas pessoas não apenas traficam pessoas para trabalho duro e sexo, mas às vezes 
também matam vítimas para remover seus órgãos para transplante – tráfico de órgãos. De acordo com a AML 
Challenges, de junho - agosto de 2018 e a Pontifícia 
Academia das Ciências (PAS) 10% de todos os 
transplantes de órgãos feitos no mundo são ilegais. 
Estima-se que 10.000 operações no mercado negro 
envolvendo órgãos humanos comprados ocorram 
anualmente – mais de um a cada hora – de acordo com a 
Organização Mundial da Saúde (Fonte: pact-ottawa.org). 
Estima-se que o tráfico de órgãos seja responsável por 5 
a 10 por cento de todos os transplantes de rim em todo o 
mundo. Que tragédia! Em tudo isso, o que eu ou nós 
devemos fazer para mitigar tal mal? 
Em Serra Leoa, as Irmãs se reuniram para falar sobre 
maneiras de viver o plano de ação do Ramo Shalom na África para 2022. Em sua deliberação, eles se 
concentraram no tráfico de pessoas e se comprometeram com as seguintes ações:  

• Denuncie às autoridades que possam ajudar as vítimas que encontrarmos ao nosso redor. 
• Crie conscientização sobre o tráfico humano em nossos locais de ministério. 
• Identifique algumas Organizações Não Governamentais (ONGs) que trabalham na questão do tráfico de 

pessoas e colabore com elas. 
• Defenda e aumente a conscientização sobre o tráfico de pessoas através da mídia – estação de rádio. 
• Divulgue a mensagem sobre o tráfico humano entre nossos grupos Shalom e as associações às quais 

pertencemos. 
Às segundas-feiras, em nossa escola, Escola Secundária Agrícola São Mateus, Bumbuna, Serra Leoa, costumo 
partilhar com os alunos um aspecto dos objetivos de Shalom e questões atuais relacionadas à saúde, cuidado 
com o meio ambiente e valor da educação. No início deste ano, aumentei a conscientização sobre a alarmante 
taxa de tráfico humano em alguns de nossos países africanos e em nosso mundo. Tanto a equipe quanto os 
alunos presentes cresceram em sua compreensão do que é o tráfico de pessoas e suas causas, e encontraram 
algumas maneiras de impedi-lo. A comunidade escolar está diretamente envolvida e comprometida em 
trabalhar contra essa escravidão moderna. 
  

                                                 
3 Nota de tradução: o texto original em inglês traz a palavra cankerworm, aqui traduzida como praga devoradora por ser este um 
termo usado na bíblia para nomear as “pragas que devoravam as plantações”  

Sr. Sarah Tanjo na Assembléia Escolar 
 dos Estudantes em Serra Leoa, África. 

https://www.acamstoday.org/organ-trafficking-the-unseen-form-of-human-trafficking/
https://www.acamstoday.org/organ-trafficking-the-unseen-form-of-human-trafficking/
https://www.acamstoday.org/organ-trafficking-the-unseen-form-of-human-trafficking/
https://www.pas.va/en/publications/acta/acta24pas/delmonico.html
https://www.pact-ottawa.org/organ-trafficking.html
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Asilo nos Estados Unidos 
Por Patricia Ferrick, IENS, Província de Atlantic-Midwest  

Nos últimos anos, tenho sido voluntária em várias clínicas jurídicas para pessoas que precisam de ajuda com 
seu processo de imigração. Atualmente, estou trabalhando (via Zoom) em uma clínica estabelecida por uma 
congregação judaica em Nova York que acolhe pessoas LGBTQ. Cada pessoa com quem trabalhamos é 
chamada de “Amigo”. 

 Com o conselho de advogados voluntários, ajudamos o nosso Amigo a preencher seus 
formaláriosde de solicitação e preparar-se para o seu dia no tribunal. Se necessário, 
também ajudamos nosso Amigo a registrar uma mudança de endereço ou uma solicitação 
de mudança de local. A mudança de foro é para que o Amigo possa ter sua audiência 
perante um juiz em algum tribunal diferente daquele originalmente designado. Como em 
todos os casos de imigração, fica a critério do juiz conceder ou negar qualquer pedido. 

Muito do resultado do processo depende de onde nosso Amigo tem sua audiência. Em Nova York, apenas 
cerca de 10% dos que solicitam, recebem uma resposta favorável. Os demais podem recorrer da negativa, que 
é outro processo oneroso. 
Existem dois tipos de audiências: a primeira é a “Audiência Principal”. Depois de fazer algumas breves 
perguntas, o juiz decide se o requerente pode continuar o processo. Se a pessoa for continuar, o juiz marca a 
data da Audiência Individual. Nesta audiência, o Amigo deve defender sua petição contra um promotor do 
ICE. Sem a presença de um advogado particular para representá-lo, uma decisão favorável é muito improvável. 
O Sistema é um “obstáculo” para o solicitante. 

Setembro pede Reflexão e Ação 
Por Marinez Capra, IENS, Coordenadora Internacional da Rede Shalom  

Esses dias especiais de setembro estão ligados aos nossos objetivos e compromissos de Shalom. Somos 
convidadas a incluí-los em nossas liturgias, reflexões e ações: 
O tema da Estação da Criação de 2022 é um chamado para estender a mão, ouvir e 
agir! Um chamado de um Deus que vê e se comove profundamente! A Estação da 
Criação, 01 de setembro a 04 de outubro, é um convite renovado para tirarmos as 
sandálias porque onde quer que vivamos, estamos em terra santa e lá estamos para 
ouvir e responder ao clamor da terra e dos pobres como Deus o faz. 
(seasonofcreation.org) 

 21 de setembro, Dia Internacional da Paz. O tema de 2022 é “Acabe com o racismo. 
Construa a paz”. Desde 2001, este dia foi designado como um período de 24 horas de 
não-violência e cessar-fogo. Mas alcançar a verdadeira paz envolve muito mais do que 
depor as armas. Requer a construção de sociedades onde todos os membros sintam que 

podem florescer. Envolve a criação de um mundo em que as pessoas sejam tratadas igualmente, independentemente 
de sua raça. (Ver un.org/observances  e ONU resolution)  
Domingo, 25 de setembro de 2022 marcará o 108° Dia Mundial dos Migrantes e 
Refugiados. O tema “Construindo o Futuro com Migrantes e Refugiados”, destaca o 
compromisso que todos somos chamados a compartilhar na construção de um futuro que 
abrace o plano de Deus, sem deixar ninguém para trás. (migrants-refugees.va) 

 
Seguimos unidos em oração, solidariedade e esperança por uma paz justa e duradoura 

na Ucrânia e em outras áreas de conflito em nosso mundo. 
 

Tradução: Ir. Mirian de Medeiros, IENS 
 

O Boletim Shalom/ONU-ONG é uma publicação das Irmãs Escolares de Nossa Senhora 
via della Stazione Aurelia 95, Roma, Italia 00165 · tel. +39.06.6652.01    fax: +39.06.6652.0234 

https://seasonofcreation.org/
https://www.un.org/en/observances/international-day-peace
http://undocs.org/A/RES/55/282
https://migrants-refugees.va/world-day-of-migrants-refugees/
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