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As estrelas da vida das crianças em movimento

AS CRIANÇAS
TOMAM
A SAÚDE
NAS SUAS MÃOS
DES
NOUVELLES
DE TOUS
LES HORIZONS
!
Neste momento, somos todos testemunhos de uma pandemia sem precedentes que paralisa o
mundo inteiro. Mas no centro desta crise, há sinais de solidariedade, de fraternidade e de
esperança. As crianças apoiadas pelos que os acompanham mostraram as suas capacidades de
agir para cuidar de si mesmos, daqueles que os rodeiam e para proteger a nossa terra depois de
uma tomada de consciência do que está a acontecer connosco, como nos pediu o Papa Francisco
nos pediu para a nossa “casa comum".
Em solidariedade, contamos uns com os outros.
O Secretariado Internacional

NÂO! O VIRUS NÃO TERÁ A ÚLTIMA PALAVRA
UM MAL PLANETÁRIO
Em dezembro de 2019, a pandemia chamada
Covid19 foi detetada por médicos investigadores
e especialistas na área médica, que fez as suas
primeiras vítimas na China. O mundo inteiro
encontrou-se no primeiro trimestre de 2020, num

Na Guiné o Midade
informou imediatamente
sobre a doença.

No Chile o MOANI
ajudou as crianças a
alimentarem-se
melhor.

contexto de crise sanitária, que afetou também o domínio das atividades
socioeconómicas, educativas, religiosas e, sem dúvida, colocando em
risco o sistema de saúde mundial.
Apesar das medidas de emergência sanitária decretadas pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), os continentes europeu e
americano são hoje os mais afetados pela pandemia, com milhares de
vítimas. Poderíamos pensar que muitos africanos estão ao nível de uma
boa gestão, apesar das falhas ligadas ao sistema de saúde. Com
precaução, os países estão a avançar com o o seu desconfinamento,
respeitando as medidas de proteção, a fim de evitar uma nova vaga
associada a essa pandemia.

AS CRIANÇAS ESTÂO NO CORAÇÂO DA LUTA
Num espírito de solidariedade e fraternidade com o mundo inteiro, crianças, famílias
isoladas ou aqueles que perderam entes queridos, o Secretariado Internacional do
MIDADE está preocupado tanto com os riscos de propagação e gravidade, como com
os níveis alarmantes de inação de muitos governos que lutam para gerir a situação e,
assim, colocam em risco a vida de todos.
Na sua carta dirigida às Equipes Nacionais (LEN), o MIDADE evoca a indiferença e
as desigualdades sociai que tornam mais complicada a situação das famílias, dos
mais vulneráveis, dos pobres que são incapazes de fazer facilmente o isolamento
social, porque trabalham dia a dia e precisam dos seus ganhos para comer e ter o
suficiente para sobreviver: os idosos, muitos dos quais vivem sozinhos, e as nossas
crianças que, em muitos países, sofrem de desnutrição, anemia etc.
O MIDADE é muito rico na diversidade das culturas, realidades e hábitos dos seus membros. Congratula-se com a
convergência dos seus compromissos e com as ações das crianças que seguem inequivocamente as medidas definidas
nos países em que vivem.

AS AÇOES PRIORITARIAS
As relações entre as pessoas foram quebradas no seio das famílias, com consequências, nas condições de vida e, às
vezes, de violência familiar, especialmente contra as crianças;
A longa suspensão das atividades económicas, compensada em certos países por medidas governamentais que criam
uma dívida muito grande, com consequências a longo prazo nas atividades comerciais, do turismo de massa;
A área da educação foi suspensa, as formas tradicionais de vida cultural, de acesso à informação com a proliferação de
boatos ...

Brasil, Chile, Peru: muitas ações para
ajudar as famílias mais pobres.
"Muitas crianças tiveram de parar de
trabalhar nas ruas e não têm mais recursos
para suas famílias. Nem todos elas têm acesso
a apoios governamentais. Elas organizaram-se
para receberem doações e distribuí-las. "

CONSTRUIR A NOSSA CASA COMUN
É por isso que, por ocasião do quinto aniversário de sua encíclica Laudato si, sobre a salvaguarda da Casa Comum, o
Papa Francisco envolveu todas as comunidades para permitir aos locais de culto, escolas, associações e outras
instituições aprofundarem o seu compromisso para proteger a criação e promover uma ecologia integral. Em cada cidade
e cada espaço rural, local onde o MIDADE está, em países desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, as crianças
são as mesmas e suas casas são a mesma casa comum. É uma família, uma única missão, uma única igreja e um único
Deus.
Por fim, a Equipa Internacional do MIDADE, através do questionário abaixo apresentado, convida todos os países
membros a partilharem os pensamentos das suas crianças por meio digital, email, whatsapp, cada um de acordo com
suas possibilidades; ver na página 4 as instruções específicas….

Libano: a Assembleia foi anulada devido ao
covid19. «É certo: voltaremos a afirmar o papel
das crianças e a sua participação na mudança »

Peru:

« Nós somos as crianças da
TERRA»: As crianças participam numa
greve contra o aquecimento global.

França: Com o
Portugal Francisca
imagina e conta aos seus pais
como foi o eu confinamento
Pai e mãe, como foi a vossa
quarentena?
Talvez semelhante à minha:
aborrecida e dolorosa. Mas
temos de ser positivos!
Estamos todos juntos, apenas
com uma ligação telefônica.
O mais importante é que
todos estamos bem!
Não é fácil para vocês, porque os pais agora devem
ser os nossos professores!
Mas no final, conseguimos fazer atividades divertidas:
origamis, pinturas, jogos, vemos filmes, fazemos
pulseiras de pérolas, fizemos um arco-íris e 4 coelhos
para a Páscoa…
Há muitas coisas que podemos fazer! Espero que tudo
esteja bem com vocês.
Beijos. Francisca

confinamento, as
pessoas uniram-se em
torno do jardim
partilhado do grupo de
crianças de Garges,
perto de Paris. Os pais
das crianças do grupo
vieram espontaneamente
ajudar Bernard:
Dionisa, mãe de
Michèle, depois Mariétou, mãe de Rokia e depois Eulalie ... Um
vizinho traz vegetais; outro vizinho, turco, oferece sementes de
abóbora ... Um verdadeiro jardim internacional! Como no poço
da Samaritana, todos estavam a falar do seu amor pela terra ...
Como dizemos no ACE: "Mais fortes juntos"

Itália: O ACR celebra o Dia Mundial das Crianças:
As crianças são o presente e o futuro do mundo

Guiné:
O Covid19 é como
um feiticeiro
invisível que
assusta as
crianças, em
particular privando
Francia: -as de sair de casa
para brincar,
Solidaridad
estudar e agir
ante todo :
Escribamos el coletivamente ...
Aqui estão alguns
libro de la
solidaridad de segredos para
los niños del suportar o isolamento: desenhar, cantar,
ler ... Brincar com os pais, aprender as
mundo.
tarefas domésticas ...
Ler a Bíblia e rezar.

Juntos,
Fazemos movimento

« ESTÁ TUDO LIGADO »
Esta expressão é querida do Papa Francisco ao falar da Laudato si’. Tudo está ligado para um
desenvolvimento humano integral no combate contra este vírus inesperado:
- Manter os vínculos entre as crianças e com os acompanhantes;
- Uma oportunidade de revelar os vínculos dentro da família, com felicidade, por vezes
com sofrimento e violência;
- MIDADE é uma esperança para as crianças e os acompanhantes: aprendamos a ver e a
descodificar o sentido profundo das nossas ações;
Que têm a dizer sobre estas perguntas? As vossas reflexões serão muito preciosas para os diálogos com os
outros movimentos, com a UNESCO, com o Dicastério Romano para o Desenvolvimento Integral.
Aguardamos os vossos comentários por escrito, fotografias ou apresentações Powerpoint.
Obrigado !

Esperamos vuestras noticias en: sgmidade@gmail.com
Enviadnos vuestros mensajes sobre los acontecimientos importantes vividos por los niños de vuestros países
Pensad en todos los "bonitos y buenos gestos" de los niños que tengáis deseos de hacernos conocer como las
palabras del Evangelio para hoy: "Los niños llevan la vida en sus manos": dirigidlas a Midaden-Exprés

