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Carta dos Editores. Edição 98 - Dezembro de 2020
Queridos Amigos de Caminhada, 

Adentramos este novo ano revigorando nossas forças e esperanças, que
2021 nos traga firmamento, e que com isso possamos nos reconectar
ainda mais com o nosso planeta, olhando para nossas ações e para
quem estas são direcionadas. Relembrando Caetano, em Oração ao
Tempo: "Compositor de destinos/Tambor de todos os ritmos/Tempo,
tempo, tempo, tempo/Entro em um acordo contigo"; se faz necessário
que venhamos a reestabelecer nossa relação com o tempo, e 2020 nos
apresentou essa falta. A atenção ao tempo é essencial!Saibamos
compreender o tempo de quem acolhemos, enxergando a forma com a
qual lidamos com o tempo de nosso lugar, abrindo assim uma passagem
para que nós nos reiventemos e os novos se reestruturem. Neste início
de ano, pudemos acompanhar a aprovação da tão aclamada vacina, de
nome "CoronaVac", desenvolvida pelo Instituto Butantã. Vale lembrar
que a pesquisa é desenvolvida por servidores públicos em uma
instituição pública, vinculada a uma universidade pública (USP). Não
podemos esquecer de ataques sofridos pela imprensa, governos federais
e estaduais. Atentemos para a questão pública como espaço aberto,
plural, onde podemos desenvolver nossas capacidades
potencializadoras. O campo de acolhida é, fundamentalmente, público. 

Um ótimo ano novo! 

Muita luz na jornada de cada um que nos acompanha!
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A maior riqueza
do homem

é sua incompletude.
Nesse ponto

sou abastado.
Palavras que me aceitam

como sou
— eu não aceito.

Não aguento ser apenas
um sujeito que abre

portas, que puxa
válvulas, que olha o

relógio, que compra pão
às 6 da tarde, que vai

lá fora, que aponta lápis,
que vê a uva etc. etc.

Perdoai. Mas eupreciso ser Outros.
Eu penso

renovar o homem
usando borboletas.

www.spminforma.blogspot.com www.spmnacional.org.br

Retrato do artista quando coisa

Manoel de Barros
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Maria de Lourdes Soares

Machado: Um adeus que deixa rastros

Segue o texto Por Dirceu Cutti e José Carlos Pereira
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Muitas pessoas a identificavam como “A Lourdinha do Jequitinhonha”.
Ela nasceu aos 10 de maio de 1960, em Minas Novas/MG. Migrou para a
capital paulista em 1988. Seu percurso de migrante não foi o de uma
andorinha solitária, integrou uma rede de mulheres migrantes do Vale
que, driblando a rota em direção aos canaviais, encontraram no nicho do
emprego doméstico na Grande São Paulo a possibilidade de inserção no
mercado de trabalho e algo mais.O Serviço Pastoral dos Migrantes (SPM)
e a Missão Paz abriram espaço para que, no dia da folga, essas mulheres
pudessem se encontrar para além dos bancos de uma praça qualquer. A
Lourdinha se aferrou a esses encontros e, a partir deles, foi ampliando
seus horizontes. Envolveu-se nas atividades do SPM e ingressou no
Movimento Leigo Scalabriniano. Participou de missões populares e
encontros promovidos pela Pastoral do Migrante. Sempre que podia, ia
visitar trabalhadores cortadores de cana, seus conterrâneos, no interior
de São Paulo. Morou em vários lugares da capital paulista e, por último,
morava e trabalhava em Carapicuíba, na Região Metropolitana, distante
do centro de São Paulo. 
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Aos domingos, acordava cedo para deixar o almoço pronto na casa em
que trabalhava e, claro, com alguns minutos de atraso, não falhava às
reuniões e atividades da Pastoral.“Lourdes, você não precisa vir a todas
as reuniões!”“Moço – como costumeiramente dizia – eu venho porque
vocês são a minha família, vocês são os meus irmãos”. E sorria
prazerosamente.Mas havia outros irmãos. Quando eclodiu a pandemia,
Lourdes envolveu-se de corpo e alma para ir ao encontro de Moradores
de Rua, doando inclusive sua própria cesta-básica para eles.
Ultimamente, também cozinhava para eles na paróquia do seu
bairro.Como migrante, deixou o Vale, mas o Vale não a deixou. Com
pequenas economias, construiu uma casinha em Minas Novas para onde
sonhava um dia retornar.A Lourdinha do Jequitinhonha lutou o bom
combate, como empregada doméstica ajudou a construir a cidade de São
Paulo; animou encontros de pastoral e a rede de mulheres migrantes do
Vale; mesmo com dificuldades de tempo, de dinheiro, contribuía para a
renovação da fé, da esperança, do amor como abrigos seguros nas
estradas dos migrantes, sendo ela própria uma estradeira.
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Não deixe de conferir nosso
Site Oficial:

http://spmnacional.org.br/
 

Sempre com atualizações
constantes, envolvendo a

causa dos Migrantes!
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Continue colaborando conosco, nos atualize enviando
notícias de sua região! WhatsApp: +55 11 94863-9478
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Notícias atualizadas no Instagram e

Facebook:

https://bit.ly/SPMinstagram

https://bit.ly/facebookspm

Acesse nosso canal no YouTube:

http://bit.ly/SPMcanal
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Compartilhe este

Boletim com sua lista de

contatos!

Todo dia 10 a edição completa, com todas as

fotos e notícias, vai ao ar no nosso site

www.spminforma.blogspot.com.

Colabore com nosso

boletim! Não deixe

de mandar uma foto

da sua ação junto

aos migrantes!

www.spmnacional.org.brwww.spminforma.blogspot.com

Ajude a divulgar!
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