AELAPI

Berlin, Usulután, El Salvador.
30 de novembro a 5 de dezembro de 2009
VI ENCONTRO CONTINENTAL DE TEOLOGIA ÍNDIA
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MIGRAÇÃO E MUDANÇAS CULTURAIS:
DESAFIOS E ESPERANÇAS PARA OS POVOS INDÍGENAS
“Saíram dali e chegaram a uma encruzilhada de quatro caminhos; eles sabiam muito bem quais eram os
caminhos:...o caminho negro, o caminho branco, o caminho vermelho e o caminho verde.” (Popol Vuh,
II. 81)
“Eu sou o caminho, a verdade e a vida.... Venham comigo” (Jo. 14,6; Mc. 1,17)
Quando DEUS Mãe – Pai os formou da terra (Adamáh) e compartilhou com eles seu Espírito, eles
ficaram em pé e celebraram seu nascimento de homem e de mulher; olharam os horizontes,
contemplaram as flores, saborearam os frutos e começaram a caminhar sobre a primeira terra,
contemplando o primeiro sol e levando sementes de vida para todos os caminhos.
Ao sair o primeiro sol os nossos antepassados iniciaram sua viagem e ao brilhar a lua celebraram o
caminho andado. Ao redor do fogo escutavam as palavras das avós e dos avôs, sabedoria de todas e de
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todos. Para se recuperar do cansaço compartilhavam o aprendido: as suas fragilidades, os seus
desacertos e as incertezas.
Todos nós, os povos, procuramos novos horizontes e alternativas para o bom viver. Os caminhos se
apresentam desafiantes e esperançosos. Como povos indígenas, olhamos com esperança toda a
dinâmica da vida, mas ao mesmo tempo sentimos a necessidade de refletir, com urgência, sobre a
situação atual: terras fragmentadas ou abandonadas, famílias desintegradas, valores culturais em
processo de desaparecimento, crianças e jovens sem respaldo comunitário.
Em nosso caminhar com outros povos nos reconstituímos com a contribuição de seus valores, de sua
sabedoria; recriamos nossa esperança e fortalecemos nosso coração para responder aos novos desafios.
Animados pelo mesmo espírito de DEUS Mãe – Pai, somos povos em caminho para outro mundo
possível; respondendo as vozes de nossos Povos e ao caminhar da nossa Igreja continuamos no processo
de articulação de nossas vozes em encontros anteriores da teologia indígena. Assim, nós, integrantes da
Articulação Ecumênica Latino‐Americana da Pastoral Indígena (AELAPI), convocamos a todas as irmãs e
irmãos ao VI ENCONTRO CONTINENTAL DA TEOLOGIA ÍNDIA, com o tema: Mobilidade humana, desafio
e esperança para os povos indígenas.
Este encontro será celebrado no Município de Berlin, República de El Salvador, de 30 de novembro a 4
de dezembro de 2009.
Da Grande Maloca dos povos amazônicos para onde confluem as águas vivas do Continente, agora
chamado “América” e reunidos em assembléia que aguarda e constrói um novo amanhecer, aos 27 dias
do mês de janeiro do ano de 2009.
Afetuosamente

A COORDENACÃO GERAL DA AELAPI
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CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO
1.
Por questões práticas os coordenadores regionais de AELAPI serão os responsáveis, em
sua região pela convocação e pela aceitação dos/das participantes ao VI Encontro, cuidando
que todos venham com a disponibilidade do coração para viver e experimentar Deus à maneira
indígena durante o encontro.
2.
Serão admitidos os indígenas que tenham algum serviço tradicional em suas
comunidades relacionado com o pensar e agir teológico de seu povo e que tenham participado,
pelo menos, de um encontro regional ou nacional em seu País antes do Encontro Continental.
3.
Serão aceitos também os agentes de Pastoral e acompanhantes não indígenas que
tenham participado de encontros anteriores de Teologia Índia e que estejam comprometidos
com o processo de reflexão local e que estejam participando dos processos de luta em favor
dos direitos indígenas. Seu número não poderá superar o número dos participantes índios de
sua região.
4.
Poderão participar mulheres e homens que representam as várias Igrejas ou Confissões
religiosas que acompanham os processos indígenas.
5.
Os responsáveis da AELAPI de cada região anotarão os nomes dos participantes e se
comunicarão com a Secretaria Geral na AELAPI até o dia 30 de setembro de 2009. Estudarão
com os inscritos de cada região a maneira de encontrar o financiamento para cobrir o custo de
suas passagens para o Encontro.
6.
Os anfitriões do VI Encontro são responsáveis pela logística, subsídios, hospedagem e
alimentação dos participantes.
TOTAL DOS PARTICIPANTES: 200, distribuídos da seguinte maneira: Região Andina ‐ 25;
Amazônia ‐ 40; Cone Sul ‐ 20 ; Região do Caribe ‐ 20; região mesomericana ‐ 60; Clai /
evangélicos; Convidados especiais e assessores 15.
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MOMENTOS DO ENCONTRO CONTINENTAL
As indicações metodológicas que propusemos para o Encontro Continental são válidas para as
etapas preparatórias a nível regional e nacional. Iniciaremos com um ritual pedindo permissão
para pronunciar a Palavra Teológica. Prepararemos o altar sagrado no umbigo da casa onde
reuniremos, onde vamos abrir os nossos corações. Na realização deste ritual cada região trará
suas oferendas.

INÍCIO E ABERTURA
A abertura do Encontro terá dois rituais:
1. Rito de acolhida, para cada delegação, conforme a chegada.
Será feita pelos anfitriões.
2. Rito de abertura do encontro, com participação de todos, e será na tarde do dia 30 de
novembro. Incluirá a apresentação dos participantes, a introdução ao Encontro com as boas‐
vindas dos anfitriões, a apresentação do programa e a definição das questões práticas, pela
coordenação geral da Aelapi.

OS CINCO MOMENTOS:
PRIMEIRO MOMENTO: “OUVIR O CLAMOR DOS POVOS”
É o momento em que cada região (Mesoamérica, Caribe, Andes, Amazônia, Cone Sul,
Evangélicos) apresenta os dados de como acontece a mobilidade/ migração nas comunidades
indígenas de sua área específica. Os representantes dessa região ou área se reúnem para
partilhar a informação que cada um recolheu de sua comunidade e tem preparado de antemão.
Ao compartilhar essas informações, poderão saber os dados que coincidem e os que se
diferenciam entre as diferentes comunidades. Não se trata, porém, de refletir sobre as causas,
e sim de apresentar os fatos, como eles se dão. Portanto, é necessário trazer por escrito aquilo
que pensamos que sejam “os gozos e esperanças, as tristezas e angústias” ou, como dizem
outros, “as flores e espinhos” da mobilidade/ migração de nossos povos. O seguinte
questionário pode ajudar neste momento:
Informação geral:
+ Quantas pessoas da comunidade migraram/ estão migrando? (dados estatísticos e
porcentagens)
+ Para onde migram?: Dentro do País ou no estrangeiro?
+ O que motiva o nosso povo a migrar?
Tipos de migração:
+ Geográfica: a migração indígena de nossa região implica somente em mover‐se de um lado
para o outro ou inclui também migração cultural e religiosa?
+ Cultural: o que acontece com a cultura indígena ao migrar? As pessoas que migram adotam
outra cultura? Como se dá este processo de defesa, mudança ou abandono da própria cultura?
+ Religiosa: o que acontece com a vida religiosa indígena? As pessoas que migram trocam de
religião? Como o índio defende, troca ou abandona sua vida religiosa?
Pólos da migração:
6
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+ Quais são os centros de atração da migração indígena? Para onde vão? Por quê?
+ O que fazem os indígenas que migram?
+ Com a migração, as pessoas conseguem resolver os problemas que as levaram a migrar? Em
que medida?
SEGUNDO MOMENTO: É A PARTE ANALÍTICA
Tem relação com as causas e conseqüências da mobilidade/ migração indígena. Trata‐se de
encontrar as causas da migração, encontrar as razões profundas deste fato cada vez mais
amplo, que é a mobilidade/ migração.
+ Por que nós indígenas migramos?
+ Qual a relação entre o avanço do neoliberalismo econômico e a migração indígena?
+ Existem, além das causas econômicas, outras causas sociais, culturais e religiosas para a
migração indígena? Explicar a importância disto na região ou área onde vivemos.
+ Quais são as principais conseqüências (econômicas, sociais, culturais, religiosas) da
mobilidade/ migração dos povos indígenas?
TERCEIRO MOMENTO: PERCEBER E “SABOREAR” A MANEIRA EM QUE DEUS E NOSSOS POVOS
VÊEM A MOBILIDADE/ MIGRAÇÃO, ATRAVÉS DE NOSSOS TEXTOS SAGRADOS.
É necessário tocar e contemplar o coração de Deus e de nossos antepassados. Cada região ou
área partilha seus textos sagrados através de seus mitos, ritos ou histórias antigas, que se
referem à mobilidade/ migração. Depois de escutá‐los e saboreá‐los, cada região seleciona um
destes textos sagrados, aquele que considerar mais significativo e se prepara para apresentá‐lo
de forma criativa para a assembléia plenária. Estes textos sagrados, com sua força simbólica,
são a palavra que vai jogar luz sobre a mobilidade/ migração que vivemos atualmente.
QUARTO MOMENTO: INTERPRETAR E APLICAR OS TEXTOS SAGRADOS INDÍGENAS
Este é o momento no qual, por regiões ou áreas, abriremos o cofre da sabedoria de nossos
povos para compreender o sentido profundo da proposta indígena, a respeito da mobilidade/
migração. As sábias e sábios de cada região explicarão a mensagem dos textos sagrados que
nossos povos guardam. São os mesmos mitos, ritos e histórias antigas que apresentaram no
terceiro momento.
Depois, em assembléia plenária, um sábio ou sábia de cada região ou área explicará e aplicará,
à realidade atual, a luz que vem do mito, rito ou história, que sua região apresentou no terceiro
momento. Também será pedido a alguns assessores que apresentem outras luzes, tiradas da
Bíblia, do Magistério eclesial e outros ramos do saber humano sobre a mobilidade/ migração.
QUINTO MOMENTO: COMPROMISSOS QUANTO AO QUE VAMOS FAZER A PARTIR DA
REALIDADE DOS DIREITOS DOS MIGRANTES INDÍGENAS
É este o momento das conclusões e compromissos que vão a duas direções:
1. Compromisso quanto ao que vamos fazer e como acompanhar, os que vão embora,
os que ficam e os que voltam.
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2. Compromisso em relação aos diretos dos migrantes. O novo fenômeno da passagem
de uma identidade moldada pela pertença a uma comunidade pequena, para uma
identidade dentro de num mundo globalizado, nos obriga em pensar no direito dos
migrantes, ampliando o conceito de “identidade” não simplesmente em termos
territoriais, mas a nível planetário em que a Terra é considerada a casa de todos.
3. Trata‐se de esboçar e defender o direito a sermos habitantes da Terra, por sermos
filhos dela, porque nós, indígenas, temos uma proposta de vida para ela. Neste
sentido, é necessário prestar a atenção na forma como a mobilidade/ migração está
nos unificando como humanidade, na luta por um projeto de vida estreitamente
unido à Terra.
+ Compromissos por regiões: Cada região vai formular suas propostas específicas, conclusões e
compromissos
+ Compromissos Gerais: Serão decididos em assembléia; será lida e aprovada a mensagem final
do Encontro

Conclusão do Encontro
O Encontro terminará com um ritual e um programa mais festivo
NOTA: Como se vê, este encontro de Teologia Índia, é um esforço para documentar a produção
teológica das comunidades indígenas a partir de uma temática que afeta profundamente a vida
dos nossos povos.
Não se trata de tratados e teses de doutorado em teologia, mas sim de partilhar as
preocupações que a realidade gera e, à luz da nossa tradição e da Palavra de Deus, encontrar
orientações que fortaleçam a nossa fé e renovem nossos compromissos.
O êxito do encontro se baseia, principalmente, na preparação realizada nas bases indígenas,
recolhendo as vozes das irmãs e dos irmãos. Se todos os participantes levarem por escrito a
palavra das suas comunidades, será mais fácil transmiti‐la aos participantes e se facilitará a
elaboração de consensos, acordos e compromissos comuns.
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RESPONSÁVEIS PELA AELAPI
COORDENAÇÃO DA AELAPI POR REGIÕES:
• No Cone Sul: Equipe Nacional de Pastoral Aborigena, ENDEPA, (Argentina): Ponciano
Acosta coordinacion@endepa.org.ar; Conselho Indigenista Missionário, (Brasil): vice‐
presidencia@cimi.org.br; Comisión Nacional de Pastoral Indígena, CONAPI, (Panamá),
Raquel Peralta: conapi@episcopal.org.py
• No Caribe: Coordinadora Nacional de Pastoral Indígena, CONAPI, (Panamá): José Tomás
González: jtgm22@gmail.com
• Na Amazônia: Conselho Indigenista Missionário, (Brasil): cimiblm@amazon.com.br;
aelapinello@mutiraoamazonia.org.br
• Nos ANDES: Agentes de Pastoral Indígena do Ecuador, APIE, Roberto Neppas
robertoneppas@hotmail.com y Secretaria de Culturas, SEDECU, (Bolivia):
• Em Mesoamérica: Comisión Nacional de Pastoral Indígena, CONAPI, (Guatemala):
Ernestina López Bac: tinaxilot@hotmail.com; Centro Nacional de Ayuda a las Misiones
Indígenas: cenamifor@terra.com.mx
• Na área Evangélica: Consejo Latinoamericano de Iglesias, CLAI, Lázaro González:
pakilistli@prodigy.net.mx ; Consejo Mundial de Iglesias, CMI, María Chávez Quispe:
phajsi.chavez@gmail.com;
mcq@wcc‐coe.org;
Comunidad
de
Educación
Latinoamericana y Caribeña, CETELA, Roberto E. Zwetsch: cetela@est.edu.br; Conselho
de Missao entre indios, COMIN, Hans Alfred Trein: comin@est.edu.br
COORDENAÇÃO GERAL DA AELAPI:
• Presidentes: Ernestina López Bac (Guatemala): tinaxilot@hotmail.com y Eleazar López
Hernández (México) cenamifor@terra.com.mx
• Secretario: Mario Pérez Pérez (México) perezome@hotmail.com
• Tesorero: Nello Ruffaldi: aelapinello@mutiraoamazonia.org.br
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RECEPÇÃO
Recebem‐se os participantes com colares; ao entrar, eles se encontram com aquele que tocam
o caracol. Para nós, o caracol é aquele que abre caminhos, sejam eles planos ou ásperos. O
caracol sempre vai para frente. O caracol esconde seu tecido frágil em sua couraça protetora, e
nos lembra a resistência indígena nas mudanças e nas migrações. No ritual do caracol foi
enfatizado o encontro das culturas e dos povos. Caminhar no rito do Caracol é voltar a viver a
experiência de nossas avós e avôs que, ao mobilizar‐se de um lugar a outro, foram se formando
como povos. Caminhar no Caracol é nos encontrar com nós mesmos, com as comunidades e
povos e com Deus. Esta é uma experiência em nosso caminhar histórico. O caminhar no caracol
nos faz viver e nos lembra que nossa mobilidade tem sentindo: BUSCAR A VIDA. O caminhar no
rito do caracol significa que somos um povo de muitos povos, uma comunidade de muitas
comunidades, um coração de muitos corações, acompanhados e guiados pelo Espírito de quem
nos semeou neste mundo. Caminhar no Caracol é recordar que cada povo tem seus caminhos,
mas todos queremos CAMINHAR UNIDOS, NUM SÓ CORAÇÃO , para cuidar da vida, do lugar de
onde vivemos e aonde vamos.O ritual enfatizou este ir e vir e o encontro com nós mesmos e
nossa comunidade. O som dos caracóis marcou este momento penetrando até o fundo do
nosso ser.
Animados com este Espírito, o Espírito de Deus, que vai nos acompanhar durante este dias,
vamos iniciar o VI ENCONTRO DE TEOLOGIA ÍNDIA dos Povos Nativos neste Continente.
De início, cada participante vai ser incensado. Os coordenadores/ as, autoridades do encontro,
vão receber uma manta, como sinal especial, para que seja evidenciado o serviço que vão
prestar durante o encontro.
Assim vamos dar início ao VI ENCONTRO. Vamos entregar à Comissão Coordenadora da AELAPI
alguns símbolos que os ajudarão a conduzir estes dias.
Entregam‐se os símbolos, ao som do toque da marimba.
Explicação dos símbolos distintivos da Coordenação: Este símbolo tem 04 cantos; o número
quatro representa a totalidade, os quatros cantos do universo. Esta manta se dobra para formar
um triângulo, e assim temos três ângulos; três é
o símbolo do serviço. Completa um broche com a
figura do beija‐flor que representa o Espírito de
Deus que acompanha e fortifica o serviço. Temos
duas cores: o branco e o vermelho. O branco é o
símbolo da vida de Deus na natureza limitada da
humanidade. O vermelho é a força de Deus.

INTERVENÇÕES
Pe. Ismael Antonio Vargas, Pároco do Povo
Lenka de Lolotique. O Pe. Ismael e o Pe. Cándido
foram, entre outros, pioneiros da Pastoral
Indígena, aqui em nosso País: El Salvador.
11

Movilidad/Migración, desafío y esperanza para los pueblos indígenas

VI Encuentro Latinoamericano de Teología Indígena
MEMORIA PRELIMINAR

Pe. José Cándido Ramírez, Pároco e anfitrião na Cidade de Berlín, sob a proteção De São José
esposo da Virgem Maria de Guadalupe e Vigário Geral da Diocese de Santiago de Maria. “O
Padre Cándido foi incentivado pelo Padre Vargas para iniciar este caminho. Pouco a pouco foi
assumindo o processo da Pastoral Indígena. Foi um processo que seguiu aos poucos, mas não
conseguiu envolver as dioceses, mas somente a parte oriental de Santiago de Maria, a passos
lentos, o que, porém, não os deixou conformados ou desanimados. “A Presença de vocês hoje,
neste VI ENCONTRO, nos ajuda a ter mais força, e reforçar, neste nosso povo, o processo do
reconhecimento da herança indígena em nosso país. O encontro nos dá esperança de que
vamos superar os problemas. Estamos encorajados pelo esforço que vocês fizeram de chegar
até aqui em El Salvador. Estamos celebrando nossas lutas e alegrias, nossos sucessos e sonhos,
e queremos que este encontro seja a confirmação da nossa esperança, na alegria do nosso
encontro”.
P. Ofilio Páiz Ramos (Secretário Executivo da Pastoral Indígena em El Salvador): “Bem‐vindos/
as. Estou colaborando no sucesso do VI Encontro. Partilho com vocês a vida, esperamos
partilhar o dom do Espírito e oferecemos a vocês a generosidade do nosso povo, da paróquia e
da nossa diocese”.
Araceli: “Sou leiga da paróquia de
Pe. Ofílio ao lado dos pequenos músicos
Nossa Senhora dos Remédios e me
orgulho de ser indígena e recebê‐
los aqui em nossa casa”.
Mons. Rodrigo Orlando Cabrera,
“Sou o bispo de Santiago de María,
falo em nome da Conferência
Episcopal de El Salvador e como
Encarregado da Comissão da
Pastoral Indígena: Sejam bem‐
vindos nesta Igreja particular de
Santiago de Maria; criada em 1954.
Esta diocese teve quatro bispos. O primeiro foi Mons. Oscar Arnulfo Romero, bispo da diocese
que em seguida foi nomeado sexto arcebispo de São Salvador. Como sacerdote partilhou a vida
do povo. Quando eu era seminarista, às vezes nos deixava com a comida na mesa, porque na
hora de comer ia com a gente pobre partilhar o que tinha. Santiago de Maria é uma diocese
pequena com três mil km², mas tem uma população muito densa. Na diocese temos cerca de
70 religiosas e elas rezam pela diocese. No momento temos 21 paróquias mas outras estão
surgindo.”“Esta região é especial. Em 1932 foi palco do massacre de 130.000 indígenas. Outros
foram fuzilados sem piedade. Trabalhamos na Pastoral Indígena e lhes damos as boas vindas
nesta Paróquia e nesta Diocese”.
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BOAS VINDAS ÀS DELEGAÇÕES:
Hoje o nosso Criador e Formador, nosso Grã
Mãe e Grã Pai, nos reuniu para que
apontemos o caminho dos Nossos Povos a
partir do grande tema que vamos aprofundar
neste dias:”
CANTO “A PLANTAÇÃO”: Senhor, somos a tua
roça, somos a tua plantação; não te esqueça
de nós.
Estamos aqui representantes das regiões:
Região Andina, Região Amazônica, Região
Cone sul, Região Caribe, Região CLAI, Região Mesoamérica,
Convidados Especiais: Mons. Rodolfo Valenzuela do CELAM, encarregado do Departamento dos
Povos originários.
Assessores e assessoras: Clodomiro Siller, Margot Bremer, Nicanor Sarmiento, Diego
Irarrázaval, María Chávez, Vicenta Mamani,
No final do primeiro dia, após o jantar a população de Berlim nos recebeu na rua em frente à
Igreja, ao lado da praça, com as Boas Vindas e manifestações culturais.

MOMENTO RITUAL: O CARACOL, DO POVO TSELTAL DE CHIAPAS
Dirigido por Kuka e Guayo.
Palavra Motivadora.
O teu coração está em paz? O que fala para ti o teu coração? Como está tua aparência? O que
manifesta o teu rosto? Como tu te avalias? A tua família está bem? E tu mesmo estás em
forma? Tudo bem com tua saúde? O que te aconteceu durante o teu caminhar? Consegues
andar junto com teu povo? Qual a situação das crianças, dos jovens, dos velhos da tua
comunidade e de teu povo? É uma grande alegria nos encontrar! Lembra que tu és eu, e eu sou
tu. Ele e ela somos nós. Nossa irmã mais velha, a Mãe Terra é nossa comunidade.
Neste momento sagrado, nossos rostos e nossas palavras, nossa música e nossa dança
abraçarão a Deus‐ Coração do Céu e Coração da Terra‐ e ao espírito de nossos ancestrais para
viver e fortalecer nosso espírito durante estes dias.
Significado do dia de hoje em nosso Calendário Maya Lunar. Hoje é 5‐AURORA.
É o dia do amanhecer. É o pássaro chogüí que, com seu canto na madrugada, desperta o Deus
da terra para que Ele suba até o Céu, e convida o povo a mobilizar‐se para conseguir o sustento
e o alimento. Canta também ao entardecer e ao entrar a noite, para anunciar que Deus desce
do Céu e volta a abrigar‐se nas entranhas de Nossa Mãe Terra e que com nosso silêncio interno,
a harmonia familiar e o gozo de ter feito algo bom, a noite seja verdadeiramente um momento
profundo de descanso e de encontro com o divino.
É o dia em que a sombra das mãos de Deus protege as pessoas que caminham nas montanhas e
nos caminhos desconhecidos. É o dia em que nossos ancestrais limparam seu coração, o seu
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caminho e alegraram o coração de Nossa Mãe Natureza com sua dança, seu canto, sua arte, sua
palavra, seu serviço à procura de novos horizontes. O amanhecer surge com a vontade de
crescer. Nasce um novo sol quando nascem em mim mudanças significativas.
Purifica‐se e se consagra o lugar. (Destacamos 4 pessoas: uma avó da Região de Chiapas, um
avô da Guatemala, uma avó de El Salvador e um avô de Honduras) Primeiro se incensa o lugar e
o altar, logo depois o que trouxemos, e tudo é entregue a quem devemos, e depois os caracóis.
4 pessoas incensam para pedir licença e alimentar o espírito das primeiras pessoas que
habitaram este sagrado lugar, para que nós possamos desatar nossas palavra e tecer a vida
junto com nossos povos. Limpamos nosso caminho e purificamos nosso coração para afugentar
o que possa impedir nossas relações pessoais nestes dias. Nós nos olhamos a partir dos
verdadeiros e autênticos rostos daqueles e aquelas que caminharam nas montanhas, vales,
veredas e barrancos, dos que sempre se mobilizaram para encontrar‐se consigo mesmo, com os
demais, com a comunidade, com a Mãe Natureza e com Deus.
Significado do rito sagrado “peregrinar vivendo o caracol”.
Caminhar no rito do Caracol é voltar a viver a experiência de nossas avós e avôs que, ao
mobilizar‐se de um lugar a outro, foram se formando como povos. Caminhar no Caracol é nos
encontrarmos com nós mesmos, com as comunidades e povos e com Deus. Esta é uma
experiência em nosso caminhar histórico. O caminhar no caracol nos faz viver e nos lembra que
nossa mobilidade tem sentindo: BUSCAR A VIDA. O caminhar do rito do caracol significa que
somos um povo de muitos povos, uma comunidade de muitas comunidades, um coração de
muitos corações, acompanhados e guiados pelo Espírito de quem nos semeou neste mundo.
Caminhar no Caracol é recordar que cada povo tem seus caminhos, mas todos queremos
CAMINHAR UNIDOS NUM SÓ CORAÇÃO, para cuidar da vida, do lugar de onde vivemos e aonde
vamos. Caminhar no caracol significa escutar a palavra de nossas anciãs e nossos anciãos que
dizem:
“Mãe‐Pai Deus soprou um SUAVE VENTO DE AMOR sobre a terra. Assim nossas avós e
nossos avôs começaram, a caminhar por seus caminhos nas montanhas, os vales e os
montes; durantes os dias e as noites. Homens e mulheres, velhos, jovens e crianças
caminharam e APRENDERAM CAMINHANDO que tinham que encher o mundo de
caminhos para que muitos outros caminhassem”.
Primeira rodada: Nos dispomos a nos encontrar com nós mesmos. Nosso peregrinar inicia
desde o momento que nascemos, por que saímos do ventre da mãe e nos encontramos com a
Luz do Mundo, nossa família e com a Mãe Natureza. Peregrinamos quando Mamãe‐Papai Deus
e nossos antepassados entram em nossos sonhos e vão nos mostrando, através de sinais e
símbolos, o caminho para encontrar as pegadas de nossa missão e dar o melhor de nosso
serviço a nossos povos. Abrimos nossos corações, com atitude orante e em silêncio olhamos o
que há no mais profundo de nosso coração. Escutamos a palavra e a força que sempre nos
move a fazer o bem. Nossos antepassados no escuro, na noite falaram, consultaram entre si e
meditaram, juntaram suas palavras e pensamentos. Deixemos que a força deles chegue a nós,
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nos cubra e envolva todo nosso ser para que nossos sonhos sejam realidades. Recordamos os
avós e avôs que com seus testemunhos de vida nos propiciaram encontrar Mamãe‐Papai Deus
em todos os elementos da criação. Escutemos nossos mártires: as crianças, os jovens, os
adultos, os velhos, todos que ofertaram seu sangue para o bem de nossos povos, eles têm uma
palavra para nós. Vejamos nossa própria historia. De onde viemos? Onde estamos? O que
estamos fazendo? Como temos cumprido com a missão que nos foi confiada? Até onde
queremos chegar? Sintamos nossos próprios valores: a capacidade para servir da mesma
maneira que Mãe‐Pai Deus, a fidelidade a Mãe Terra, a solidariedade com os mais sofridos e
excluídos, a fé em fazer fortalecer a verdade e a justiça em nossos corações e comunidades.
Valorizemos a vida que podemos oferecer a partir do que somos. Vejamos nossas raízes, vamos
alimentá‐las e cuidar delas para que não murchem. Escutemos a Mãe Terra; ela sempre foi fiel
e também nos pede fidelidade.
Paramos, deixem os músicos tocar, para ficarmos com a música do nosso coração, colocamos as
mãos em nosso coração. Que palavra surge neste momento no mais fundo do meu ser? Diga‐a
em voz alta. Inclinamo‐nos para receber a força dos caracóis. (tocam‐se 4 vezes, nos quatro
cantos e nas quatro direções da vida, ao mesmo tempo.)
Segunda rodada: Continua‐se a procissão com os caracóis; tocam‐se novamente os santos sons
e no entanto que os caracóis continuam tocando, a procissão se dirige aos quatros cantos do
universo, tocando quatro vezes e termina dirigindo‐se ao centro do altar, coração do céu e
coração da terra.
Nos preparamos para encontrar com o verdadeiro rosto da comunidade. Recolhemos seu
sagrado espírito em seu peregrinar em busca da vida. Seu modo de receber, acolher, de
acompanhar, de compartilhar e celebrar nas festas, nos trabalhos comunitários, nos plantios. A
espiritualidade profunda com que olha e vela pelos mais fracos e excluídos. Tomemos
consciência de que também em nossas comunidades há crianças que esperam receber um
olhar e um carinho de seus pais; mulheres que têm que assumir o papel de pai/ mãe e esforçar‐
se para cuidar da família e da Mãe Terra; que têm que sobreviver no meio de mentiras, fofocas,
calúnias e ameaças e o assédio sexual. Escutamos as súplicas, os prantos e lamentações de
nossos anciãos e anciãs, que acendem seu fogo, suas velas, que queimam copal e incenso.
Clamam ao Deus‐ Coração do Céu‐Coração da Terra‐ dia e noite para que o espírito dos morros
e montanhas proteja seus filhos e netos que se mudam a cada minuto, cada hora. Os jovens
que se despedem de seus pais e deixam sábios conselhos para seus irmãos menores para que
mantenham a harmonia na família. Aqueles que são conscientes do sentido de mudar‐se em
busca de uma vida mais digna e humana, e que confiam plenamente no que estão fazendo e
são fiéis consigo mesmos. Recordamos aquelas pessoas que se solidarizaram humanamente
com nossos irmãs e irmãos que migram a cada dia.
(Paramos, os músicos deixam de tocar para ficarmos com a música de nosso coração,
colocamos nossas mãos em nosso coração). Que palavra surge neste momento no mais fundo
do meu ser? Diga‐a em voz alta. Nos inclinamos para receber o som, o vento e a força dos
caracóis. (tocam‐se quatro vezes nos quatro cantos e quatro direções da vida ao mesmo
tempo.)
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Terceira rodada: Continua‐se a procissão com os caracóis; tocam‐se novamente os santos sons
e, ao mesmo tempo que os caracóis continuam tocando, a procissão se dirige aos quatros
cantos do universo, tocando quatro vezes e termina dirigindo‐se ao centro do altar, coração do
céu e coração da terra.
Nós nos preparamos para encontrar com Deus Mama‐Papa em toda sua criação. Contemplamo‐
lo e o escutamos em cada elemento da natureza:
No Fogo: a harmonização com a natureza e os seres humanos. A força interior que temos para
manter a unidade e a comunidade.
Nossa Mãe Terra: A vida que vem do nosso plantio e o compromisso para cuidar e defendê‐la.
O Vento: O que respiramos, o que entra em nós para que sigamos dando e comunicando vida.
O elemento vital que nos recebe, nos traz à luz e nos leva às quatro direções da vida, para gozar
da criação que Deus mesmo plantou com suas mãos.
A Água: Sacia nossa sede, purifica‐nos e nos consagra à vida. A chuva, as lágrimas dos sábios e
sábias, que derramaram seu sangue para defender suas terras e sua fé. Tomamos consciência
como os pássaros e todos os animais têm uma palavra, uma mensagem para nos dar. Sintamos
no coração e recordemos aqueles momentos em que estivemos perto e junto a Deus. Deixemos
que Deus entre em nosso coração para descansar. Descansemos nos braços e nos pés dele.
Deus Mãe‐Pai desceu do Céu ao Coração da Terra para cobrir‐se com as cinzas de nossos
mártires e purificar nosso sustento e alimento.
Nós nos inclinamos para receber o som, o vento e as forças dos caracóis. (Paramos, os músicos
deixam de tocar para ficarmos com a música de nosso coração, colocamos nossas mãos em
nosso coração.) Todos de joelhos nos perguntamos: Que palavra surge neste momento no mais
fundo do meu ser? Que palavras marcam o nosso encontro? Encontramos o que procuramos?
Diga‐a em voz alta. (tocam‐se 4 vezes nos 04 cantos e 04 direções da vida ao mesmo tempo.)
Oração comunitária: “Ao redor do altar se colocam os sábios e sábias, representantes de cada
cultura. Elas e eles são nossos guias, abrem caminho para falar ao Deus Mãe‐Pai. Nós nos
ajoelhamos e dizemos a Deus Mãe‐Pai o que temos em nosso coração. Todos rezamos em
nosso próprio idioma. Ao terminar acendemos as velas do altar e plantamos nossa vela, e nos
damos a saudação ritual com palavras e gestos, assim como costumamos fazer em nossas
comunidades.
Por último se recebe a benção de quem é Pai e Mãe com a força e o som dos caracóis.
Ao final deste peregrinar na vivência do rito do caracol podemos dizer:
Encontramos o que buscamos!
Caminhar em um só coração como povos originários.
Começa a COMUNHÃO presidida pela irmã Maria del Refúgio Esparza e pelo irmão Eduardo
Leon Chic. É distribuído o alimento que consiste no ‘totoposte’, feito do milho cozido em água e
sal, que se amassa e imediatamente é assado no forno de barro para que se torne uma comida
nutritiva e bem gostosa.
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Partilha‐se a bebida da chicha. (Chicha é o nome que recebem diversas variedades de bebidas
alcoólicas oriundas da fermentação do milho. A chicha é uma bebida muito comum em toda a
Mesoamérica desde a época pré‐hispânica, isto é antes da chegada dos espanhóis. Geralmente
é uma bebida não forte, elaborada com métodos artesanais. É uma bebida sagrada, porque
vinda do milho, grão básico para a alimentação dos nossos filhos e filhas, criados com o milho,
como confirma o livro sagrado dos Maia “El Popol Vuh”. O fato de partilhá‐la expressa a
finalidade da festa: a comunhão entre os membros de uma família ou comunidade. Somente
pode ser partilhada entre grupos de amigos.)

A DANÇA TRADICIONAL SALVADORENHA “DEL CARBONERO” (dança do
carvoeiro)
Esta Dança é a mais conhecida do País. Seu criador foi Francisco Lara, melhor conhecido por
Pancho Lara, poeta e músico salvadorenho do Departamento ou Província de Santa Ana. O
texto da Dança foi escrito em 1934, na mesma época histórica da ditadura do General
Maximiliano Hernández Martínez. Este é conhecido pelo genocídio de mais de 25 mil indígenas
em Janeiro de 1932.
De que trata a letra de El Carbonero? Em síntese trata de um personagem de origem humilde
que das montanhas carregando carvão de lenha para vender nas ruas do povo e no mercado. E
enquanto desce vai “abraçando horizontes e cruzando vales onde geme o ‘Torogos’, ave mítica,
adotada como símbolo nacional desde 1999 em nosso País, El Salvador”.
A história e a letra são simples, porém estão prenhes de um grande simbolismo, que dá origem
a várias interpretações.
A primeira, se refere à extinta profissão de carvoeiro herdada da época colonial.
Na segunda, o carvoeiro prega, cheio de orgulho que o seu “Carboncito negro” derramou fogo
do amor, é “de nacazcol, chaperno e copinol”. O carvão está relacionado ao comércio de um
recurso natural: o uso indiscriminado da
madeira como método para cozinhar e a
produção artesanal do carvão vegetal, costume
alimentado pela pobreza, que prevalece em 92
% do meio rural, e que é a causa de ser El
Salvador, hoje, o País mais desflorestado da
América Central.
A terceira, é o questionado refrão “Sim, meu
Senhor” que revela a submissão do campesino‐
carvoeiro frente a um sistema de produção
imposto a força por “el corvo” (um tipo de faca
de uso militar) e o fuzil. El Salvador, de 1931 a
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1979 foi governado por militares e a sua economia se baseava na monocultura do café. Porém
de que outra maneira poderia se expressar alguém submisso às “tiendas de raya”2 e a
condições de vida ou de morte próxima à escravidão?
A quarta, a exaltação da natureza como uma das linhas rítmicas e condutoras da letra, a
contemplação da paisagem alimentando o espírito do solitário caminhar do carvoeiro.

PALAVRAS DE ABERTURA
A cargo de Ernestina López Bac (Kaqchikel de Guatemala) y Eleazar López Hernández (Zapoteco
do México), Avó e Avô do processo da Teologia Indígena na América latina.
Falaram pois, trocando idéias entre si ... entraram em acordo, juntaram suas palavras e seu
pensamento que assim se manifestou com a claridade com que devia aparecer: “Que fique
claro, que seja dia no céu e na terra e que chegue a aurora”.
E neste caminhar por muitos caminhos com os nossos povos, em dinâmicas e processos
diversificados chegou o amanhecer.
Nossos avós e avôs, nossos antepassados
andaram muito tempo nestes territórios, o que
o Criador e Formador lhes tinha destinado até
encontrar o lugar certo para plantar ai suas vidas
e esperanças. Somos povos que nasceram de
longas caminhadas de noites de esperança, de
sonhos renovados, de sofrimentos prolongados.
Aqui nesta terra, foram tecidos a nossa história
e o nosso corpo, no calor das lutas diárias contra
as pragas, armadilhas e perigos. De muitas cores
foi pintada a nossa vida e assim nasceram e
cresceram as nossas culturas e os nossos
projetos.
Semeados agora aqui, acariciamos nossa Mãe Terra e tocando o seu coração escutamos a sua
palavra carinhosa que nos explica com sabedoria que a força e a vida dos nossos povos tem
origem na sua proximidade e relacionamento profundo com Deus Pai‐Mãe, Coração do Céu,
Coração da terra. Brota também da força e do abraço fraternal e da nossa palavra conjunta que
tecemos e articulamos de um canto a outro dos nossos Países, do nosso Continente, do nosso
Planeta. Nossa palavra articulada está selada pelo suor e sangue dos nossos mártires; homens e
2

As “Tiendas de Raya” eram um tipo de estabelecimento de crédito para o abastecimento básico, mantido sob administração
das fábricas ou fazendas, onde os operários ou camponeses eram obrigados a realizar suas compras, tal como no Brasil, onde
ainda os trabalhadores em regime de semi‐escravidão contraem dívidas que nunca conseguem pagar. O nome “Tienda de
Raya” se refere ao fato de que, como os trabalhadores eram analfabetos, em sua maioria, eles colocavam, no livro de registro
da loja, um risco (raya), no lugar da assinatura.
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mulheres livres, corajosos e generosos que fertilizaram a fé e a esperança que hoje nos torna
capazes de dar também a vida no dia a dia e na condução dos nossos processos para que nada
os quebre ou detenha.
Dessa forma, nós nos colocamos de pé e com a nossa própria presença, fazemos memória viva
de nossas avós, avôs e dos nossos mártires que, com Jesus, de muitas maneiras nos dizem à
viva voz: “Retornamos, cumprimos a nossa missão e os nossos dias terminaram. Pensem
portanto em nós. Não nos apaguem de suas memórias, não nos esqueçam. Continuem a
caminhada...” (Capítulo V Pop Wuj, quarta parte)
Estamos nesta terra, no coração da “pulguinha” da América, El Salvador. Nós nos fortalecemos
bebendo do sangue dos mártires como o arcebispo Oscar Romero e muitos outros, e, ao
mesmo tempo a nossa presença traz o espírito de muitos outros mártires dos cantos diferentes
Abya Yala. O sangue dos primeiros cristãos serviu como semente de vida e da fé, da mesma
forma, queremos entregar nossas vidas como oferenda agradável a Deus, Pai‐Mãe, Coração do
Céu e da Terra. Começamos este sexto encontro; abrimos nossos cofres, nossos vasos de vida,
sabedoria, fé e esperança com o compromisso de continuar semeando um mundo novo para
todas e para todos.
Em seguida se abre uma rede de espigas de milho que representam o nosso coração e se faz a
entrega de velas acesas para os representantes de cada região para formar uma única
comunidade neste Sexto Encontro Continental de Teologia Índia.
María Chávez (Aymara, da Bolivia)
Queridas irmãs e irmãos. Sentimos que há uma energia que nos faz comunidade, povo; um
espírito que vive em nós, nos faz enfrentar todas as vozes que dizem que não existimos. Faz‐nos
afirmar a nossa identidade como povos. Somos povos indígenas e cristãos. Temos tradição
ecumênica. Tentando ser família mesmo com diferentes tradições. Assim como é o colorido dos
povos indígenas assim nos reconhecemos como cristãos e como pessoas. Assim falamos no
Conselho Mundial.
Somos gratos à AELAPI porque fomos recebidos de braços abertos. Nós viemos de braços
abertos para sermos ecumênicos.
No mundo andino nós temos o conceito de “achacana” = ponte. Para nós existem muitas
maneiras de ser. Essa é a experiência de migração por nossos corpos e as histórias que mudam
muitos corpos e histórias. Essa é a experiência da migração: por nossos corpos e histórias
passam muitos corpos e histórias. (A experiência da migração é coletiva). Nesta noite, o Deus
da vida, a Pacha Mama‐ nos dá sua bênção, para que possamos continuar caminhando como
povos. Este encontro é sobre migração. Sexto encontro, que significa que temos caminhado. A
sabedoria está progredindo também. É o caminhar do nosso pensamento. Que Deus nos
abençoe para que nossas esperanças sejam alcançadas e o nosso saber se aprofunde. Que Deus
nos abençoe.
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PALAVRAS DOS PASTORES ‐ CELAM
Mons. Rodolfo Valenzuela, Responsável pelo Departamento de Povos Originários do CELAM.
Boa noite. Como em cada uma das nossas reuniões, começamos com essa atmosfera mística,
espiritual, de oração, e uma atmosfera de alegria e fraternidade. Eu me sinto muito grato e
trago uma saudação muito fraterna de meus irmãos bispos do CELAM, que acompanham de
perto o assunto dos povos indígenas. Em Aparecida, mais uma vez se tratou do tema dos povos
indígenas. Povos que sofreram desprezo e que foram desvalorizados, mas que, há muitas
décadas, a Igreja, na América Latina acolhe, e reconhece que há nova aurora dos valores e
riquezas dessas culturas na América. A América tem abraçado o Evangelho tão profundamente
durante estes 500 anos que foram sim anos de sofrimento, mas também de fé. Trago e
apresentou as saudações do CELAM para todos vocês e estou contente de compartilhar este
encontro com os nossos irmãos de outras denominações e igrejas, unidos na mesma fé e com
os povos nativos da América.

INDICAÇÕES GERAIS SOBRE O VI ENCONTRO ‐ P. Eleazar López Hernández
Depois de unir nossos corações e formar uma assembléia, depois de nos unirmos à fonte da
vida, podemos começar a trabalhar esta semana, A MIGRAÇÃO HUMANA, OS DESAFIOS E
ESPERANÇA DE NOSSOS POVOS INDÍGENAS. Não é teoria, partimos da prática de muitos irmãos
migrantes e que estão numa situação nova. Há dor e gritos por direitos confiscados, encontros
violentos com outras culturas, mas também riqueza e esperança acumulada. Um outro mundo
é possível ao encontrar pessoas que não são iguais a nós mas têm os mesmos sonhos.
O trabalho que vamos realizar supõe um trabalho prévio em nossas regiões e comunidades.
Vamos atuar de forma simples como é a experiência na América Latina. O primeiro momento
da reunião, amanhã, terça‐feira, será para olhar a realidade, a dor e a esperança que fazem
parte da vida dos nossos povos.Vamos apontar os dados e as causas sobre a migração. O
primeiro momento será de manhã por regiões, e à tarde na plenária. As nossas regiões são:
Amazônia, Caribe, Mesoamérica, Região Andina e Cone Sul. Na quarta‐feira, será o dia de
JULGAR, discernir para evidenciar o plano de Deus nesta realidade. Pela manhã, partilharemos
os mitos por região, as histórias iluminadoras que alimentam a força dos nossos povos para
poder avançar. Este momento se realizará pela palavra dos nossos sábios. Cada região vai
escolher os mitos mais expressivos ou crenças do nosso povo que mais o ajudam na
continuação da luta. Na segunda parte da manhã, da mesma quarta‐feira em sessão plenária,
cada região vai trazer uma história, mito ou crença e apresentá‐la criativamente. Também na
quarta‐feira vamos fazer uma peregrinação ao Santuário de La Candelaria. Ali jantaremos e
entraremos em contato com a natureza daquele lugar. O jantar será na praia. Na quinta‐feira,
iniciaremos a fase mais explicativa. Alguns idosos, escolhidos por região, nos explicarão como
explicitar ensinamentos e força dessas histórias ou mitos dos povos nativos. Vão fazer o que se
costuma fazer nas comunidades: aplicar essa sabedoria para a realidade da migração. Aqui, em
nosso encontro, temos sábias e sábios e entendidos. Na segunda parte desta quinta‐feira
vamos pedir a “luz” de alguns assessores que têm acompanhado estes processos, e eles falarão
a partir da antropologia, da missiologia, da Bíblia. A sexta feira será dedicada a tirar conclusões.
Vamos escolher compromissos a serem realizados em nível de regiões e em nível de América
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Latina, e vamos explicitar a tarefa específica da AELAPI.Terminaremos com um ritual com a
presença do pessoal do lugar que nos hospedou e ajudou.Existem alguns elementos adicionais.
De manhã temos uma contribuição de uma assessora da universidade. Trata‐se de uma
abordagem a partir de El Salvador. Neste país, quase 40% das pessoas têm emigrado. Na parte
da tarde temos um encontro mais amplo com o povo no espaço em frente da Igreja para
conversar sobre seus problemas, esperanças, lutas, cantar sua vida.
Na sexta feira teremos uma festa no espaço aberto do jardim público. Vai iniciar às cinco da
tarde. Junto conosco vão estar as famílias que nos receberam em suas casas e estão
interessadas em nosso trabalho. Uma maneira de fazê‐las participar do nosso trabalho é contar
à noite o que fizemos de dia, antes de dormir. Mas na sexta feira convidem os seus anfitriões
para que participem da festa da despedida. Neste dia, queremos partilhar com eles danças e
cantos. Com esta festa final, queremos carregar conosco a riqueza desta acolhida. A
coordenação vai animar o encontro. A secretaria está realizando o seu trabalho de recolher as
contribuições que surgem no encontro, a partir das regiões, dos assessores, dos rituais.Outra
comissão dos meios de Comunicação é formada por Egon, Ernestina, Amilcar. Esta Comissão
está difundindo nas redes de internet da América Latina tudo que estamos produzindo no
encontro. Se alguma região ou povo tem palavra ou proposta para apresentar e que quer que
seja divulgada, alguma denúncia ou proposta a fazer, entre em contato com a comissão e
principalmente Egon. Outra comissão é a da mensagem final integrada por Inês‐ Equador; Félix‐
Panamá; Maria‐ CMI; Aristeo‐ México. É o resumo do encontro; a primeira comunicação do
encontro para as nossas Igrejas, aos nossos irmãos, às nossas autoridades, porque o relato final
exige mais tempo. Esta mensagem será proposta à assembléia para sua aprovação na tarde de
sexta feira.Combinamos com os anfitriões para que tomem café onde estão hospedados. às
8:00h todos devem estar aqui para oração inicial. À noite vamos tentar terminar tudo às 19:30h
para que possam voltar para as casas onde estão hospedados.
Temos uma excelente equipe de anfitriões que está encarregada da logística: hospedagem,
comida, locais. O padre Ofilio é o coordenador da equipe. Porém está complementada pela
paróquia cujo pároco é Cándido Ramírez, que no momento encontra dificuldade em se
locomover, porém faz mover muitas pessoas. Criou comissões integradas por muitas pessoas e
praticamente é um povo que se mobiliza para que o encontro seja um sucesso. Atenção, temos
uma coordenadora: Lourdes.
INDICAÇÕES gerais dos anfitriões: P. Cándido, P. Ofilio, P. Ovidio.
Todos têm moradia e agasalho? Se não, procurem Lourdes, Ofílio ou Ovídio. O quanto antes,
informem seus dados. Se alguém não fez ainda inscrição, poderá fazê‐lo durante o almoço para
receber seu crachá. O almoço e jantar serão no salão da paróquia. Todos devem confirmar o
vôo de volta. A polícia civil garantirá segurança no encontro. Quem tiver problema de saúde
contate Lourdes. Temos Xerox.
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É o momento em que cada região (Mesoamérica, Caribe, Andes, Amazônia, Cone Sul,
Evangélicos) mostra com informações estatísticas de que forma e em que proporção se dá a
migração dos povos indígenas em sua área específica. Aqueles que vêm daquela região ou área
se reúnem para comunicar as informações já coletadas em cada comunidade e que trouxe
vindo ao encontro. Ao compartilhar as informações, eles vão perceber em que coincidem e
onde se diferenciam. Ainda não é o momento de analisar as causas, mas de apresentar os
dados de fato. Por isso é necessário trazer por escrito o que pensamos e sentimos, que são as
alegrias e esperanças, as tristezas e as angústias, ou como dizemos ‘as flores e os espinhos’ das
mudanças e migrações de nossos povos.
As perguntas que seguem podem nos ajudar neste momento
Informações gerais:
+ Quantas pessoas das comunidades indígenas migraram? (Dados estatísticos e percentuais)
+ Onde eles migram dentro do mesmo país ou no estrangeiro?
+ O que é o que obriga o nosso povo a migrar?
Tipos de migração:
+ Geográfica: A migração indígena "de nossa região implica apenas mudar‐se de um lugar para
outro ou envolve também as mudanças culturais e religiosas?
+ Cultura: O que acontece com a cultura indígena na migração? As pessoas que estão migrando
adotam uma outra cultura? Como funciona esse processo de defesa, mudança ou abandono da
própria cultura?
+ Religiosa: Que acontece com a vida religiosa indígena? As pessoas que migram mudam de
religião? Como o índio defende, muda ou abandona a própria religião?
Pólos de migração:
+ Quais são os centros de atração das migrações indígenas? Por quê?
+ A que trabalho se dedica o povo quando migra?
+ Com a migração o o nosso povo resolve o problema que o levou a migrar? Em que grau?
INDICAÇÕES SOBRE O ALTAR
O altar para os povos da Mesoamérica
é o coração de Deus, o coração de
nossos
povos,
dos
nossos
antepassados. Em todos os três
encontros, nós recomendamos: é um
lugar sagrado, não podemos tocar o
que está sobre o altar, cada elemento
tem uma mensagem que não
precisamos de tocar, necessitamos
abrir o nosso coração para que se
mova, se transforme, se fortaleça.
Todos juntos cuidemos deste coração
dos povos para que nos ajude; cuidemos do altar assim como cuidamos dos nossos povos.
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MESOAMÉRICA
O México vem de um encontro de Teologia Índia. São 19 anos que nos reunimos. Dos
presentes, 09 pessoas vêm do encontro de Teologia Índia maiense. Há um outro processo que
envolve agentes de pastoral. Começaram a reunir‐se 20 anos atrás. É também um forte grupo.
O norte da região de Cuenca é representado aqui por 07 pessoas; que tem experiência
acumulada de um longo processo. Está conosco o Pastor Lázaro González do Conselho
Ecumênico.
Guatemala: uma parte dos guatemaltecos participa em Chiapas, México. O trabalho da
Comissão Nacional da Guatemala é incentivar esses processos. Organizaram‐se redes de
estudo, partilha e intercâmbio: A região Sudeste foi a primeira que se organizou; Região
Nordeste; Arquidiocese; Comissão Nacional que se reúne a cada dois ou três meses.
El Salvador: Diocese de San Miguel. Diocese de Santiago de María. Diocese de Santa Ana
De Honduras ninguém chegou: a fronteira estava fechada.
Também da Nicarágua não temos notícias.
Contribuições: O que as migrações provocam?
Tristezas: Tristeza pela separação da família; processo de sofrimento pela separação, maus
tratos, agressão, discriminação, vergonha. Separação familiar, desagregação familiar. Angústia
de ser expulso, deportação, perda do emprego. Pobreza, desemprego, guerra, pobreza, as
ameaças, o crime organizado. Como conseguir a regularização?
Esperança: Melhorar as condições de vida. Vida digna para o desenvolvimento econômico,
equilíbrio e tranqüilidade nas famílias, na vida pessoal e social.
Causas: Existe a mentalidade de que “é migrando que se ganha”. É por causa da pobreza, da
falta de emprego, da influência do consumismo. Vontade de conhecer outro estilo de vida.
Conseguimos afirmar a identidade, a melhoria econômica. Por duas necessidades: por pobreza
econômica, pela ambição e desejo de ter mais, e também por ameaças como a pobreza, o
desemprego, a marginalização, a exclusão social, o crime organizado no pós‐guerra.
Pobreza, desemprego, marginalização, exclusão social, pós‐guerra e crime organizado.
Conseqüências: frutos doces e amargos. Protagonismo da mulher. Revalorização do que é
nosso. Uma visão mais ampla da sociedade e do mundo.
Assumimos os medos, as violações a que estão sujeitos tanto os homens como as mulheres.
Perda de identidade e costumes. Perda de valores, consumismo, desvalorização do trabalho,
esposas em situações vulneráveis, condições desumanas, doenças. Crescimento econômico do
País; a valorização da cultura está surgindo uma nova cultura, revitalização da fé nas igrejas
onde vamos. Perda de valores, de cultura, de religião; família consumista, aumento da cesta
básica, gangues e violência.

CONTRIBUIÇÕES:
Hoje, 200 milhões de pessoas migram. O narcotráfico está utilizando a migração para o seu
negócio. É a classe mais pobre que é levada a migrar. É porque a sociedade está mal organizada
pelos poderosos. Romero dizia: “Não existe uma ordem justa”. Busca de facilidades, ambição
desmedida. Fruto amargo é a prostituição, a mulher fica muito vulnerável. Às vezes, elas são
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vendidas por “coyotes”3. A migração feminina aumentou e algumas das mulheres têm que
pagar com seu corpo. Há também a perda da linguagem; o aumento da fome e da pobreza no
país. Ao contrário de antes, já não transferimos o dinheiro para a família que deixamos em
casa, ao partir: antes o nosso dinheiro era o colon, agora é o dólar. Nós somos pobres.
Migraram para procurar vida, mas ao migrar para o norte encontramos a morte.
Os números da migração são altos, a migração é um movimento muito grande de pessoas;
pode‐se comparar com um furacão, não uma brisa. Duzentos milhões de migrantes; 40% da
população como em El Salvador; ficam os idosos, os outros migraram, deixaram as casas sem
ninguém. Em alguns lugares, não se podem tomar decisões comunitárias porque a maioria está
fora. É um fenômeno muito forte. No México, antes somente os jovens e os homens migravam,
agora as famílias inteiras migram. A segunda maior cidade dos mexicanos é Los Angeles. É uma
gigantesca migração que afeta, tem graves conseqüências, seja para quem vai como para quem
fica. Antes a maioria voltava atrás, agora é um em cada dez. Este fenômeno tem que ser
repensado. Nós precisamos refletir muito seriamente.
A migração gera dor, angústia, tristeza e, no fim de tudo, pode‐se encontrar a morte. Mas
também pode gerar vida, é uma nova maneira de entender a nossa vida num contexto
diferente. É muito claro que este fenômeno é semelhante ao furacão: o furacão é desastroso,
mas para os índios o furacão é manifestação de Deus. Talvez a migração possa ser comparada
ao momento do parto, do nascer de uma vida nova. Há o risco de morrer, mas em geral nasce
uma nova vida, em algumas coisas parecidos aos pais, e em outras diferentes.
As pessoas vão para encontrar dinheiro. Nos EUA vivem 4% da população do mundo. Mas os
EUA é o pais que mais gasta a energia no mundo. Grande parte da economia dos EUA depende
dos migrantes. Pelo fato de não sermos regularizados, nos pagam menos. Se eles
regularizassem os imigrantes, estes ganhariam 15% a mais. Eles estão interessados em ter‐nos
sem documentos. Quando a maioria dos migrantes paga seus impostos e não recebe os
benefícios a quem tem direito, este dinheiro fica para os americanos. O negócio dos migrantes
é bom para os americanos.
Nas festas do padroeiro a igreja recebe muitas contribuições por parte dos migrantes.
Aumentou a economia das regiões. Nas festas do padroeiro entram também os concertos
musicais. O mesmo acontece com os irmãos evangélicos: agradecem as contribuições dos
imigrantes.
A futura migração será constituída por migrantes climáticos (migração por mudança de clima).
A estrutura econômica produz a má distribuição da riqueza. Muitas igrejas estão amparando
aqueles que são “abandonados deixados na estrada”, embora ainda nos falte um pouco mais da
virtude do bom samaritano, para atender aos mais necessitados.
Analisamos as estatísticas, examinamos os casos, temos visto as conseqüências, temos visto os
frutos. Devemos descobrir as raízes que produzem frutos tão amargos.
Quando estávamos orando, estava ao meu lado Ariel, de onze anos. O pai dele está nos
Estados Unidos há dez anos. Essa é a dor que compartilhamos. Vale a pena para eles seguir
andando.
3

(no México, são os aliciadores que, sob promessas de ganhos e vantagens, levam as pessoas a trabalhos ilegais e sem garantias,
conhecidos como “gatos”, no Brasil.)
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Como parte deste sofrimento, nos EUA, quando algumas famílias já se haviam estabelecido,
com crianças nascidas lá, encontraram um sofrimento porque nas escolas são transmitidos
outros valores que não são os tradicionais de seu povo. A migração muda a cultura da família.
Você escuta os pais que dizem “Meu filho não tem mais consideração por mim”. O filho
enfrenta o pai e até o processa! Há filhos que são dominados por vícios, e outros que estão
construindo uma nova vida que não tem o rosto do pai ou da mãe.
Em Chiapas, estamos enfrentando uma situação difícil. Os avós não estão mais ocupando a
terra, porque não há quem nela trabalhe. O fruto amargo é que os nossos avós se vêem
obrigados a vender a terra dos antepassados para as empresas de mineração. Em breve haverá
deslizamentos de terra, e irão aparecer doenças nas crianças.
A migração está se tornando cada vez mais violenta. Frente ao amargo, há também um pouco
de doce: dos jovens que migraram, 39% alcançaram formação universitária, contra 19% dos que
ficaram.
A capacidade de perdoar se perde. Os pais se separam e formam novas famílias esquecendo as
crianças. Os filhos passam a odiar os seus pais e seus avós, porque não foram por eles amados.
Está mudando a maneira de como pensamos a família. As crianças muitas vezes são deixadas
com os avós, os avós são “pais”. Os jovens que migraram e foram deportados de volta, são
duplamente marginalizados; eles se frustram e acabam formando gangues.
Um efeito de todos esses problemas é o surgimento de um novo tipo de família. Avós são
obrigados a registrar os seus netos e acabam tendo problemas, porque já não sabem os nomes
e registros nas escolas.
Esta semana passada eu conheci um jovem cuja mãe estava nos Estados Unidos e tinha
acabado de ser assassinada. Não puderam repatriá‐la. Na pastoral juvenil são inseridos jovens e
há semanas que não aparecem. 600 pessoas por semana viajam de El Salvador para os Estados
Unidos. Há comunidades em que vivem só os idosos. Alguns querem voltar, mas não têm como
comprar a passagem.
Deste encontro deve elevar‐se um grito: Basta! Aqueles que sempre tiveram o poder não
querem deixar os pobres organizar seus próprios países. Devemos assumir este compromisso a
partir da Pastoral Indígena. Deve ser um grito de esperança. Devemos ter a esperança.
Monsenhor Romero falava de uma ordem injusta. Nós temos uma voz.
Na minha casa o meu irmão migrou; após sete anos pediu para sua esposa encontrá‐lo. Queria
levar a mãe e a filha lhe disse que a pior coisa que lhe podia acontecer a alguém era que sua
mãe migrasse.
Um dado que deve ser acrescentado a respeito de Oaxaca; não chega mais dinheiro dos Estados
Unidos. Algumas pessoas de Oaxaca estão enviando o dinheiro para os Estados Unidos para os
parentes não voltar porque isso causaria mais problemas. Nós índios temos o pensamento que
cada um não deve resolver pela sua cabeça; é a comunidade que deve dizer se vem ou não. Na
minha diocese tem um grupo que apóia aos migrantes: se eles adoecem, recebem assistência.
Em Saltillo4 a pastoral é perseguida porque apóia os que não têm documentos, ajudando‐os a
se regularizar. O fenômeno da migração está fazendo que se manifeste o melhor, mas também
porque se evidencie o pior. Os dois aspectos estão presentes no fenômeno da migração.
4

Saltillo, é a capital do Estado de Coahuila na região norte do México.
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CONCLUSÃO:
Acho que aprofundamos bastante o fenômeno da migração. Temos que fazer uma autópsia, ver
as causas: a pobreza, a busca de vida digna, que não temos em nossos países. Se diz também
que o consumismo nasceu quando nós tínhamos autonomia. Nos obrigaram a comprar o que os
outros produziam. Há motivos que nos obrigam a migrar. Sabendo onde está o problema,
poderemos encontrar a cura. Por aqui vamos nós.
Estamos começando. As contribuições nos ajudam a enxergar mais em frente. Os aspectos
positivos e negativos devem ser aprofundados para que possam ser assumidos de forma
diferenciada conforme a realidade de cada região. Eu me preocupo com a vulnerabilidade das
mulheres, porque são os homens que comandam a polícia, as gangues. O que devemos fazer
para que as mulheres vivam com mais segurança? Devemos ter um olhar especial para a
temática do gênero.
Estamos migrando de nós mesmos, da nossa memória, língua, povo, de nós mesmos. Estamos
migrando dos outros: pessoas, comunidades, dos mitos, comidas, natureza, de Deus Pai‐Mãe.
Temos de encontrar alternativas de esperança. Enfrentar as raízes que causam dor, desespero.
A tristeza da separação da família não foi tirada quando fomos enviados de volta; dobrou
porque nada adiantou ter saído. A tristeza dos que são deportados: maus‐tratos, agressão,
discriminação, vergonha. A esperança aponta a razão: migramos para ter uma vida digna.
Porque migramos: pela pobreza, pela falta de emprego, pela violência social, pela influência do
consumismo, pelo desejo de conhecer outras culturas, pela baixa produtividade da terra, pela
guerra. A melhoria que conseguimos é no aspecto econômico e, em algum caso, melhoramos a
nossa condição social e no estudo.
A principal conquista é o protagonismo da mulher, a revalorização do que é nosso, da nossa
cultura, a nova visão de mundo, o surgimento de uma nova cultura, a revalorização da fé nas
igrejas. O fruto amargo: A chegada de medos desconhecidos, a perda da identidade e dos
costumes, a prostituição a exploração sexual pelos intermediários, em alguns casos, a coisa
mais triste é encontrar a morte.
CONE SUL.
Fazem uma encenação. Representam o povo que vive os seus ritos de maneira comunitária. De
repente, um pássaro maligno chega e começa a levar coisas e a destruir a comunidade. Chega
uma febre e começa a matar seus filhos. Os membros da comunidade vão procurar ajuda e
trabalho na fazenda. Ele começa a oferecer‐lhe bebidas e oferecer trabalho, mas pagando‐lhes
qualquer coisa. Depois de sofrer, as pessoas vão procurar a palavra dos sábios e sábias.
Também encontram luzes nos encontros de Teologia Índia...
ANDES.
O grupo começa com uma encenação em que se “exalta” a modernidade nos EUA. Lá o que
vale é o dinheiro e a acumulação. Isto começa a atrair, deslumbrando os indígenas andinos e
seus líderes migram para os EUA. Os atravessadores oferecem dinheiro e emprego, eles
pretendem convencer as comunidades indígenas. Mas as organizações rejeitam as propostas do
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estrangeiro, com a palavra de ordem: o povo unido jamais será vencido. E, finalmente, frente
ao triunfo do povo que consegue superar as tentações que o império queria impor o povo
andino acaba dançando e cantando. Nossos processos podem ser dissonantes, mas têm sua
própria lógica, que temos observado na representação.
Os Dados da migração: A migração é forçada, intervenção violenta do Estado, das
transnacionais. Nos censos sempre os indígenas aparecem como um povo minoritário porque
não aparecem como indígenas. Há migração das aldeias indígenas para as cidades e daí para os
EUA.
Causas: Paramilitares, narcotráfico, companhias transnacionais, hidrelétricas, companhias
mineradoras e petroleiras.
A acomodação de estilos de vida, da espiritualidade. A omissão do bem que não se faz, a
passividade. Colonialismo do ser, do saber e do poder.
Conseqüências:
Negativas: a desintegração familiar, a degradação humana, cultural, aumento da violência, o
enfraquecimento da comunidade, o racismo entre os irmãos indígenas. A luta pela
sobrevivência, o consumismo, o desenraizamento cultural, estereótipos de índio sujo, bêbado.
Positivas: maior consciência dos povos indígenas na sociedade, igrejas, movimentos populares.
Afirmação da identidade. Desejo de aprender a espiritualidade, os valores indígenas.
Nascimento de novas organizações. Resistência organizada localmente, regionalmente. Redes e
articulação.
CARIBE.
Fazem uma encenação de uma situação familiar onde o pai propõe ao filho ir estudar na cidade.
E, embora a mãe ache difícil, acaba dando sua aprovação. Recomendam‐lhe que não se
esqueça do seu povo, da sua família. Mandam‐no ir com a tia levando alguns presentes para
ela. Sua tia mora na periferia da cidade, e numa situação de pobreza. Lá ele encontra seus
parentes que perderam sua cultura. Porém, há também índios que apesar de ter migrado e
estar em lugares alheios à sua cultura, conservam a sua língua, sua cultura e sua identidade. E o
rapaz se apóia e procura força e proteção com eles.
A nossa migração é mais direcionada para as cidades. Tirando os colombianos e Panamá. Tem
migração temporária a curto prazo e migração a longo prazo como estudantes na Colômbia,
Panamá e Venezuela. Tem migração permanente, famílias inteiras em busca de melhores
condições.
As pessoas que migraram para a cidade, tentam sobreviver, procurando trabalho, às vezes
humilhante. Mas a maioria tenta fazer associações entre eles para sobreviver.
Porque migram? Principalmente para a educação dos filhos. Em segundo lugar, para a melhoria
econômica. A terra já não dá e os rios
estão contaminados. Quando chegam à
cidade buscam organizações que os
ajudem. Em geral os migrantes mantêm
sua língua, mudam algumas expressões,
mas permanece o idioma. Alguns poucos
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o esquecem. Os governos estão facilitando uma educação bilíngüe, porém, na maioria dos
casos fica no papel e não é de fato realizada.
As conseqüências da migração:
Negativas: Perda de cultura, mas não todas as suas expressões. Há casos de abuso de drogas,
delinqüência.
Positivas: Esforço constante para preservar a cultura, união entre os migrantes para sobreviver
como um povo.
AMAZONIA.
1. Por que nós indígenas migramos?
Tem migração que é forçada e tem migração voluntária.
Há situações muito diferenciadas, desde a ocupação de suas terras em conseqüência do avanço
do neoliberalismo, até outras em que eles mesmos optaram por ir à cidade a procura de
empregos, tratamento de saúde, educação ou um novo estilo de vida.
2. Qual a relação entre o avanço do neoliberalismo econômico e a migração indígena?
Nossas crianças brincam de guerrilheiro e militar; nossos rios estão contaminados. Tivemos
bebês com lábios leporinos; e até nossos cães e gatos estão nascendo deformados. (Antonio
Jacanimijov, coordenador geral do Conselho de Organizações Indígenas da Bacia Amazônica da
Colômbia).
Não há lugar para os índios na hospedaria do neoliberalismo. A continuidade histórica dos
povos indígenas sempre leva à ruptura com o sistema. (Paulo Suess, Luziânia, 8/8/03).
O avanço do neoliberalismo é o grande responsável pelas migrações e mudanças. Mas ao
mesmo tempo o neoliberalismo atrai e corrompe pelos Meios de Comunicação Social, pela
força do dinheiro, pela proposta de competição que minam as culturas indígenas em seu
alicerce levando à uma mudança de mentalidade.
3. Quais são as principais conseqüências?
A maioria não alcança o objetivo que os levou a migrarem para as cidades. Uma pesquisa
realizada nas cidades de Manaus, Recife e São Paulo mostra como a percentagem de
alfabetização funcional é inferior entre os índios comparando com o restante da população
urbana. E assim também a renda salarial. A situação é pior para os moradores mais antigos. O
censo revela que a maioria destes índios está ocupando favelas e palafitas.
As mulheres indígenas são discriminadas em seus salários, por desconhecer e não reivindicar
seus direitos trabalhistas e às vezes são levadas à prostituição.
Os indígenas migrantes procuram na área urbana uma melhoria econômica da qualidade de
vida que não conseguem em suas terras ancestrais. A maioria não tem qualificação profissional,
razão pela qual trabalha na construção civil, emprego doméstico, biscates ou produz artesanato
para vender.
O grupo faz uma encenação tendo como figura central as lutas do povo. O símbolo usado é um
cabo de guerra mostrando a tensão entre o sistema e os povos indígenas. No primeiro
momento, o sistema dominante vence e puxa o povo ao seu território, mas depois o povo, com
as suas tradições, suas canções e danças consegue recuperar seu pessoal para retomar sua
caminhada.
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A partir da própria experiência de nossos povos, abordamos as causas e conseqüências da
mobilidade/migração indígena. Procuramos encontrar o coração da emigração e as razões que
explicam ao fundo este fato cada vez mais amplo da mobilidade/migração:
As seguintes perguntas estão sempre presentes:
+ Por que nós indígenas migramos?
+ Qual a relação entre o avanço do neoliberalismo econômico e a migração indígena?
+ Existem, além das causas econômicas, outras causas sociais, culturais e religiosas para a
migração indígena? Explicar a importância disto na região ou área onde vivemos.
+ Quais são as principais conseqüências (econômicas, sociais, culturais, religiosas) da
mobilidade/ migração dos povos indígenas?
DE GUATEMALA: Juana Candelaria Tzoc Velázquez, de San Miguel Totonicapan.
Irmãos, irmãs, muito boa tarde,
Eu vim para compartilhar com vocês um relato sobre a minha vida e da minha família. A dor, o
sofrimento, a vida de uma mãe, é triste. Eu sou uma mãe viúva, com cinco filhos. Por quê?
Porque meu marido viveu demais doente do álcool. Como mãe, desempenhei dois papéis: de
homem e mulher. É triste quando uma mãe de cinco filhos precisa de alimentos, remédios e
estudo. Eu sou tecelã e com este trabalho pude manter minha família. Quem sofreu mais
comigo foi meu filho maior, estudou e ganhou o seu estudo também. Faltava dinheiro, o pai na
rua bebendo, nem sequer se preocupando com a família. Ele sente uma tristeza por ser o filho
mais velho. Ganhou seu título de professor e se deu conta de que eu estou sofrendo com eles.
Procurou trabalho, mas não há trabalho. Quando fomos ao sistema negociar, a direção de pais
de família nos disse que o trabalho era seu se déssemos oito mil quetzales5. Meu filho disse: “É
melhor eu ir para o outro lado”. Eu lhe disse, não vá, não me deixe aqui, porque eu estou
sofrendo. Ele teve que ir, saindo da Guatemala para os Estados Unidos. Eu não fico satisfeita
nem tranqüila, porque nós mães não suportamos não ver os nossos filhos. Quando ele saiu,
senti a dor no meu coração. Quando ele partiu para o México, foi a pé, de noite. Ele tinha 18
anos. Logo que saiu já estava arrependido. Isso foi quando veio o furacão Mitch6. Já não posso
fazer nada. Molhado, sujo, andando de noite, escondendo‐se de dia.
Porque ele fez aquilo por uma necessidade. Ele estava com fome. Ele meteu a camisa em água
suja e bebeu servindo‐se da camisa. Eles lhe disseram que quem não agüenta fica. Continuaram
e amanheceram num barco. Ele percebeu que estava fechado com um monte de homens. Ele
pensou que eram companheiros e alguns deles perguntaram se ele levava dinheiro. Como não
tinha, ameaçaram matá‐lo. Ele se assustou. Em seguida, eles saíram novamente. Eles passaram
um grande rio: quem não pôde nadar ficou. Ele rezava para que o ajudassem. O levaram e, não
sabe como, conseguiu chegar. Bem cansado, sentia que ia morrer, tinha fome, tinha sede.Dizia
a si mesmo: “Chegaste, mas para onde vais?” Chegou com um primo onde moravam quatro.
5

O Quetzal é nome da moeda do país da Guatemala.

6

O furacão Mitch, um dois mais devastadores ciclones tropicais no Océano Atântico. Alcançou ventos de mais de
290km/h. Devastou a América Central entre 22 de outubro e 5 de novembro de 1988. Foi o mais devastador furacão
dos últimos 200 anos e o segundo maior em número de mortes. Afetou áreas de Honduras, Nicaragua, Guatemala,
Península de Yucatán e o sul da Flórida.
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Disseram‐lhe: “Tens que encontrar trabalho. Nós não podemos te ajudar. Vamos te deixar em
um lugar onde te darão trabalho, tu ficarás aí”.
Ele estava lá desde as três e meia da manhã, sentindo muito frio; fizeram‐no esperar até as oito
horas. Vieram pessoas que se diziam interessadas, mas não o levaram. Já às seis da tarde,
levaram‐no de volta para casa. Assim aconteceu várias vezes. Um pedreiro levou‐o como peão
ajudante. Foram muito longe e trabalharam uma semana e o patrão lhes dizia depressa, mais
depressa. No fim da semana lhes disse: “eu lhes dei comida, não vou lhes pagar”. Em vão
trabalharam. Voltou e se foi para outro lugar. Estava num armazém quando chegaram os fiscais
da migração. Escondeu‐se debaixo de um papelão e não o encontraram. Levaram o seu colega.
Não sabia onde se encontrava e não sabia o que fazer. Procurava uma igreja para se ajoelhar.
Depois de um ano o pai morreu na rua.
Isto é o que eu posso contar. Choro de alegria e de tristeza. Onde encontrei a felicidade.
Ajoelho‐me de noite, entro em comunhão com os antepassados e peço a Deus que o ajude
onde está. Ele não emigrou por ganância, para ser rico, mas porque na Guatemala não
encontrava trabalho. É o sofrimento de tantos irmãos indígenas e não somente minha.DA
BOLÍVIA: Vicenta Mamani Bernabé.
Boa noite. Vivo à margem do lago Titicaca, a quatro mil metros acima do nível do mar.
Comemos batatas de manhã, ao meio dia e à noite, e aqui estou aprendendo a comer tortilhas
e pupusas. A quinoá era o alimento dos pobres na minha infância, agora é do rico, é exportada
para os EUA e Europa. No meu país, os idosos são muito apreciados e são considerados a
memória da comunidade. Valorizamos as parteiras. Nesta terra de origem nos relacionamos
com os guardiões (espíritos protetores) porque nos guiam e nos protegem a nós que vivemos
no altiplano boliviano. Eu aprendi a ser educada para viver com respeito. O respeito existe dos
maiores até os menores; dos menores aos maiores somos como um livro aberto, sabemos
quem vai casar, quem está doente. Choramos com os que choram, rimos com os que riem.
Quando alguém morre, estamos todos presentes, não só vamos assistir ou comer, levamos
produtos da roça e mão de obra. Nesta terra de origem não se vende água; eu vejo que aqui é
vendida em garrafas. Há valores que nos dão vida, energia.
Chegou o momento em que tivemos que sair desta terra de origem. Até a reforma agrária de
1956, a terra pertencia a todos, agora foi dividida em lotes de minifúndio. Por falta de terra,
trabalho, serviços básicos partimos para a “terra da dignidade”: as grandes cidades. Muitos
encontram lá negócios, estudo, porém, muitos chegaram a sofrer, a experimentar exploração,
violência doméstica. A mulher na cidade tem que procurar trabalho. A terra da dignidade se
transforma na “terra da indignidade”. Agora, com Evo Morales, está mudando e estamos
orgulhosos disso. Os povos indígenas estão
realmente em pé. Nós perdemos o medo de
falar, de dizer ao mundo quem somos. Já não
temos medo, Evo Morales está em toda
parte representando os índios.
Continuamos resistindo calados, trabalhando
duro, outros nas ruas protestam, fazem
greves ou paralisações, bloqueiam estradas;
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é uma prova de resistência. Os guias espirituais nos acompanham muito. E a esperança está
conosco, fortalece‐nos. Nós esperamos um dia conseguirmos alcançar a vitória definitiva,
alcançar o ápice do monte santo. Viver em equilíbrio, em harmonia com as divindades, com os
protetores. Esperança de que possamos viver como irmãos. Nós lhes fornecemos comida e eles
nos envenenam com álcool, com a cerveja.
O Ajaio, a espiritualidade. Em nossa cultura tudo é vivo. Nós não somos superiores à natureza.
Na espiritualidade, podemos dizer que sempre renovamos as nossas ofertas para continuar a ir
para a frente. É o eixo transversal que nos alimenta. Quando essa parte está presente somos
fortes. Jallalla!.
EQUADOR: Feliciano Mejía, do povo Purua.
Boa tarde irmãos e irmãs em nome do povo indígena do Equador.
Quero compartilhar que estou na cidade. Sou de Chimborazo7, de uma comunidade. Quando
migrei para a cidade de Quito em 1970, fiquei lá por 39 anos. Cresci num ambiente de racismo,
abuso de índios, diziam que ficasse em minha terra, porque na cidade ia passar fome.
Quando eu era criança, meu pai era discriminado. Eu disse para mim mesmo: algum dia eu vou
crescer e aos quinze anos fui para a minha comunidade que me elegeu primeiro tesoureiro da
comunidade para organizar. Voltei para a comunidade para organizar o resto dos irmãos. A
cidade é difícil, não lhe dão quarto se a sua família é de duas, três pessoas. Eu tive problema
com a língua, sendo índio. Queríamos uma igreja indígena com seus próprios servidores e
animadores, mas mesma a igreja criou dificuldades. Diziam‐nos: “Estão dividindo a igreja; só há
uma igreja católica”. Por esse motivo, recorremos ao bispo Proaño: com dois pés, um na igreja
e o outro na organização. De 1975 até o ano 2000 éramos somente homens. Depois fomos com
toda a família. É a experiência que estou vivendo com a minha comunidade. A cerca de sete
quadras da Presidência da República, nós somos agora 250 pessoas vivendo em uma casa.
Mantemos nossa cultura, língua, dança, orquestra própria. Vivemos como uma comunidade.
Estamos com a igreja e com a organização. No centro histórico somos 50 mil índios e 30% são
donos de suas próprias casas. Buscamos terrenos para nossos filhos, e queremos formar uma
comunidade. Compramos hectares de terra para viver em comunidade, de acordo com nossa
cultura.
Formar uma organização social para todos os comerciantes indígenas: uma grande família. Para
que tenhamos os mesmos valores e princípios, apresentamos ao prefeito propostas claras.
Deram‐nos mais quatro hectares para um centro multicultural. 17 oficinas de formação. As
empresas comunitárias nos fazem muita concorrência. Dizemos isto porque nós sofremos
desprezo de comerciantes indianos ...
Temos de trabalhar com ambos os pés. Nós não ficamos desanimados, quando nos diziam de
regressar às nossas comunidades. Disseram‐nos que não sabíamos apresentar um projeto.
Estamos organizando um centro cultural, sem intermediários. Em Chimborazo quatro arrobas
valem US$15,00, em outro lugar US$20,00. Nós trabalhamos com os pequenos e médios
comerciantes. Antes íamos para pedir crédito dos bancos e não tínhamos escritura pública‐
CNPJ. Nós treinamos os nossos colegas para formar poupança, 16 caixas de solidariedade, onde
7

O Chimborazo é uma provincia do Ecuador, localizada na região geográfica da Serra. Sua capital é a cidade de
Riobamba, a provincia tem como atração o vulcão Chimborazo. Cf. http/pt.wikipedia.org/wiki/Chimborazo.
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os companheiros são administradores. Nós viemos da comunidade para a cidade, são migrantes
da zona rural. Eu não sou um imigrante no meu país, meus avôs eram os donos.
Dentro da igreja indígena temos profissionais e nós os temos escolhido para que estejam ao
nosso lado. Nós vivemos organizados dentro da cidade. Na cidade de Quito, somos 300 mil
índios. Nós temos Padre Roberto e as irmãs Lauritas que nos acompanham. Temos o respeito
das autoridades. Se não estamos organizados somos nada. Por isso nós vivemos em
comunidade.
Essa é a realidade. Nós vivemos na cidade, sem perder nossa cultura. Temos um direito
constitucional a partir de nossa espiritualidade. Cortaram nossos ramos, nossos troncos, mas
jamais cortaram nossas raízes.
DO MUNDO ACADÊMICO: Katherine Andrade Eekhoff, da UCA e RIMD.
(UCA= Universidade Centro Americana)
Levamos conosco a nossa identidade para onde vamos. Na década de oitenta, era comum
pensar em sair do país. A migração está ocorrendo em um contexto de violência, também de
violência doméstica. É porque não há empregos. Porém, tem emprego sim nos países, só que
não é bem remunerado. Os acordos assinados são em termos de desigualdade. Há a
contradição de que há muitos graduados universitários, mas não estão preenchendo os postos
de que o país necessita.
Curiosamente, os shopping‐ centers que existem nos países estão sempre multiplicando por
toda parte, e ainda se queixa que não há dinheiro. Agora estão acontecendo muitos desastres
naturais que estão causando a migração. Está acontecendo o fenômeno que aqueles que
originalmente ocupavam determinados postos de trabalho se foram porque melhoraram de
vida e novos migrantes estão chegando para preencher esses lugares. Há muita procura para
residência permanente nos EUA.
Há muitos que emigram não por meio dos “coyotes”, mas por iniciativa pessoal, porque não
têm dinheiro para pagar. Hoje os narcotraficantes estão extorquindo os migrantes pobres. Está
se provocando uma crise humanitária no México. É que criminalizam os migrantes. Mas as
famílias estão se organizando para fazer frente ao desaparecimento de seus parentes perdidos
no caminho da migração para os EUA. Há uma diferença entre aqueles que podem mover‐se
livremente e aqueles que não podem.
Há trabalhadores sazonais, como os que vão para o Canadá. Embora eles sejam explorados
“legalmente”, porque eles são pagos menos do que seria pago aos nacionais. Há muitos que
tiram visto de turistas, mas têm como objetivo conseguir trabalho. O desafio é como mudar o
atual sistema desumano que criminaliza os imigrantes. Diz‐se que aqueles que recebem
remessas não investem, não economizam, mas somente gastam. Mas quem recebe são as
mulheres e não é justo culpá‐las. A impressão difusa é que o envio de dinheiro está tornando
preguiçosos os jovens e adolescentes, mas não é isso.
ORAÇÃO FINAL DO DIA.
Cremos no Deus da vida, e não em um Deus que morre, é Tumpa. Agora faremos um rito de
purificação, começando com a música da flauta, tambor e chocalho. O grupo que preside a
oração vai dançando ao redor do altar sagrado. As orações são realizadas no idioma guarani,
pedindo a Deus que nos mantenha unidos e que nos purifique de todos os obstáculos que nos
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impedem de estar unidos. Tocam de novo os instrumentos sagrados do povo Awa Guarani,
enquanto são incensados todos os presentes. No centro do altar, fazemos reverências. O
espaço sagrado tem sido preenchido com o agradável cheiro do incenso purificador. E se
estamos aqui reunidos é porque Deus fala conosco e está aqui. Deus quer nos mostrar a partir
da mesma terra a sua presença. Se estamos aqui é porque ele nos trouxe até aqui. Não
devemos ser rancorosos, não sejamos falsos, devemos ter um só coração e um só amor. E
conclui dançando em círculos de mãos dadas. Primeiro da esquerda para a direita e depois da
direita para a esquerda.
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É necessário tocar e contemplar o coração de Deus e de nossos antepassados. Cada região ou
área partilha seus textos sagrados através de seus mitos, ritos ou histórias antigas, que se
referem a mobilidade/ migração. Depois de escutá‐los e saboreá‐los, cada região seleciona um
destes textos sagrados, aquele que considerar mais significativo e se prepara para apresentá‐lo
de forma criativa para a assembléia plenária. Estes textos sagrados, com sua força simbólica,
são a palavra que vai jogar luz sobre a mobilidade/ migração que vivemos atualmente.
ORAÇÃO DA MANHÃ
Hoje é o dia do KAN: simboliza o poder do universo, o calor do Kan, o Q´uq´ kumatz que
apareceu no horizonte e que, ao levantar‐se, uniu a terra com o céu, revelando a existência do
Coração do Céu, do Coração da Terra . Kan é o movimento, criador e formador do universo, a
evolução humana, o desenvolvimento espiritual, a justiça, a verdade, a inteligência e a paz. Kan,
um sinal de riqueza que multiplica as coisas boas. Ele também simboliza a agilidade e a
sabedoria dos mais velhos, integração, reunião. Representa a sinceridade, o equilíbrio, o poder
e a autoridade. É um dia muito forte.
A oração é guiada pelos irmãos Q'eq'chíes8 da Guatemala, da região da Mesoamérica.
Desocupemos as nossas mãos. Vamos nos dispor a viver a nossa oração.
Caracóis: (são tocados pela Delegação do México) Trazemos a voz dos que não conseguiram
chegar aqui. Cada região coloca as suas oferendas sobre o altar do Encontro e, em seguida,
convida a todos chegar mais perto do altar.
“Que ninguém fique atrás, que todos se levantem, chega o amanhecer ...” Vamos despertar o
coração de Deus em nossos próprios idiomas, esta palavra pura, amorosa ...
Oremos em voz alta em nossas próprias línguas (nós nos curvamos diante do Coração de Deus
mãe e pai). Nós lhe falamos com nossa palavra sábia e madura. Vamos falar com todas as
nossas forças (todos falam ao Coração do Céu e ao Coração da Terra em suas respectivas
línguas) ...
Treze avôs, treze avós, treze mães, treze pais, treze totalidades, treze sabedorias, treze morros,
aqueles que vieram, aqueles que estão aqui, aqueles que nos permitem soltar a nossa voz,
nossas palavras ...nós somos os seus brotos, suas flores, suas folhas, sua respiração, seu rosto,
sua sabedoria ... que nos permitam existir; que nasça da nossa voz, da nossa respiração, a
Palavra Antiga, a Sabedoria da nossa vida, do nosso existir ...
Convidamos todo mundo a pegar as suas velas enquanto se canta em português. Depois cada
um cumprimenta os irmãos Maya‐Tzeltal9.
LINK
Ontem foi um bom trabalho por região e também o momento em que colhemos o trabalho de
todos no seu conjunto, e, certamente de maneira muito criativa. Há alguns aspectos dolorosos,
mas também conseguimos mostrar o positivo. A oração foi concluída pelos nossos irmãos

8

Idioma que se fala na Guatemala, da familia maia, rama Kichei. Idioma falado nos departamentos Alta Verapaz, El
Petén. Izabal e el Quiché. Cf. http://wikipedia.org/wiki/lenguas_de_Guatemala.
9
É uma lingua maia, falada nos estados de Chiapas, Tabasco e Yucatán no México. O Tzeltal é um complexo
formado pelo mínimo de 6 dialetos diferentes. 02 na região da Serra Lacandona rumo à Palenque e 04 na região dos
Altos de Chiapas. Cf. http://wikipedia.org/wiki/lengias_de_México.
9
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Guarani. Então chegamos a partilhar o jantar. O evento cultural nos permitiu ouvir uma das
difíceis realidades da migração através do testemunho de um Salvadorenho: Martin.
UM NOVO PARTICIPANTE
Chega Luis Alberto Bautista, Do CLAI, responsável pela pastoral indígena. Ele pede desculpas
pelo atraso: “Para nós a teologia índia começou nos anos 80 '. Para reconquistar o que é nosso,
nós tivemos que passar por várias fases: primeiro fomos dialogar com a igreja, o que não deu
resultados positivos. Segundo, inter‐relação eclesial das Igrejas Evangélicas com a Igreja
Católica. A forma de evangelização histórica foi um entrave. Lamento muito esse fato. Esta
espiritualidade é nossa para reforçar a nossa vida. Se a deixamos, morremos. Para os
evangélicos é difícil, porque ainda há entraves, razão pela qual a participação é ainda fraca”.
INDICAÇÕES DE ELEAZAR.
Nosso povo está resistindo, encontrando força em sua fé ancestral e sua fé cristã. Esta manhã,
vamos trabalhar .... Vamos mostrar essa força nos mitos; são como fontes que dão essa força
espiritual que o nosso povo possui. Cada região vai se reunir e partilhará com os outros a fé do
nosso povo. Serão escolhidas pessoas para apresentar de maneira criativa e celebrativa
(oração) para que todos possam saborear e sentir a força do nosso povo. Que cada região possa
apresentar o melhor que ela traz para os outros. O que vamos fazer é saborear o conteúdo dos
jarros, a sabedoria dos nossos povos e a sabedoria ancestral.
PLENÁRIA
A memória,nós a temos no coração: apesar de que cortaram os nossos galhos, e nossos frutos
tenham sido roubados, ainda temos as nossas raízes. Neste momento vamos mostrar a palavra
antiga, que tentaremos analisar com nossos corações, não apenas com os nossos olhos; cada
região vai compartilhar. Vamos compartilhar a sabedoria e os corações de nosso povo.
CARIBE
Eles começam cantando na própria língua. Sentam‐se. Em nossos povos do Caribe os mitos
concordam que a figura materna representa a identidade do povo. Agora escutaremos um mito
do povo Warao, ao oriente da Venezuela.
WAIBAKA A NAMONINA (origem da Curiara)
Uma vez que viviam duas irmãs que tinha uma barraca com maniva de mandioca para plantar.
Uma vez, quando elas foram à barraca, repararam que alguém estava comendo as folhas da
mandioca. Então eles disseram: "Vamos vigiar". Ficaram vigiando, e de repente apareceu como
um arbusto parecido com a palmeira da manaca (açaizeiro) e viram um homem sentado na sua
cabeça. Ao ver este homem estranho, a irmã mais nova do casal disse: “Amarra o seu pinto
enquanto eu o agarro. A menor pegou o homem de surpresa e os dois brigaram. Vendo a
resistência do homem, as duas irmãs o aconselharam: “Pare já de brigar! Queremos que você
seja nosso marido”.
O homem, ao acalmar‐se respondeu assim: “Por que vocês amarraram o meu pinto?”
Elas o levaram para casa e viveram juntos. As duas mulheres ficaram grávidas e cada uma delas
deu à luz um menino. O nome do homem era Mayao. Saia para pescar, coletar frutos e caçar
todos os dias. Uma noite teve um sonho ruim, e quando acordou o contou a suas esposas:
“Hoje eu vou morrer. Um verme enorme vai me comer. Depois do meio‐dia se eu não chegar,
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alguém parecido comigo vai chegar e lhes perguntar: ‘Onde fica o porto de vocês? Responda‐
lhe: ‘Você não sabe? Todos os dias você vai lá!’ . Ao desembarcar vai deitar como descansando
e dizer: “Coloquem os filhos de você em meus braços.’”
Assim foi. Após chegar, cobriu os olhos com o chapéu. Ele se deitou para dormir na rede e
começou a se transformar em uma minhoca gigante novamente. Ele roncava e batia os dentes.
Quando isso aconteceu, as duas mulheres tiraram as crianças e colocaram brasas no lugar delas
e correram.
Havia três caminhos, e escolheram o caminho do meio. Correram, correram , e quando
pararam, notaram que ninguém as seguia. Elas correram novamente, e então ouviram que a
minhoca gigante estava vindo atrás delas, estremecendo a terra. Ouvindo isso, a irmã mais
nova arrancou os genitais e os encheu de terra dizendo para a minhoca que eram como lâminas
afiadas. E assim aconteceu. Continuaram correndo, e pararam para ouvir. O monstro as seguia
já muito perto. Agora, a irmã mais velha, arrancou os seus genitais e os atirou no chão,
ordenando que eles se tornassem espinhos, e foi assim mesmo tornaram‐se espinhos. Elas
continuaram correndo e chegaram a casa de Wauta.
Antes de entrar, ouviram alguém tocando sinfonias e violino. Elas bateram na porta dizendo:
"Vovó, abre a porta, nós vamos morrer. Estamos sendo perseguidas por uma lombriga grande
que quer nos comer. Wauta disse: “Vou abrir a porta para você. Não tenho netos. A irmã maior
disse à irmã menor: “Belisca a orelha do teu filho. “Ao apertar, a criança chorou. Wauta, ao
ouvir o bebê chorando, disse: “O filho de vocês, isto é, homem ou mulher?” Eles responderam:
"Homem". “Se é homem vou abrir a porta”, disse Wauta. Quando abriu a porta elas entraram, e
em seguida chegou a enorme lombriga que disse: “Wauta, abre a porta, duas mulheres vieram
aqui?” Wauta respondeu: “Não tem ninguém aqui, não”. A lombriga insistiu: “Eu quero olhar! ".
Wauta disse: “Mostra a tua cabeça!” No momento em que apareceu a cabeça, Wauta fechou a
porta, e imediatamente cortou a cabeça do verme, e a cabeça caiu dentro da casa. Quando ela
caiu, na sua agonia, seus dentes batiam. Seu corpo estava correndo em volta da casa, fazendo
barulho, até que ela morreu.
As mulheres ficaram na casa. Passando três dias Wauta disse: “Vão para o meu sítio fazer
limpeza”. Eles foram e ao voltar escutaram alguém que tocava sinfonia e maracás. Após a
chegada, encontraram dois homens. Já não encontraram os seus filhos. Elas perguntaram:
"Wauta, onde estão nossas crianças?" Wauta respondeu: “Eu não tenho visto os seus filhos.”
(Wauta tinha esticado os meninos para que crescessem).
Wauta mandou os dois jovens casar com os pássaros e dizia‐lhes: “Ide por muito tempo a favor
do vento. Não vão em outra direção. Você podem encontrar os seus tios que lhes vão dar maus
conselhos.” Eles casaram com mutum, peru, cristo‐fue e outros pássaros. As aves grandes
foram dadas a Wauta, embora não fosse sua mãe. Ao contrário, às próprias mães, foram dadas
as aves menores.
Um dia, eles andaram contra o vento, e encontraram um buraco no chão. O menor disse para
seu irmão: “Eu vou fazer aí as minhas necessidades.” Enquanto isso, o irmão mais velho, subiu
numa árvore. Neste momento chegaram seus tios que diziam “como cheiram mal! Eles são
nossos sobrinhos, que maltrataram as suas próprias mães. Pessoas más”.
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Quando eles perceberam, estavam dentro de uma casa. O buraco tinha‐se transformado em
um caldeirão. Os tios disseram: “Vão para casa. Wauta não é mãe de você. Suas próprias mães
são as duas mulheres.” Quando chegaram à casa eles entregaram os grandes pássaros às suas
próprias mães, e a Wauta entregaram os pássaros menores. Quando Wauta viu isso, chorou
amargamente, dizendo: “Eu disse a eles que não andassem contra o vento.”
Um dia, um dos dois irmãos disse: “Temos que ir agora.” Eles começaram a fazer um barco.
Primeiro eles fizeram de barro. Terminou bem, mas no dia seguinte tinha derretido. Então eles
fizeram de cera. Terminou bem. Colocaram‐no no rio, e ele boiava bem. À noite, tinha
emborcado. Eles fizeram outro barco para rio. Quando passou uma noite, amanheceu
emborcado.
Então eles fizeram outro com um casco de tatu. Este sim, saiu perfeito. Ao amanhecer
encontraram‐no flutuando. Na manhã seguinte, igualmente. Então fizeram o remo. Quando
terminaram, disseram às suas mães: “Preparem‐se para ir! Quando Wauta foi para a fazenda,
eles aproveitaram sua ausência, e fugiram no barco. Quando eles estavam no meio do rio, as
aves‐ tucanos, papagaios, araras, ‐ gritavam: “Wauta, estão te abandonando!” Ao ouvir isto
Wauta correu chorando “Meus netos, não me deixem.” Indo até a praia, saltou na água e
nadou até onde estava o barco. Eles terminaram cantando na língua.
A curiara é a jangada ou barco que é responsável pelo transporte em nossa região. Nosso povo
desenvolveu sua vida em meio a rios, e na água.

REGIÃO DOS ANDES
Os Dois Irmãos
Eram dois irmãos,um rico e um pobre. O pobre tinha muitos filhos, tinha família e era
carroceiro. Um dia pensou assim: “Em minha casa não há nada; não conheço outro trabalho
para trocar de atividade; melhor é sair para buscar trabalho”.
Antes de sair, colheu umas batatas, cozinhou e levou para sua merenda.
Como trabalhava com cavalo, levou a sela de montar, pegou seu arreio e pôs‐se a caminho.
Quando cruzava o cume de uma colina, um cavaleiro montado num cavalo branco vinha
chegando.
‐ Amigo,aonde vai? – perguntou‐lhe o senhor.
‐ Senhor sou muito pobre; estou indo trabalhar para minha família.
‐ Então senhor, descansemos.
Pararam para descansar. O senhor desceu do cavalo. E o homenzinho pobre estendeu seu
poncho e sentaram‐se. Aí descansaram e o homem pobre tirou sua merenda de batatas.
‐ Sirva‐se senhor! – disse.
O senhor serviu‐se e disse‐lhe:
‐ Não vai filho, pois não encontrarás nada. É melhor que voltes.
‐ Sim senhor, então vou voltar.
‐ Olha, vou te dar esta flor.
E deu‐lhe uns cravos, com uma flor bem exótica.
‐ Recebe esta flor e a leva contigo. Agora, vai embora sem olhar para trás.
O senhor colocou a flor como enfeite, no lado direito de seu chapéu e voltou.
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Sua esposa estava na casa e ao vê‐lo ficou chateada e disse:
‐ Mas como esse homem está voltando? Não se preocupa em trabalhar para sustentar os filhos.
O que vou fazer com ele?
E assim o homem pobre chegou.
‐ Encontrei‐me com um senhor. – contou à sua esposa.
‐ De todo jeito deverias ter continuado a buscar trabalho! – retrucou ela, e continuou dizendo:
O que nossos filhos vão comer? O que vestirão?
Os dois agarraram‐ se e queriam brigar.
‐ Olha, esse senhor me deu estas flores e me disse: “Agora, limpa teus currais, teus currais de
animais, teus currais de ovelhas, tua casa, limpa‐os e conserta as paredes.”
Então, a esposa fez as cercas e o homem levantou as paredes dos currais.
E assim, quando estavam levantando as paredes, a mulher ria dizendo:
“O que vai fazer este homem? Estará louco? Sai para procurar trabalho e logo volta a levantar
as paredes e currais!”
O homem respondeu:
‐ Assim disse aquele senhor: “Consiga incenso e folhas de coca, não tente adquirir nada de
bebida”. E continuou dizendo: “Com o incenso defuma os seus currais. Defuma‐se com incenso
a sua casa. Logo em seguida, plantará essa florzinha, primeiro na sua casa, com paredes
consertadas; depois, a plantará no curral das lhamas (animal dos Andes), no curral das ovelhas
e dos cavalos; por último na cozinha.”
Assim fez o homem pobre. Em todas as partes consertou as paredes mais tarde, com sua
esposa, plantou as flores.
‐ Esse senhor me disse: “Esta tarde você ficará acordado, rezará e pedirá a Deus; o fará segundo
seu costume e na sua igreja queimará o incenso.”
O homem defumou com incenso, rezou, mascou folhas de coca e não bebeu nada de alcoólico.
Com o primeiro canto do galo, o homem foi dormir com sua esposa e seus filhos. Depois de
duas horas, acordou com barulho. Viu que tinha lhamas brigando no curral e também tinha
ovelhas no outro curral e um cavalo relinchando. As alpacas e as lhamas estavam cruzando.
‐ Olha! O que aconteceu? – Disse ele.
Admirado, o homem correu e viu que os currais estavam cheios de animais. Correu para a
despensa e viu que também a despensa estava cheia: chunho (batata seca), batatas, roupas, lã,
dinheiro, tinha de tudo. Logo voltou e acordou sua esposa.
‐ Mulher, olha o que aconteceu! – Exclamou feliz.
A esposa correu e foi acordar os filhos. Saíram todos juntos até o quintal e de joelhos
agradeceram a Deus. Chorando muito, pediram‐lhe que enviasse mais bênçãos.
Quando terminou de rezar o homem pobre levantou, e percebeu que seu irmão rico o estava
olhando. E disse‐lhe.
‐ Então, ladrão? De roubaste todo esse gado?
O irmão rico trouxe um pau grande e correu atrás do irmão pobre dizendo:
‐ Ladrão, a quem de teus próximos estás fazendo chorar?
– Perguntava a seu irmão, e batia nele.
O irmão pobre, humilhando‐se respondeu:
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‐ Eu estava caminhando tranqüilamente quando me encontrei com um senhor. Eu só levava
batata para minha merenda. E assim disse‐me esse senhor: “Não vai buscar trabalho. Volta e
leva contigo essa florzinha.” E assim eu fiz.
O irmão pobre contou‐lhe o que disse aquele cavaleiro que encontrou no caminho.
O irmão rico era ambicioso e por isso, disse‐lhe:
‐Empresta‐me a tua roupa. Com tua roupa e com a merenda de batatas vou e verei se encontro
ainda o cavaleiro.
‐Vai embora rápido, irmão! – disse‐lhe o irmão pobre.
O irmão rico voltou para sua casa para se preparar e disse:
‐Sairei nesta próxima noite e depois de amanhã regressarei.
Assim, às pressas, carregou seus cavalos e saiu rumo à colina que seu irmão indicou. Então, um
senhor montado num cavalo amarelo, cor de vicunha (animal dos Andes, da família das
lhamas), vinha correndo na direção dele.
‐ Parente, aonde vai? – Perguntou o senhor.
‐ Sim senhor, eu sou pobre e falta tudo para meus filhos. Por isso, estou indo trabalhar.
‐ Não vai filho, não encontrará nenhum trabalho por esses lugares. Melhor é que volte para sua
casa.
‐ Sim, senhor, então vamos descansar um pouco.
Assim pararam para descansar. Então, o irmão rico estendeu seu poncho, mostrou sua
merenda de batata e convidou o cavaleiro:
‐ Sirva‐se, senhor!!
O senhor serviu‐se e falou assim:
‐ Não vai filho. Para que vai? Não encontrará nada! Você tem tudo.
Filho volte e leve esta florzinha de carnaval e disse‐lhe:
‐ Não retire ela do chapéu; Se retirá‐la não será bom e assim, você não vai chegar. Essa flor de
carnaval vai florescer. Não tire!
Então, o irmão rico regressou para sua casa. Regressou feliz. Os filhos, quando o viram chegar
disseram:
‐ Lá vem papai! Lá vem papai!
Depois sua esposa também o viu e disse:
‐ Ele chegou! É verdade! Nosso pai! Nosso pai!
Porém, os cachorros corriam e latiam. Logo,um veado apareceu e os cachorros queriam mordê‐
lo. O veado ia e voltava... O irmão rico tinha se transformado em veado. Esse castigo foi pela
sua atitude de má fé.
Por isso transformou‐se em veado.
AMÉRICA CENTRAL
Os meninos mais novos vão com o avô para escutar as narrativas antigas do POPOL WUJ onde
narram‐se quatro migrações míticas.
A primeira migração é dos heróis Um Ahpú e Sete Ahpú que descem para Xibalbá para lutar
contra os inimigos da luz e os senhores do medo. Antes de deixar sua casa despedem‐se de sua
mãe e a entregam aos cuidados dos seus dois filhos, que eram músicos, para que a consolassem
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com seus cantos. Eles se vão, mas não como os quatro primeiros casais que iam a Tulán
maravilhosa, e sim como lutadores que vão pelo caminho negro, correndo o risco de morrer. De
fato, quando encontraram os quatro caminhos de quatro cores, eles não souberam distingui‐
los: eles foram pelo caminho negro, e já no início foram vencidos. Lutaram até as últimas
forças, e por fim foram degolados e suas cabeças colocadas numa árvore. Eles morreram e ali
ficaram.
A segunda migração é sobre o retorno. Uma das cabeças cuspiu em Ixquic e ela ficou grávida de
dois gêmeos; estes gêmeos, ainda no ventre da mãe, voltaram como se fossem os seus pais à
face da terra. Não voltaram os pais mesmos, mas voltaram em seus filhos. Ela chega com a avó
e esta a desprezou como muitas mulheres desprezam as que voltam grávidas. “És uma puta, és
uma mulher da vida”. Mas ela não desanimou. Tem a grande missão de oferecer à terra os
filhos que são mestiços com os Calpules10 da terra Xibalbá. Mestiços de calpules de Xibalbá com
calpules da terra. Uma mistura explosiva, mas a única que pode derrotar Xibalbá.
A terceira migração é quando estes dois gêmeos Um Aipú, como seu pai, e Ixbalanqué (um
pequeno b’alam com um pouco de milho), saem de novo da terra de Xibalbá em missão
confiada pelo Coração do Céu a lutar contra esses seres poderosos e terríveis. Eles deixam um
sinal para sua avó, como os migrantes que deixam sua foto, e umas plantas de milho semeadas
pela casa. Esses dois são os heróis do milho, não foram feitos de milho porque são heróis
míticos, mas são como o milho de Paxil. Eles vão, mas não são derrotados. Reconhecem as
cores. Sua mãe lhes contou como é Xilbalbá. Sua mãe ensinou seus filhos como ir de novo para
não morrer até que tenham realizado sua missão. Os jovens não morrem até que eles mesmos
decidam entregar‐se para a fogueira para derrotar através de sua morte e ressurreição os
senhores de Xibalbá. Fazem com seus braços a cruz Maya e se deixam conduzir para a fogueira
num espeto e ali se consomem completamente. Mas logo as cinzas são jogadas no rio e no
fundo da água (água é feminino) essas cinzas adquirem vida e os jovens regressam a Xibalbá,
mas não com a mesma aparência, senão em forma de mendigos órfãos com roupas rasgadas.
Vemos que aqui houve uma migração ao fundo do rio e um retorno a Xibalbá. Esta migração de
vida e morte é importante para entender a quarta migração que é de retorno. Os jovens
derrotam os Xibalbá quando os esquartejam e não os devolvem a vida e então, mortos os
chefes, todos fogem e se entregam. Já não há Xibalbá. Há, porque sempre há, mas já não há
como tentação que possa vencer a luz. A luz derrotou definitivamente as trevas. Então, os dois
jovens sobem ao céu. Essa é a quarta migração. E voltam e crescem. Estes dois jovens são Lua e
Sol no céu, mas também são milho branco e milho amarelo. Assim termina‐se o ciclo das
migrações. Já se derrotaram as trevas, já pode ter êxito a quarta criação; já há milho, não vem
de Paxil, a não ser que Paxil se entenda como um céu na terra, um céu de toda classe de frutas.

10

Os Calpules ou Calpullis, são os elementos básicos que compõem o território de um Altepetl. O Altepetl é uma
unidade teritorial e política presente nas diversas regiões da Mesoamérica. O significado de Altepel, vem da palabra
nahua composta in alt, in tepetl, que significa a água e a montaha. Os espanhois o chamavam de povo, por sua
independencia territorial. O núcleo básico do Calpule era a propriedade comum da terra, repartida para sua
exploração entre as cabeças ou chefes de famílias que o integravam, quem a sua vez herdava estes “direitos”
territoriais aos seus descendentes. Cf. http://www.fractal.com.mx/F42Florescano.htm.
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Já o sol pode sair porque há gente que pensa e adora e que pode ver nesse primeiro sol a figura
do Coração do Céu, ou mais misteriosamente de um homem anunciado entre sombras.
Enfim encontramos o que andávamos buscando. Termina‐se dançando em torno do altar
sagrado do encontro.
AMAZÔNIA
O mito de Wira‘i, “gavião pequeno” (do povo Tenetehara do Pará)
Um rapaz, de nome Wira’i, estava passarinhando perto de casa. De repente, seguiu uma
coruja a qual o desviou do caminho conhecido. Ele se perdeu. A coruja bacurau, então, o engoliu
com sua boca muito grande, e o levou para o outro lado de um rio enorme que era por ele
desconhecido.
O rapaz se encontrou sozinho e procurou achar um meio para atravessar o rio, mas em
vão. Estava anoitecendo e o rapaz subiu num pau e começou a pensar no que fazer. De repente
ouviu o canto de um pássaro: era uma coruja. Pensou: “Se essa coruja fosse gente, ela poderia
me levar do outro lado do rio”. A coruja perguntou o que ele havia dito e respondeu‐lhe que era
muito pesado e não conseguiria. Outros pássaros vieram durante a noite, mas todos eles
responderam a mesma coisa.
Pela manhã, ouviu o canto do pica‐pau e outra vez pensou: “Se o pica‐pau fosse gente
me carregaria para o outro lado do rio”. O pica‐pau se aproximou e lhe perguntou o que ele
havia dito. Este falou, mas ouviu a mesma resposta de sempre. Mais tarde ouviu o canto do
paturi. O paturi, desta vez, tentou levantar vôo com o rapaz, mas não conseguiu. Então disse
que ele conhecia alguém que conseguiria atravessá‐lo. No entanto, o rapaz deveria procurar
não responder às perguntas que esse bicho ia lhe fazer, do contrário o bicho o comeria. Pouco
depois, o paturi voltou com um jacaré enorme, o qual carregava uma imbaúba nas costas, e se
ofereceu para levá‐lo. O rapaz saltou e se segurou no pé de imbaúba. De vez em quanto o jacaré
perguntava alguma coisa para o rapaz, mas este não lhe respondia.
Ao chegar à outra margem, o jacaré disse que ele podia saltar para a terra, mas o rapaz
pediu que ele o levasse mais perto da beira. Assim ele fez, e o rapaz aproveitou o momento
melhor e pulou longe do rio, correndo, em seguida, para não ser alcançado pelo jacaré.
Logo adiante encontrou um socó, que o engoliu. Chegou o jacaré e perguntou‐lhe se
havia visto um rapaz fugindo. Esse disse que não e então o jacaré o acusou de tê‐lo engolido. O
socó disse que não e como prova disso, regurgitou alguns peixes que havia engolidos vivos.
Conformado, o jacaré voltou. O socó, então regurgitou o rapaz e disse‐lhe que, se quisesse
chegar à casa do pai, teria que sempre seguir o caminho.
À noite ele procura um abrigo
debaixo de uma grande pedra. Pela
manhã descobriu que não se tratava de
pedra, mas de um grande sapo cururu e
foge. Para se alimentar comia toda fruta
do mato: sapucaia, inajá e outras. Mais
adiante ele ouviu algo como alguém que
estava pisando num pilão: era uma cutia
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que estava batendo o pé na porta de uma laje de pedra. Já era de tardezinha, e falou para a
cutia lhe dar um fogo. Ela disse que não podia, porque quem mandava ali era uma grande
jibóia, a qual morava junto com a cutia. Esta ficaria brava e iria comê‐lo.
Ele entrou no buraco da cobra para pegar um tição e fazer fogo, para se esquentar de
noite. A jibóia (moizuhu) tampou a porta, colocando‐se à sua frente. O rapaz tentou sair, mas
não podia. A cobra ameaçou engoli‐lo. Naquele instante, Wira’i ouviu o canto do gavião: coan,
coan, aí ele disse para a cobra que o gavião iria matá‐la. Assim, a cobra saiu da porta e ele
fugiu.
Adiante enxergou uma casa onde havia uma mulher sozinha. Esta lhe perguntou: o que
você faz por aqui? Estou há muito tempo procurando por meus pais, e não sei onde eles estão. A
mulher, que era uma coelha (morotói), disse que ele deveria ficar com ela e trabalhar para ela.
O rapaz aceitou. Mais tarde chegaram os caititus, os quais lhe ofereceram batata, inhame,
macaxeira, milho assado, especialmente para engordar o rapaz que estava muito magro por
causa da fome, e convidaram a coelha para ir com eles, pela manhã, até a roça.
Na manhã seguinte, às cinco horas, chamaram a coelha, mas ela não quis ir, porque
estava com sono. Os dias se seguiram até que os caititus convidaram o rapaz a ir com eles até a
roça: “Rapaz, o que você faz com essa mulher aí? Ela vai te matar de fome! Nós vamos te
indicar o caminho que leva até a casa de teu pai.” Pela manhã, chamaram‐no e ele se levantou
depressa e os acompanhou. Estes foram até a roça, que era do pai do rapaz, e lhe indicaram o
caminho para chegar até a casa dele. Este, chegando, entrou no quarto e começou a mexer nas
coisas. A mãe ouviu o barulho e foi até lá. Ela viu, reconheceu o filho e queria abraçá‐lo. Mas ele
disse que não podia. Em seguida chegou seu pai, o qual também reconheceu o filho, se
aproximou dele e o abraçou. O filho entrou no corpo do pai, que ficou com duas cabeças
conversando entre si.
O filho convidou o pai para ir embora daquele lugar. Aí, ele cantou três noites e dois dias
e foram embora com as casas. Viraram passarinhos andando em bando como a andorinha, o
recongo, o xexéu e foram embora para longe.
(Ciências Humanas em Revista ‐São Luís, V. 3, nº.2, dezembro 2005 11)
HISTÓRIAS DO NOSSO POVO
Nós podemos lembrar aqui o papel de lideranças que saíram de nossa aldeia e depois
voltaram dando uma grande contribuição na conquista dos nossos direitos. Por exemplo, a
história do Chicão Xukuru. O fato dos migrantes dominarem os códigos de duas culturas; o fato
de conhecer o mecanismo da sociedade externa os ajudou a entender a situação de seu povo e
a maneira de ajudá‐lo, inclusive conquistando aliados para luta.
Além das lideranças conhecidas podemos lembrar outras pessoas que depois de saírem
das aldeias, voltaram dando importante contribuição. Quem sabe se não é o caso de pessoas
que podem relatar sua própria experiência?
Pode ser que a saída da aldeia tenha sido motivada por necessidade e tenha sido contra
a vontade das pessoas, mas que refizeram o caminho de volta e chegaram enriquecidas e mais
decididas. O que motivou estas pessoas a voltarem e como ajudaram o seu povo?

46

Movilidad/Migración, desafío y esperanza para los pueblos indígenas

VI Encuentro Latinoamericano de Teología Indígena
MEMORIA PRELIMINAR

No confronto entre culturas e projeto de vida o migrante descobre a diferença de visão
e a grande riqueza que o seu povo possui: é o relacionamento com a natureza e até a
proximidade com o Evangelho. “Creio que o Evangelho e a civilização moderna são opostos e
irreconciliáveis e que a mensagem do Evangelho e nossa religião antiga são essencialmente a
mesma coisa. Será que a maneira de viver do índio não poderá ajudar os cristãos na
redescoberta da mensagem do Evangelho?” Ohiyesa‐ índio Lakota‐ 1911
CONE SUL
ARAYPY KOTY
Isso aconteceu no mundo antigo: naquele tempo os Guarani viviam da agricultura,
armazenavam os produtos, viviam unidos, compartilhavam, celebravam seus rituais.
Davam graças por todas as coisas recebidas do Tumpa Deus.
Apareceram pessoas de outras nações, em barcos, vieram em busca de pessoal, oferecendo
trabalho e bom salário, comida, roupa, com a promessa de trazê‐los de volta. Muitos se
animaram a ir: crianças, adultos, velhos. Só uma parte do povo ficou.
Para chegar àquele lugar gastaram um mês. Para cruzar o mar, uma semana.
Quando chegaram àquele lugar começaram a trabalhar.
Um dia um indígena desapareceu. Pouco dias depois desapareceu outro, assim foram
desaparecendo vários, dia após dia. E depois começou a desconfiança entre eles mesmos:
“Mas, o que está acontecendo conosco? Já somos muito poucos! Algo está acontecendo! Estão
desaparecendo muitos irmãos... Aonde vão? Aonde se meteram? Aonde teriam ido?”
Um dia, na hora do almoço, encontraram um dedinho de uma criatura no prato de um deles.
Foi tão grande o impacto que sentiram nos seus corações. Lamentaram‐se, entristeceram‐se,
choraram e se deram conta do estava passando... e disseram‐se: “Coitados de nós! Nós
estávamos comendo a nós mesmos, carne de nossos próprios irmãos. Nós que confiávamos
demais neles, de que iriam dar‐nos carne de animais.”
Nesse dia os poucos xamãs que ficavam reunidos na hora do almoço disseram aos presentes:
“Voltemos para o lugar de onde viemos, fujamos deste lugar!”. Combinaram o que deveriam
fazer e a que hora seria. Para poder localizar‐se, o xamã disse‐lhes que imitassem o canto dos
pássaros, e as vozes dos animais do monte, para poder encontrar‐se.
Um xamã cheio do poder de Tumpa Deus fez com que todos os guardas dormissem. E assim
aconteceu. Enquanto dormiam, devagarzinho sem barulho, começaram a caminhar. E a
distância era tão grande que antes de chegarem ao monte os guardas acordaram e começaram
a disparar contra eles. Os que iam atrás não tiveram tempo suficiente para salvar‐se. Foram
alcançados pelas balas e morreram.
Um bom número teve sorte e chegou ao monte.
Já perto do amanhecer começou o canto dos pássaros. E eles também os imitavam.
Os outros faziam como animais silvestres até que se juntaram todos em um só lugar, e assim
iam juntando‐se até que em fim se juntaram todos num só lugar.
Caminharam pelo monte, não tão longe do caminho, os caminhões cheios de soldados iam e
vinham em busca dos que fugiram. O caminho ficou duro para eles. Às vezes não podiam
caminhar, por causa do cansaço. Outros pela fome ou pela sede. Alguns cozinhavam ossos de
animais mortos. Na metade do caminho encontraram uma planta cheia de frutas. Um deles
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aproximou‐se provou e era agradável, muito gostosa e muito doce. Logo todos comeram e
acamparam nesse lugar. Depois de um grande descanso, no outro dia continuaram sua
caminhada.
Como sempre, os soldados iam e vinham, os ruídos dos caminhões, de qualquer maneira,
facilitavam, porque assim se orientavam e não abandonavam o caminho. Depois de muito
caminhar, encontraram‐se com um grupo de outros indígenas. Estes se deram conta de que os
que encontraram eram também indígenas como eles.
Este grupo de irmãos os aconselhou a que não voltassem pelo mesmo lugar de onde haviam
saído. Isto porque, seriam apanhados facilmente. Levaram em conta este conselho. Chegaram
ao mar. Ali descansaram para poder no outro dia continuar a caminhada e passar o mar.
Gastaram dois meses para chegar ao mar.
E então chegou o dia de cruzar o mar, o xamã pede a cada um deles uma agulha para fazer com
ela as devidas orações. Tinham de colocar estas agulhas com orações na boca com um pedaço
de fio bastante comprido. O xamã guiava a ponta com as seguintes instruções: “Vocês farão o
que eu faço, quando mexo os braços farão o mesmo.”
Quando entraram no mar e a água estava até a cintura, começaram a elevar‐se. Do nascer até o
por do sol, todos puderam cruzar o mar naquele dia. Logo na chegada encontraram uma
chácara cheia de diversos produtos: melancias, melões, milho, feijão. Depois de comer destes
produtos, novamente o xamã reúne a todos e lhes dá as seguintes instruções: “Já estamos
novamente em nossa terra. Aqui nos dividiremos. Sairemos em grupos de 2, 3 nas cidades. Não
o faremos em grupos. E aonde chegamos diremos que buscamos trabalho.”
E assim, aos poucos, foram chegando à nossa comunidade. Uma parte retornou para as aldeias
e outros ficaram na cidade. Relato trazido por: Carlos Diaz (Ava Guarani, Chaco, Paraguai)

VISITA A JUCUARÁN
Iniciamos a peregrinação a Jucuarán nos ônibus contratados para a ocasião. Chegamos alegres
para visitar o santuário de Nossa Senhora da Candelária; animados pela recepção da parte das
pessoas que acolheram com entusiasmo as delegações do encontro. A recepção aconteceu no
átrio do santuário.
No átrio se fez um histórico da formação do povo em Jucuarán e da construção do Santuário.
PALAVRAS DE RECEPÇÃO:
Jucuarán é um povoado fundado em torno de 1567 pelos índios Uluas. Não há datas exatas da
história do lugar, mas a tradição nos conta que, devido às invasões dos piratas, o povoado foi
transferido para o lugar atual. Dizem que do mar dava para ver a pequena capela e a pequena
vila e que por isso foi invadida pelos piratas. Seu local original é o lugar que hoje é chamado
“Povoado Velho”. O nome de Jucuarán vem de Xucul‐aran, que significa lugar da formiga
garreadora (saúva), ou outeiro da formiga garreadora.
Jucarán pertencia à paróquia de Ereguayquin desde 1770 e em 25 de Janeiro de 1859 foi
anexado à cidade de São Miguel, pois já fazia parte deste município desde 12 de junho de 1824
até 16 de setembro de 1936 quando passou ao distrito e Departamento de Usulután e foi dado
o título de Vila. E em 26 de fevereiro de 1998 recebeu o título de cidade. Atualmente Jucuarán
tem uma população de 1140 habitantes na sede e 4593 no interior.
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Conforme a tradição de nossos antepassados, uns pescadores encontraram uma caixa de
madeira boiando no mar perto da praia de El Espino. Na caixa tinha uma imagem da Virgem
Maria a qual eles chamaram de “Candelária” porque tinha uma vela (candela) na mão. E é esta
a imagem que é venerada aqui em nosso santuário desde então, até hoje.
Há muitos anos esta imagem recebe grande veneração, e cristãos de muitos e diferentes povos
e lugares vem e continuam vindo a venerar esta preciosa imagem.
Sua romaria é celebrada em 2 de fevereiro e Jucuarán se veste de gala para receber todos os
peregrinos que nos visitam. Esta romaria é celebrada há quase 440 anos quando os índios Uluas
a iniciaram. Não é a festa patronal, mas sim a Romaria.
Graças a Deus que nós, mesmo não sendo Uluas puros, temos mantido esta tradição religiosa,
pois ao final das contas, a diversidade cultural e religiosa, quando é autêntica, não conduz a
outro senão o mesmo e único Deus de todos os povos. E este Deus, cujo nome Moisés
conheceu no deserto como Javé, tem a capacidade de incluir todas as culturas e raças
adoradoras d’Ele.
Hoje vocês vieram aqui, irmãos e irmãs de diversos lugares, para visitar este pequeno povoado
e este santuário da Virgem da Candelária que ainda está em construção e que foi iniciado faz 57
anos por aquele que então foi conhecido como Padre Oscar Romero e que agora conhecemos
como o Mártir de nossa Igreja Salvadorenha, Monsenhor Romero. Vocês foram trazidos aqui
por seu amor as nossas tradições, que representam nossa cultura que está sendo bombardeada
por culturas modernas, muitas vezes acabando com nossos próprios valores.
Agradecemos sua visita nesta tarde e esperamos que continuem animados trabalhando pelo
bem e a preservação de nossos valores culturais e religiosos. Nós nos sentimos animados e
muito honrados por sua visita.
Pedimos ao Deus Pai sua bênção sobre todos e cada um de nós.
Os caracóis soaram, indicando o início do ato litúrgico. Monsenhor Rodrigo Orlando Cabrera,
bispo do lugar, aspergiu todos os
participantes com água benta
enquanto os caracóis continuavam
soando.
Entramos no santuário com velas
acesas, ao som de cantos,
tambores, caracóis e sinos. Os
padres do encontro em comunhão
com o bispo do lugar. Os
integrantes da coordenação geral
da AELAPI foram convidados ao
presbitério para solenizar ainda
mais a celebração em comunhão com o povo. O bispo incensou a imagem da Virgem da
Candelária.
LEITURA DO POPOL VUH (palavra sagrada de Deus para nossos povos Mayas)
Leitura do livro Sagrado de Nossos antepassados... “(...) eles sabiam muito bem quais eram os
caminhos de Xibalba...”
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Testemunho de nossos antepassados
Canto de Aleluia: Deus tem falado com seu povo, Aleluia! E sua Palavra nos ensina, Aleluia!
Abram seus ouvidos, povo querido, abram‐nos agora e escutem‐me.
EVANGELHO: do evangelho da fuga para Egito...
HOMILIA: Mons. Orlando Cabrera comentou em sua homilia: A construção antiga era colonial e
a planta para este novo templo foi encomendada por Oscar Romero, que atendia este povoado
da paróquia de São Domingos. Passaram os anos e o templo não era terminado. Os migrantes
de Jucuarán tornaram possível a conclusão deste templo. Alguns fugiram da violência para os
Estados Unidos; no entanto não se esqueceram deste lugar. Foi declarado como santuário
diocesano da Diocese de Santiago de Maria. A Virgem de Candelária protege toda a diocese. As
romarias são feitas no mês de fevereiro, vem gente do leste ao oeste do país e gente de
Honduras e Guatemala. Nesses dias se faz a peregrinação. Esta luz que vocês trazem simboliza a
luz que conduziu a Maria. E José que nunca fala, mas é notável a obediência deste grande
homem. Como no Evangelho que escutamos, que ele obedece ao anjo. O Senhor se revela nos
sonhos de José. Tratando de proteger a criança, uma grande missão, ele se dirige a Egito.
Nazaré era um povoado obscuro, Jesus era um desconhecido, camponês e é ele quem vem a
transformar a história do mundo inteiro.
Nós procuramos ler o que disse o Senhor nas diferentes culturas. O mais valioso nestas culturas
é sua relação com o divino. Alguns estudiosos calculam que em 2050 a Europa será mulçumana.
Além do mais a população é muito reduzida, diferente de nossa realidade. Nós devemos partir
para defender nossos valores a partir de nossa cultura onde aparece o valor da família e onde
inicia o tecido social. O Concílio Vaticano II afirma o valor fundamental da família.
Depois da guerra, a metade dos salvadorenhos vive nos Estados Unidos, e em Jucuarán há
caminhos desabitados. E isto tem provocado uma grande desintegração familiar. Por isso, a
família deve ser uma prioridade pastoral. Que o Senhor e Nossa Senhora da Candelária nos
abençoe nesta grande empreendimento de defender e promover as famílias cristãs em todo o
continente latino‐americano.
ORAÇÃO DOS FIÉIS: realizou‐se nas seguintes línguas: Makuxi (Brasil), Zapoteco (México),
Quíchua (Equador), Aymara (Bolívia), Guarani (Argentina), Mapuche, (Argentina)
PAI NOSSO: Deus conhece também nossos idiomas, por isso o rezamos em todas as línguas
presentes.
A PAZ: saudação espontânea de paz...
ORAÇÃO FINAL: Solene bênção da comunidade. Depois os irmãos e as irmãs foram colocando
suas velas diante da Virgem da Candelária e com elas suas próprias intenções frente a imagem
sagrada da confraria que esteve acompanhando nosso encontro.
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Este é o momento no qual, por regiões ou áreas, abriremos o cofre da sabedoria de nossos
povos para compreender o sentido profundo da proposta indígena, a respeito da mobilidade/
migração. As sábias e sábios de cada região explicarão a mensagem que os textos sagrados de
nossos povos guardam. São os mesmos mitos, ritos e histórias antigas que apresentarão no
terceiro momento.
Depois, em assembléia plenária, um sábio ou sábia de cada região ou área explicará e aplicará à
realidade atual a luz que vem do mito, rito ou história, que sua região apresentou no terceiro
momento. Também será pedido a alguns assessores que apresentem outras luzes, tiradas da
Bíblia, do Magistério eclesial e outros ramos do saber humano sobre a mobilidade/ migração.
ORAÇÃO INICIAL
Deus está contente que estamos aqui, está alegre porque estamos juntos, está alegre de nos
ver dançar juntos. Contemplando a bondade deste Deus, digamos‐lhe que o queremos muito e
por isso estamos dispostos a respeitar e apreciar o que Ele nos presenteou: a Terra que é nossa
mãe, tudo o que tem feito para o bem de todos. Em sinal de respeito e reverência para o Bom
Deus nos colocamos de joelhos e dobramos a nossa cabeça e os nossos olhos, e em silêncio, do
fundo do nosso coração lhe dizemos quem é Ele para nós. Recebamos o incenso sagrado para
que sejamos portadores deste perfume, deste sabor, destas cores. Agradeçamos a diversidades
das nossas cores porque é isso que Deus quer para nós. Deus vela sobre o nosso caminhar:
sintamos em nosso coração sua presença. Hoje e sempre seu Espírito nos acompanha. Tendo
recebido este manto sagrado do seu incenso, digamos a Deus de todo o coração: Obrigado!
Rezemos cada um em sua língua o Pai‐ Nosso. Acendemos as velinhas e colocamo‐las, junto às
nossas intenções, no altar do nosso encontro depois de passá‐las em nosso corpo para colocar
todo o nosso ser nesta oferenda de luzes, enquanto se entoam os cantos acompanhados pelos
instrumentos. De mãos dadas, vamos dançar ao redor do altar acompanhados de música
andina. Vamos terminar com o grande grito de Jallalla.
LIGAÇÃO
Partilhamos nestes dias a sabedoria dos nossos povos. Nos foi explicado o que ensinam: o mito
dos irmãos, o mito dos quatro caminhos, o mito da mãe que protege os seus filhos da lombriga
gigante, o mito do Wira’i perdido num mundo estranho e que consegue voltar às suas origens,
o mito do povo organizado e que deve percorrer grandes distâncias para encontrar sua
liberdade. Todas as vezes que recuperamos as nossas origens, os nossos mitos, encontramos a
força que nos leva à autêntica liberdade.
Em Jucuarán, pudemos celebrar que somos família, que somos irmãos, podemos experimentar
a hospitalidade dos nossos irmãos e irmãs que nos esperaram e receberam com muita alegria.
PLENÁRIO
AMÉRICA CENTRAL
Deram‐nos esta responsabilidade,
representar a América Central,
representante
do
milho.
Modificamos a apresentação, os avós
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já não ouvem ou não vêem bem. Pediram a uma neta que seja sua porta voz.
O sentido do mito dos gêmeos. O sentido do chamado a caminhar com o coração erguido e ter
firme nossa fé e nossa força. Nosso caminhar tem sentido, rumo e horizonte. Temos que saber
escutar nosso coração para escolher os caminhos da vida que, porém, podem encontrar a
morte.
Ao morrer o corpo, a alma volta ao corpo dos gêmeos e é através da alma do pai. Conhecem
seu passado, suas raízes e lhes ajuda a defender sua identidade.
O momento em que a mulher se encontra diante da prova da espiga nos ensina e ressalta a
valentia da mulher para defender sua descendência e também se compara às grandes
tentações que encontramos em nosso caminhar e que a mulher, com sabedoria e fé, recorre a
seu Deus para superar diversas tentações.
Quando já conheces teu passado e tuas raízes, sabes como defender tua identidade.
Não se pode esquecer que toda a vida é movimento; a bola e a xícara se movimentam
conforme nosso corpo comanda, e a saliva nos diz que todo líquido é fecundo e que quem
impede a migração impede a vida.
É um canto à vida e ao fato que a vida é um processo de harmonizar nosso interior a partir do
mais profundo de nosso ser para não esquecer que nós, povos da América Central, somos filhos
da mobilidade.
E com esta mobilidade sempre encontramos dificuldades que nos fazem encontrar esperanças,
mas também a morte.
Como aplicá‐lo? Com a resistência da dignidade, conseguiremos vencer a tentação do
modernismo, hoje o capitalismo, quando estivermos convictos no coração e apoiados na
família.
A mobilidade humana não é fácil, uns ficam no caminho, outros voltam, outros não sabem onde
estão, mas tudo isso gera vida. Queremos concluir dizendo que o mito é o lugar teológico de
nossos povos. Eu, como indígena, agradeço às igrejas que se abrem pouco a pouco este espaço.
É um avanço que haja Teologia Índia porque é o trabalho do espírito que nos leva. É verdade
que sofremos quando sabemos que um foi preso... somos testemunhos de momentos tristes,
mas a paixão de Cristo se vive na carne porque se quer viver a luz. Deus emigra do alto, se faz
humano, não foi fácil passar pela cruz, mas no fim encontrou a vida plena.
CARIBE
Na história que apresentamos começamos hoje dizendo que é um mito milenar, pelo que
podemos calcular. A primeira coisa que necessito é a permissão de nossos antepassados para
contá‐lo. Com novos problemas, não me sinto digno, porém meus irmãos indígenas me
disseram que me dão permissão a fazê‐lo.
Em nossos mitos o povo justifica e consagra o fenômeno do deslocamento. Além disso, alguns
experimentam as conseqüências. O mundo é uma grande casa, dotada de recursos que são
para todos. A natureza dá tudo para que cada um tenha o necessário para viver. Por isso não
existe o conceito de economizar para o futuro. Cada um tem que tirar da natureza o que
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precisa para viver. Em alguns cantos estão presentes as desgraças de quem emigra. Pode‐se
colher as experiências negativas dos que emigram em alguns cantos que destacam que a
emigração aparece não por necessidade econômica, mas por despejo, por problemas. Nosso
mito se chama a origem do barco. O relato começa com duas irmãs, que aparentemente vivem
bem, tinham roça e com isso viviam bem. Porém começaram os problemas porque alguma
coisa comia as folhas da mandioca. O sustento vai baixando. Ao descobrir o homem que está
fazendo o dano, elas o convidam a ser seu esposo para juntos desenvolver atividades
econômicas. O homem desaparece, mas lhes dá conselhos: ‐ Alguém virá dizer‐lhes coisas, mas
eu lhes dou a chave para que saibam interpretar. Vem a lombriga, símbolo dos poderes que
vêm a nossas comunidades com falsidade, oferecendo coisas, porém o que querem mesmo é
destruir. As irmãs descobrem o truque e fogem para que seus filhos sobrevivam. Em nossas
populações os homens têm desaparecido e a mulher garante a sobrevivência.
Pelo caminho encontram problemas. Três caminhos: precisam deliberar. Aparentemente o
monstro desapareceu, os problemas, porém continuam presentes. Chegam a um abrigo, figura
mítica na narração guarao. Abre‐lhes a porta só se forem homens ‐ interesse pela utilidade. Os
faz crescer, crescimento aparente, mas para trabalhar para ele. A relação com a mãe é rompida.
Nem sempre quem nos ajuda é nosso amigo. Os filhos esquecem suas raízes. Vão sempre a
favor do vento, vão à busca do mais fácil, se forem contra encontrarão outros conselhos. Um
dia os dois jovens decidem mudar de direção, porque mesmo que seus ramos tenham sido
cortados, suas raízes ficaram. Quando voltam já não são os mesmos, são o que eram quando
chegaram a este novo lugar. Ao encontrar‐se com seus semelhantes buscam soluções. Fazem
seu barco quatro vezes, até que conseguem se libertar. Até que não se encontre a identidade,
não há libertação. Temos que seguir nossa espiritualidade.
Interessante no conto é o papel da natureza. Os pássaros avisam, a natureza sempre está
implicada. Remam mal, os pássaros lhes orientam. Fazem afundar o barco, mas voltam a
levantá‐lo. Nosso povo convida a todos para a aventura em busca da vida, a natureza convida a
não matar, a buscar com eles a solução porque a grande casa necessita de todos.
As duas mulheres representam a grande família. Como povos indígenas, temos que manter‐nos
unidos para não desaparecer. A família indígena poderá desaparecer somente se deixar de
lutar, se deixar de ser unida. O barco é símbolo da libertação, com ela podemos avançar,
comprometer‐nos com a natureza. Construir cada vez mais barcos para ter a esperança de
chegar.
AMAZÔNIA
É um momento muito forte, estou muito contente, porque este encontro é um momento de
espiritualidade. Meu esposo foi Francisco (Xicão). Tenho cinco filhos. Meu esposo migrou a São
Paulo durante três anos. Voltou à aldeia e foi escolhido como cacique de seu povo. Não foi fácil,
começaram perseguições e nada lhe intimidou porque era um escolhido. Formou uma
organização de líderes, para educação, saúde, durante 12 anos foi cacique. Com sua morte um
filho, Marcos de 19 anos, recebeu a iniciação para ser cacique de seu povo. Eu perdi meu
marido, mas como mãe, eu entreguei um filho para a luta porque Marcos continua a luta de seu
pai. Xicão foi assassinado por causa da terra. O sangue derramado voltou. Tenho muitos netos,
mas minha família são os dez mil de minha aldeia. A espiritualidade me fortalece. A natureza é
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a fonte. Hoje estão ali quarenta jovens que ele está acompanhando para defender a terra. Para
ser felizes precisa‐se duas coisas: saúde e a mãe terra. As crianças aprendem estas coisas
preparadas pelos líderes espirituais. (Zenilda ‐ Xukuru)
Há um órgão do Estado que está aí para defender os direitos indígenas, mas o que aconteceu
em minha família é que minha mãe casou com um não índio porque o SPI não deixava que se
casasse com outro indígena. Ela se casou e tiveram 17 filhos, criaram 12. Eu casei com 16 anos
na aldeia, mas tive que ir a cidade. Estudei, aprendi meus direitos e voltei à aldeia. Meu tio, que
é pajé, me deu o cargo de cacique que aceitei de coração aberto para lutar por meu povo.
Agora estou sendo perseguida por fazendeiros da região. Estou aqui porque quero compartilhar
o que vivo. (Hosana – Puruborá)
É bom escutar as histórias mesmo que sejam tristes. O lugar de onde venho é uma terra sofrida.
Muitos foram presos, outros assassinados, banharam a mãe terra com seu sangue. Porém, nem
o povo e nem a mãe terra ficaram tristes. De lá nasceram novos guerreiros. Hoje a terra está
demarcada e registrada. Minha terra é de todos vocês também porque apoiaram esta luta.
(Ezequiel – Makuxi)
É a quarta vez que participo nestes encontros. É um tempo sagrado porque chegamos para nos
iluminar e fortalecer nossos povos. Todos nós temos a mesma luta. Nossas armas são a mãe
terra, os espíritos dos montes. Faz 11 anos que sou cacique porque vi meu povo sofrer pela
terra. Eu não luto somente por mim, mas por meu povo. Encontro força em nossos rituais, em
nossa cultura. (Miguel – Tembé Tenetehara)
O mito de Wira‘i
Este mito se caracteriza como o mito da passagem de rapazes para serem xamãs.
Reflete as etapas de preparação e ao mesmo tempo o simbolismo ritual.
Porém, numa leitura do mito a partir da temática do nosso encontro, é possível descobrir uma
analogia com a situação das migrações e das mudanças e luzes para o caminho, em vista de um
projeto alternativo e mais participado.
O mito é caracterizado por 03 etapas:
A separação: afastamento do convívio social
 O trânsito: a fase da indefinição, da ambigüidade, dos desafios, da formação, das escolhas.
 A re‐agregação: a redefinição da identidade e do projeto de vida na nova situação.
É perder e reconstruir. O nosso herói Wira’i que representa, para nós, o povo migrante ou o
povo acometido por mudanças violentas e rápidas provocadas pelo mundo globalizado, tem
amigos e inimigos.
INIMIGOS
AMIGOS
SIMBOLOS
Comentário
Coruja bacurau Paturi e
pássaros do
Amigos
pássaros
céu
jacaré
socó
répteis
inimigos
cutia
sapo cururu rio
o obstáculo p/ voltar
jibóia
caititus
água
sinal de purificação
coelha/ mulher pai
frutos da
união c/ a natureza
mata
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voar
mãe/ mulher

ir além
renunciar ao sonho

1.
A separação:
O coruja bacurau leva o pequeno gavião WIRA’I para além do grande rio. Wira’i é
despido
de sua cultura, de sua aldeia, de sua família, de sua tradição, de seus amigos.
Encontra‐se só.
Na migração ou nas mudanças profundas as pessoas são como que despidas de seus
laços anteriores. Estão sozinhas num mundo desconhecido e são impossibilitadas, sozinhas, de
restabelecer os laços que lhe davam segurança. O grande rio é símbolo da mudança, da
migração. A coruja bacurau são as pessoas ou as circunstâncias que provocaram a migração.
Na mitologia tenetehara a coruja bacurau faz parte dos pássaros símbolo da morte. Ela
representa a avidez, o ciúme, a explosão.
Quem é para o meu povo a coruja bacurau?
Vamos lembrar a análise do 1º momento e as causas no 2º momento. É assim a situação
dos nossos migrantes e dos nossos irmãos e irmãs frente à globalização.
Esta situação tem dois aspectos: o negativo a partir dos problemas que surgem e o
positivo, a partir das novas possibilidades de luta e superação que a situação oferece
O Trânsito: ou caminho de volta.
Wira’ i não desanima. Wira’í decide voltar para casa por causa da memória que impediu
que ele esquecesse quem era. Isto é importante: não perder a memória como lugar social do
qual se construiu a cultura. A identidade é o “porto seguro”, é um elemento que favorece a
autoconfiança. Assim, Wira’í conviveu com outros, mas não se mimetizou. Se a identidade está
fortalecida, juntamente com a auto‐estima, isto faz com que o indivíduo retorne sempre ao seu
“porto seguro”. Está resolvido a cruzar o rio.
Pede ajuda primeiro aos pássaros do céu: a coruja, o pica‐pau, o paturi. Eles não
conseguem, mas o paturi traz o jacaré grande e avisa o pequeno gavião como se defender dele.
Ele usa astúcia e consegue fugir escondido pelo socó, que lhe aponta o caminho para a casa do
pai. O caminho não é fácil. Quem o abriga é o sapo cururu que Wira’i pensava fosse uma pedra.
Em seguida encontra a cutia e a jibóia da qual rouba o fogo. Quem o salva da jibóia que quer
devorá‐lo é o canto do gavião. Seguindo o caminho encontra a mulher que era uma coelha que
o segura em sua casa. Quem o libera desta situação são os caititus que o levam até a roça de
seu pai.
O trânsito não é fácil: exige de Wira’i a consciência de sua situação e a vontade de sair
dela; mas exige também ajuda de alguém, porque sozinho não irá conseguir.
Nesta passagem, neste amadurecimento Wira’i encontra amigos (paturi, socó, sapo
cururu, canto do gavião, caititus) e inimigos (jacaré, cutia, jibóia, coelha).
Quem são estas personagens na vida dos emigrantes? Quem ajuda a tomar
consciência da situação e do perigo da perda cultural e da identidade? Quem ensina (paturi) a
usar os meios oferecidos pela sociedade globalizante (Jacaré) sem se deixar destruir por eles?
O jacaré também lembra a água, que é sinal de purificação, renovação. As provas que o
povo enfrenta significam passagem para se renovar. Muitos dos rituais indígenas expressam
esta idéia de mudança e renovação.
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Quem é o socó que o salva do jacaré e indica o caminho para a roça do pai?
E o sapo cururu representa a segurança num momento difícil, mesmo sendo um bicho
temido e por nada simpático. Temos, pois a cutia, a serviço da jibóia que quer devorá‐lo. A
astúcia de Wira’i e o canto do gavião, caçador das cobras, o libertam.
Mas aí cai na sedução da coelha que quer que fique com ela e esqueça a casa do pai.
Wira’i quase se acomoda. Não acontece isso às vezes? Índios que se perdem na sociedade nova
e se deixam tornar‐se mais um, renunciando ao projeto de seu povo.
São os caititus que conseguem tirá‐lo desta situação e o levam até a roça do pai.
Durante todo este caminho Wira’i se alimenta somente das frutas do mato (sapucaia,
inajás e outras). Nesta fase de trânsito, caracterizado pela ambigüidade, ele precisa reaprender
a se relacionar com a natureza, a maneira dos antigos. Tem que recusar os produtos que a
sociedade oferece (Televisão, Dinheiro, Poder) que são capazes de viciá‐lo. Só depois de se
reencontrar com a natureza e voltar para a roça do pai, que ele vai poder usar dos bens
culturais da sociedade sem ser contaminado por ela.
Quem são os caititus na vida do migrante?

3.

A Re‐agregação:
A re‐agregação não é o caminho de volta, mas a reformulação do projeto de vida a
partir do novo conteto, mais amplo. É reafirmar a identidade mesmo saindo do limite da aldeia.
É um projeto mais global, incluindo a contribuição e aliança com outros povos.
É a consumação da passagem a partir da qual se passa a ter direitos e obrigações.
O relacionamento, daqui em diante, supera o limite da aldeia: os direitos são sobre a
mãe terra que é de todos e as obrigações serão coletivas em vista da preservação da natureza
casa de todos e de todas.
Wira’i é reconduzido pelos caititus ao roçado do pai. Pela primeira vez, depois de muito
vagar, Wira’i restabelece o contato com a cultura. O próximo passo é a aldeia onde mora. O
primeiro encontro é com uma mulher, sua mãe. Wira’i recusa o seu abraço a indicar a sua nova
condição de xamã. Para a situação dos migrantes indica que a volta para aldeia não é uma
simples volta ao passado, a re‐agregação é sim o reassumir, mas também superar os limites da
família e da aldeia. O novo projeto é simbolizado pela união com o pai: O filho entrou no corpo
do pai, que ficou com duas cabeças conversando entre si.
É a nova situação. É a cultura e o projeto de vida reformulados em diálogo com outros.
Por isso o filho convida o pai a ir embora. Cantam durante três noites e depois vão embora
levando o povo consigo. Viraram passarinhos e iam em bandos se juntando com os outros: a
andorinha, o recongo, o xéreu e foram embora para longe, construindo o novo projeto de vida
para si e para o futuro da natureza.
Vamos terminar com o comentário do professor Claudio Zannoni a respeito deste mito e
do projeto que os Povos Indígenas propõem à sociedade de hoje na relação com a natureza.
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“No mito que acabamos de analisar aparece ressaltada a relação entre o mundo
dos homens e o mundo dos animais, entre o mundo da floresta e o mundo da aldeia,
entre o mundo da natureza e o mundo da cultura. Estes se complementam através de
ações recíprocas. Assim, o respeito ao mundo de cada um é a prerrogativa principal.
Preservar a natureza significa preservar a vida humana, ao mesmo tempo em que a
vida humana contribui para a continuação do ciclo da natureza, no que concerne
tanto à fauna quanto à flora”.
Todos os mitos tenetehara referem‐se a uma época em que os animais, como os
homens, falavam. Época essa que, como todos os narradores apontam, já acabou. No
entanto, ela está presente ainda nos mitos. Neles, todos os personagens falam,
dialogam entre si, se manifestam. Assim, representa para os Tenetehara o “tempo
perdido”, um tempo em que havia harmonia e entendimento entre os mundos da
natureza e da cultura. É, porém, o tempo a ser perseguido ainda.
SIMBOLISMO MÍTICO E SIMBOLISMO RITUAL NO MITO “WIRA’I E O BACURAU.” –
Claudio Zannoni

É esta a mensagem que os índios têm para todos:
Trata‐se de esboçar e defender o direito a serem habitantes da Terra, por serem filhos
dela, porque nós, indígenas, temos uma proposta de vida para ela. Neste sentido, é
necessário prender a atenção na forma como a mobilidade/ migração está nos unificando
como humanidade, na luta por um projeto de vida estreitamente unida à Terra.
CONE SUL
O nome do mito que vamos comentar é : “Onde tudo começou!”
Nós da comunidade Guarani vivíamos juntos, os trabalhos eram realizados comunitariamente,
porém chegaram pessoas de outros lugares convidando‐nos a segui‐los, prometendo uma vida
melhor, diferente. Os índios ficaram tentados. Mas tudo depois terminou em mentira,
exploração, marginalização.
Os mitos não são coisas do passado mas algo que ilumina a vida de hoje,
No mundo atual, muitos índios são marginalizados, desprezados; vivendo em suas terras são
considerados invasores. Desaparecia um e depois outro e nós vemos que desaparecem os
nossos bens, as nossas tradições a nossa medicina.
Abandonaram as riquezas de seus povos. Olharam a riqueza de outra forma: eram ricos em
sabedoria, em união, no jeito de sentir‐se irmãos; esta riqueza foi trocada pela riqueza material
que foram nos oferecendo.
Porque fugiram? Procurando recuperar o que tinham perdido. A solução era retornar à terra.
No caminho encontram os frutos: Deus se revela; quando um povo está desesperado ele se
aproxima e ajuda. Está atento. Sempre há algo a perseguir, sempre há motivação para
continuar andando. Deus continuamente se manifesta, ajudando o seu povo.
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Quando dizemos que sempre nos sentimos apoiados por Deus, incluímos também o apoio das
instituições religiosas. Hoje, porém, aparecem pessoas que se apresentam como autoridades
religiosas de um povo mas visam o lucro do mercado.
Este nosso encontro é realização deste mito pelo encontro com os irmãos. Nos encontramos
não somente com os índios mas com membros de outros povos que estão preocupados e
decididos a caminhar junto conosco.
Este é o desafio para o nosso futuro: como fortalecer as autoridades dos nossos povos. Que
estes relatos que partilhamos não sejam considerados como coisas do passado. É nossa tarefa,
de hoje, como transmitir esta sabedoria às gerações futuras.
Vamos imitar os pássaros. Os pássaros se reúnem, se juntam. Imitá‐los é um convite a nos
unirmos. Dessa maneira vamos encontrar o caminho.
A imensidão do mar. Deus já mostrou, através do xamã, o que vai acontecer. É importante
saber esperar.
A chegada. Queremos recuperar as raízes, contar nossas histórias. Nelas se diz como devemos
viver. Quando somos obrigados a migrar à força, sempre encontraremos luz e força. No mito,
os índios saíram procurando melhorar a vida, porém sentiram necessidade de voltar, de
recuperar a sabedoria do seu povo. Se o xamã tivesse perdido o seu conhecimento, não teriam
conseguido atravessar o mar para voltar.
O xamã é uma pessoa espiritual que precisa ficar sempre alerta e com esperança, não pode
dormir e nem se render. O xamã é alguém que transmite coragem, por mais que o povo caia e
desanime ele tem que levantá‐lo.
Atualmente o povo esta dividido. Até deixamos de lado a nossa comida tradicional. O índio vive
uma situação nova, come e veste diferente. Também somos facilmente enganados. Antes
éramos fiéis às nossas esposas, hoje já não somos fiéis. Tínhamos muita solidariedade e
gostávamos de visitar os nossos vizinhos; hoje o costume das visitas acabou. Estamos
esquecendo a língua e a medicina natural. Poucos participam dos rituais. Há pouca
compreensão entre nós.
A cabeça dos índios não é feita de barro. É necessário que nos organizemos, nos unamos,
sejamos unidos na diversidade; esta é a mensagem deste mito.
A própria natureza também está reivindicando os seus diretos, porém não nos deixamos guiar
pelas boas aspirações do nosso corpo.

RESUMO DAS CONTRIBUIÇÕES REGIONAIS, por Roberto Neppas
Falamos da vida. A vida em si já é movimento. Temos que prestar atenção porque mover‐se é
um desafio. Há horizonte, há caminhos e às vezes não seguimos pelo caminho certo. Alguns
partiram e retornaram e outros não.
Todos nos sentimos responsáveis. Devemos assumir a responsabilidade que Deus nos confiou.
Este Deus quer tornar‐se presente como comida, como sonhos, como festa. Descobrimos que
se faz presente de maneira simples. Por isso fez a mãe‐ terra com sabedoria.
É a casa grande, não podemos nos apropriar e nem comprar. Porém temos que prestar atenção
porque existe outra lógica: hoje, tudo se compra e se vende.
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A casa é o todo, é o seu povo, todos os seres. Na casa entram todos, os mais diferentes.
Precisamos evitar as divisões que nos enfraqueceram.
Todos falaram da sabedoria que se torna vida no ancião, no pobre, no próprio povo, e
descobrimos que é a própria palavra de Deus. É necessário que aprendamos dela.
Falamos do Espírito de Deus. Sem Ele nada é possível; é a força de nossa espiritualidade, o
sentido das nossas lutas. Podemos encontrar essa lição nos relatos, nos mitos como lugares
teológicos. Esse é o caminho para continuar sendo povos. Por isso nos diziam que esse bom
Deus quer que seus filhos sejam felizes, que tenham saúde e estejam em harmonia com a
natureza.
Somos convidados a não esmorecer, a ficar atentos e a não vender a nossa sabedoria. A nossa
sabedoria não é algo do passado, mas, ao contrário, palavra bem atual.
Cuidemos do que é nosso. Se nós adotamos algo de fora, é para que fortaleça a nossa vida e
nos ajude a viver melhor.
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PAINEL DE ASSESSORES
ANTROPOLOGIA DA MIGRAÇÃO, pelo Pe. Clodomiro Siller Acuña, CENAMI.
INTRODUÇÃO
• A Migração humana atual é o drama mais
doloroso de nosso tempo. Nunca na história da
humanidade existiram migrações como a atual.
• A migração é um fato que, ao ser abordado,
apresenta muitos aspectos diferentes. Podemos
analisar a migração: como realidade, como
dinâmica, como finalidade e como efeito ou
resultado.
• A migração tem dimensões surpreendentes, que
vão desde a magnitude energética, a cósmica, a
vegetal, a animal, a humana e a espiritual.
• A humanidade em diversos momentos
empreende com diferente intensidade a migração como um processo variado,
composto e múltiplo.
• Vamos refletir sobre a Antropologia da Migração, ou seja, a lógica do humano na
migração e a lógica do não‐ humano na migração.
1. DIMENSÕES BÁSICAS DA MIGRAÇÃO
• A energia, desde o momento em que é gerada, expande‐se até um nível
possível, dependendo de sua origem, e logo se aplica, acaba e transforma.
• Nosso cosmos, sendo resultado de uma energia principal, a partir de sua
posição inicial, migra incessantemente para um ponto final desconhecido.
• Sabemos que os nossos continentes (África, América, Europa, Ásia, Oceania)
“migraram” de uma condensação energética e incandescente até chegarem a
um estágio que possibilitou o surgimento da biodiversidade.
• A dinâmica migratória não para: emigra o ar, emigra a água, emigram as pedras,
emigra o pólen, emigram os animais, emigra a humanidade.
• Este emigrar se realiza dentro de uma laboriosidade energética que fortalece,
modifica, transforma, multiplica, destrói, renova. Por ex. uma rocha ao perder o
equilíbrio entre o apoio e a força de gravidade, cai, derruba árvores, arrasta
outras pedras, destrói, fragmenta‐se e termina como areia no mar.
• Refletiremos aqui como é a lógica que humanamente aplicamos quando
pessoas, famílias ou povos se encontram em processo de migração.
2. A HUMANIDADE É UMA ESPÉCIE MIGRANTE
• Durante milhões de anos os ancestrais da humanidade viveram nas árvores. Quando
desciam, movimentavam‐se usando os quatro membros.
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Ao escassearem os frutos, ao depender de raízes, plantas e animais menores, ao
passar mais tempo no solo, os humanos se desenvolveram como bípedes.
Pés, joelhos, pernas, ventre, curva da coluna, pescoço e cabeça distribuem o peso
sobre os distintos eixos de gravidade, reduzindo o peso da carga real.
A constituição anatômica básica estrutural do ser humano como anthropos bípede,
facilitou grandemente o deslocamento da nossa espécie.
A espécie humana atual, pela estrutura da natureza de sua complexidade, é uma
espécie migrante, a única que conseguiu habitar todo o planeta (entre os seres
pluricelulares).
As migrações que outros seres viventes realizaram nesta terra, são bastante
limitadas, ou tem sido levadas em grande parte pelos seres humanos.

3. SOMENTE OS POVOS MIGRANTES DESENVOLVERAM GRANDES CIVILIZAÇÕES
• A migração da humanidade começou na África, no leste, em direção ao Sol.
Chegaram ao mar, seguindo ao norte, para continuar sempre para o leste.
• Na Cordilheira do Cáucaso uma parte da humanidade decidiu migrar ao oeste, e seu
itinerário foi muito curto. Quando parou, povoou o Ocidente e o Norte do Ocidente.
• As maiores religiões atuais são de origem oriental. Nenhuma das religiões ocidentais
continuou, nem seguiu até a época contemporânea.
• A humanidade forjou poucas culturas e civilizações originais: no Egito, Babilônia,
Índia, China, América pré‐colombina. Todas de origem migrantes.
• No passado e no presente, somente os grupos humanos que têm uma origem
migrante chegaram a desenvolver grandes civilizações.
• Quando um povo interrompe sua dinâmica de migração, e entra na dinâmica da
dominação, é iniciado então o colapso da sua própria civilização: assim aconteceu
com o Egito, com a Babilônia, com o império Chinês, com os impérios hindus e, pela
globalização, está acontecendo com os Estados Unidos.
4. PRIMEIRAS MIGRAÇÕES DOS POVOS INDÍGENAS
• As pessoas, famílias e povos que se sentem realizados no contexto histórico, social,
político, cultural e religioso onde moram, normalmente permanecem onde estão.
• Teve um tipo de crescimento e desenvolvimento humano que se deu por meio da
migração, a qual tinha como objetivo buscar mulher ou homem para o matrimônio.
• Desfrutar da diversidade genética produziu intercâmbios que melhoraram a espécie
humana, e facilitaram a adaptação às situações geográficas e climáticas difíceis.
• Posteriormente a história ensina que a migração surge onde explodem problemas,
necessidades, traumas, dominações, exclusões, perseguições e extermínios.
• No século XVI a migração dos povos indígenas foi forçada, pela Colônia, a fim de
explorá‐los e despojá‐los de seus centros rurais, urbanos e minerais.
• Atualmente, a humanidade inteira está vivendo a emigração em porcentagens
nunca registradas anteriormente na história. Todos os povos emigram.
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•

A migração tem sempre como destino outros lugares que têm mostrado
possibilidades de melhoria, de bem‐estar , de desenvolvimento e de melhores
condições de vida.

5. MIGRAÇÕES DOS POVOS INDÍGENAS HOJE
• Nos lugares para onde migraram à força, os povos indígenas mantiveram grande
parte de seu aspecto físico, de suas tradições lingüísticas, sociais, culturais e
religiosas.
• O neocapitalismo descobriu que os indígenas encontravam‐se em lugares
extremamente ricos em recursos naturais, com novos minerais e energéticos.
• Com as legislações injustas e camufladas, os sistemas nacionais avançaram nos
territórios indígenas, criando situações eco‐ sociais e políticas intoleráveis.
• Inicia‐se assim um processo de emigração em direção às grandes cidades, em busca
de subsistência, que acharam com empregos de ínfimo ou péssimo nível.
• O surgimento entre os povos indígenas, da consciência histórica, social, cultural e
religiosa, levou a mobilizações que foram reprimidas.
• Surge também um novo tipo de migrações, as migrações por motivos políticos, que,
nos lugares de destino, estrangeiros e nacionais, os que migraram sofrem com a
desconfiança e a exclusão.
• Os indígenas experimentaram com muitos anos de antecedência, a atual crise da
civilização globalizada, que os levou a uma migração mais intensa.

6. MIGRANTES INDÍGENAS NOS LUGARES DE DESTINO
• O processo inicial da migração é extremamente caro, perigoso e até mortal, nos
locais de trânsito e destino. Sua motivação é sempre a busca de uma vida melhor.
• Quase sempre quando os indígenas chegam ao lugar de destino, seja no mesmo país
ou no exterior, encontram conterrâneos, parentes, compadres, amigos e
conhecidos.
• A maioria se integra com grupos que têm alguma finalidade social; conservam traços
sociais, culturais e tradicionais religiosos próprios.
• Nos EUA, a Igreja e as atividades pastorais são para os migrantes um lugar
privilegiado de encontro, de ação e de compromisso.
• Em muitas dioceses dos EUA a grande maioria dos fiéis católicos são migrantes
latinos, porém, também há muitos filipinos, vietnamitas, coreanos e pessoas do
sudeste asiático.
• O crescente número de migrantes tornou‐se um fator econômico e eleitoral de
efeitos importantes para o sistema do país de destino.
• Nos países de destino os migrantes encontram‐se praticamente em todos os níveis
da economia, não acontecendo a mesma coisa na esfera social e política.
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•
•
•
•
•

•
•

Nos EUA, os indígenas maias da Guatemala estão organizados, e se capacitam para
atuar na sociedade e na Igreja. Eles contam com assessoria da ONU e de
Universidades.
Grande parte da economia dos países onde vivem os migrantes, é mantida graças a
eles; eles, porém, são sub‐metidos a uma grande exploração salarial.
Os migrantes indígenas a quem o sistema estadunidense engloba como “latinos”,
dificilmente conseguem a cidadania, porém, permanecem lá.
É um fato que os migrantes indígenas estão submetidos a um processo de
descaracterização cultural que afeta os migrantes e que faz com que as pessoas do
seu povo não os aceitem mais como membros do mesmo.
Os indígenas e outros grupos que emigram assumem aspectos socioculturais
próprios do lugar para o qual migram, e ao mesmo tempo contribuem com o aporte
de novos significados nas culturas receptoras. Entre as contribuições podem‐se
destacar palavras, locuções e expressões, assim como também alimentos, bebidas,
vestuários, condutas, celebrações sociais e valores culturais e religiosos.
Não é muito significativa nem efetiva a participação dos indígenas na sociedade ou
na política. Alguns chegam a se profissionalizar e se destacar na academia.
Nos EUA há Universidades onde os alunos, para ter mais sucesso, preferem
professores latinos, alguns dois quais são indígenas.

7. PAPEL DOS MIGRANTES PARA O FUTURO DA HUMANIDADE
• Historicamente os povos, as civilizações, as culturas e as religiões se enriqueceram
notavelmente pela presença dinâmica dos migrantes.
• Também houve migrações massivas de povos inteiros, que tiveram papel na
destruição de processos sociais, culturais e religiosos de outros povos.
• Depois do colapso das grandes civilizações, os novos processos históricos que
seguiram, foram resultados de propostas feitas pelos migrantes.
• A crise atual é produto do esgotamento de um sistema ineficaz, limitado ao âmbito
material, econômico e individual. A experiência dos migrantes é diferente.
• Se conseguirmos reverter o colapso ambiental que estamos sofrendo, para uma
recomposição vital, a humanidade do futuro será o resultado das contribuições dos
migrantes.
• Apesar das grandes dificuldades que atualmente enfrenta a migração, esta
continuará até que surjam novas civilizações.
• O futuro da humanidade é migrante e depois mestiço. A migração é a dor do parto
de uma nova humanidade.
• As dinâmicas migratórias energéticas, cósmicas, vegetal, animal, humana e
espiritual, continuarão até que consigamos um novo céu e uma nova terra.
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COMENTÁRIOS
Pergunta: Como ler o mito dos dois irmãos e do cavaleiro que dá conselhos para que
não emigrem?
Resposta: ‐ Como a migração pode nos ajudar: não perder os vínculos com nossa pátria;
‐o que se valoriza é a esperança que nasça de uma vida nova;
‐ Sentem muita saudade dos que vão embora;
‐ Existem muitas formas e motivos de voltarem, por exemplo, para ajudar seu povo;
Pergunta: Que as migrações para outros países são mais restritas. E a volta é mais
aberta, existe mais liberdade. Quem sai daqui para lá é um escravo, e quem volta de lá
para a sua terra, volta como rei.
Resposta: ‐ Existe muita injustiça em relação com os migrantes em âmbito
internacional. Está‐se trabalhando na conquista de direitos para os migrantes nos EUA.
Por exemplo: o visto, a cidadania, entre outros. É necessário aprender com eles. É
necessário fazer políticas novas.
Pergunta: Que podemos fazer em relação às questões políticas?
Resposta: ‐ Os poucos que vão obtendo a cidadania norte‐americana, vão assumindo
cargos políticos. Os migrantes são o futuro da humanidade.
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MOBILIDADE/ MIGRAÇÃO NA BÍBLIA, UM POVO A CAMINHO, Margot
Bremer, RSCJ.
Sabemos que a Bíblia não é um livro histórico, porém, quer transmitir uma reflexão teológica
sobre fatos históricos apresentados como Palavra de Deus e que constituem a história. Desde o
início até o fim, a Bíblia anuncia que a vida nesta terra está marcada por desinstalação,
deslocamentos e caminhadas. O mito da Criação, escrito provavelmente na época do domínio
de Salomão, descreve que o homem foi criado da terra e isto determina para sempre sua
relação com ela (o nome de Adão deriva de “adamah” que significa “terra”). Foi colocado no
jardim com árvores e plantas, e aos animais sabia dar nomes. Portanto, o projeto criador
apresenta‐se aqui como convivência harmoniosa entre Deus, os humanos e a natureza, o assim
chamado Paraíso. Não obstante, a humanidade simbolizada no casal de Adão e Eva, deixa‐se
seduzir querendo entrar em outras formas de relacionamento, como a de domínio, que leva à
divisão, enfrentamento e separação, destruindo assim, o equilíbrio da criação. A conseqüência
é o desencadeamento de muitos desequilíbrios que levam ao desterro do paraíso.
A expulsão desta comunidade paradisíaca leva a humanidade a buscar caminhos novos, para
alcançar novamente o estado de plenitude. A Bíblia, assim como os mitos dos povos indígenas
quando querem expressar o destino de todo a criação o apresentam como origem, para indicar
a direção na busca durante seu caminhar. É possível recuperar a benção de Deus,
empreendendo novos caminhos de busca que vão abrir novos horizontes. Com a expulsão do
paraíso, há um movimento de dentro para fora; parece que Deus tem que lhes empurrar, sair,
assim como o bebê antes de nascer necessita do impulso da mãe para sair ao mundo. Deus
expulsa o homem “para trabalhar a terra da qual foi criado”, (v. 23), sua missão originária, já
que Deus tinha posto “o homem no paraíso para que o cultivasse e o cuidasse” (Gn. 2,15). A
grande diferença é que agora o deve fazer fora do paraíso, numa terra na qual viverá como
estrangeiro. Não obstante, o paraíso se transforma agora em um lugar que não é seu.
A relação com a natureza será a que o ajudará a caminhar com Deus na terra. A expulsão não
implica a destruição do paraíso. Não, o paraíso fechado, custodiado é protegido (por um anjo)
para “guardar o caminho da árvore da vida” (Gn. 3,24). Embora tenham que abandonar o
paraíso, não ficam abandonados por Deus. Simbolicamente, se expressa seu acompanhamento,
nas túnicas que lhes faz, com as quais veste Adão e Eva: Deus está disposto a caminhar com
eles.
Daqui em diante, tudo está marcado pela história. A passagem pelo paraíso, seio de uma
convivência tridimensional em harmonia, rumo ao desconhecido, não parece, à primeira vista,
agradável, porque exige discernimento no caminhar, assumir riscos, superar dificuldades,
empecilhos e perigos, e sobretudo, ter uma clara direção. Para expressar a realidade da história
a Bíblia usa o conceito debarim que significa “palavras”; em hebraico o primeiro significado de
dabar é “acontecimento histórico” que é uma forma de sentir‐se interpelado por Deus e reagir
e (co‐) responder. Debarim então, implica querer fazer uma história com Deus buscando,
interpretando, e seguindo os sinais dos tempos..., o que o profeta Miquéias chamará “caminhar
atentamente (humildemente) com teu Deus” (Mq. 6,8).
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O CAMINHO DE ABRAÃO
Abraão é um homem sempre em caminho. Ele se sente chamado para sair (de uma situação
injusta) em busca de outra convivência na justiça, e “é a terra que Deus mostrará” no caminho.
(Gn. 12,1‐2). Abandona tudo: “terra, família, a casa dos pais” (Gen. 12,1), os clássicos alicerces
de uma sociedade agrária naquela época. Sobre ele recai a benção para todos aqueles povos
(agricultores) que cultivam e trabalham a terra (adamah), ou seja, os que mantêm uma relação
umbilical com a terra/natureza (v. 3; cf. Gen. 2,7).
Abraão saiu de sua casa com um horizonte amplo, a esperança de viver em outra terra o
empurrava a abandonar toda segurança e tudo o que era conhecido; assumindo o risco e a
aventura de fazer caminho com Aquele em quem se fiava cada vez mais, na medida que
andava, esperava e buscava. Abraão é o ícone do êxodo e da migração.
CARLOS MESTERS O DESCREVE COM AS SEGUINTES PALAVRAS:
“Abraão é todo aquele que,
Em nome de sua fé em Deus,
E por causa de seu amor à vida,
Levanta‐se contra toda uma situação
De injustiça e de maldição,
Criada pelos homens e pelas mulheres,
E que, para mudar esta situação,
Está disposto a abandoná‐lo todo,
A trocar o certo pelo incerto,
O seguro pelo inseguro,
O conhecido pelo desconhecido,
O presente pelo futuro”.
Abraão, caminhante/migrante por excelência, é considerado como o início do longo caminhar
do povo de Deus, tecendo uma história de busca e seguimento, rebeldias e infidelidades, de
libertações e novas alianças. A Bíblia não tenta idealizar o patriarca, ao contrário com franqueza
mostra seus medos, dúvidas e impaciências. Uma só coisa quer destacar, a sua fé, que se
expressa numa permanente busca dos sinais dos tempos como indicadores da promessa. A fé o
expulsa de sua casa para caminhar e deixar‐se conduzir pela grande utopia divina. Abraão não é
conquistador de novas terras, mas, caçador de horizontes novos: “partiu sem saber para onde
ia” (Hb. 11,8 a). Deixava‐se conduzir por Aquele que o tinha tirado de sua terra, sua família, de
sua casa. Conduzido pela utopia de um povo alternativo, Abraão caminhava pela terra de
Canaã. Não obstante, esta terra pertencia a outros. Provocava uma sensação de provisório, cujo
símbolo é a tenda dele e de Sara, que instalavam cada noite na terra que os hospedava no
caminho: “viveu como forasteiro nessa terra prometida... reconhecendo‐se (com Sara)
estrangeiro e viajante na terra” (Hb. 11,8b.13). Era uma terra inóspita a que ele ocupava, na
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qual só se podia manter um modesto gado menor. Era terra de passagem. Assim, os poucos
acontecimentos no seu trajeto iam marcar e mudar sua vida e abrir‐lhe‐iam novos horizontes,
como por exemplo, a visita dos três misteriosos forasteiros (Gn. 18,15). Cresceu sua relação
cósmica ao transitar pela areia do deserto e ao orientar‐se à noite pelas estrelas, um processo
que ia paralelo com sua fé, que também alcançou uma dimensão cósmica chamando a Deus
“Altíssimo, Criador do Céu e da Terra” (Gn.4,19.22). O casal ancião necessitava uma imensa fé
no meio de sua solidão, que deles iria nascer um povo tão numeroso como “a areia da terra e
as estrelas do céu” (Gn. 13,16;15,5) duas imagens que impregnaram sua vida e seus sonhos
durante o caminhar no deserto. Sua relação com o cosmos infinito lhes deu a audácia de
acreditar no impossível. Várias vezes, Abraão perdeu no seu caminhar a visão clara do futuro,
acreditando que tudo estava perdido, como por exemplo, quando pensava que Deus pedira em
sacrifício o seu único filho (Gn. 22,1‐19) . Aos poucos, aumentava a certeza de que Deus
caminhava com ele, e neste caminhar se esclarecia qual era a terra prometida. Não entanto,
sempre havia mais escuridão que luz, mas, luz suficiente para seguir caminhando: “para meus
pés, luz é tua Palavra” (Sl. 119,105).
A mobilidade migratória de Abraão, apresenta um novo espaço que se abre entre o “abandono
de” ‐ ruptura com o seu – e “abandono a” – deixar‐se conduzir por Deus por meio dos sinais dos
tempos ‐ . Os acontecimentos imprevistos (debarim), São percebidos e interpretados a partir da
utopia originária, fazendo permanentes releituras. Abraão apresenta‐se como paradigma do
migrante.
O CAMINHAR DOS PROFETAS
A vida toda de um profeta é marcada pela disponibilidade para o êxodo. A situação de injustiça
de seu povo obriga o profeta a sair de si mesmo, de sua casa, de sua família, e às vezes de seu
país (como Amós) para lugares que Deus lhe indicará como a Abraão. “Saí deste lugar” (1 Rs.
17,3‐4) é a palavra dirigida a Elias para partir como Abraão, como Moisés e os antepassados do
Egito, em busca de alternativas. A palavra “levanta‐te” (1 Rs. 19,5) indica movimento e
compromisso com o povo que está numa situação aparentemente inamovível e de indiferença.
Implica uma chamada a romper com o que está instalado, paralisado. Trata‐se de uma situação
de crise que nem os governantes e nem o povo conseguem perceber.
Nesta situação, o profeta entra num movimento de dentro para fora, fazendo perigosa
memória do projeto de vida originário: uma sociedade justa, solidária e igualitária, o sonho de
Abraão. Foi a paixão de todos os profetas, também de Elias, paixão que o empurrou para a vida
pública. Tinham acontecido mudanças na história que exigiam releituras urgentes para re‐
elaborar o projeto originário do seu povo (cf. 1 Rs. 17;18;19).
Nas suas andanças, o encontro com outras culturas abre novos horizontes ao profeta. Como
exemplo temos o encontro de Elias com a viúva de Sarepta (1Rs. 17, 7‐16). Ao confirmar que a
pobre mulher partilha a última refeição com ele, um estrangeiro, o profeta descobre que está
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vivendo valores que deseja que o próprio povo viva. Algo semelhante aconteceu no encontro
de Jesus com a própria mulher sírio‐ efraimita, que lhe ajudara a romper as barreiras de sua
própria cultura e religião, para descobrir a presença de uma imensa fé numa “pagã”, uma fé
que não encontrava nem no seu próprio povo (Mt. 15,21‐28).
Por outra parte, Elias descobre também que o rei de seu próprio povo já não vive os valores de
solidariedade e justiça como aquela viúva de Sarepta; agora poder e riqueza são seus novos
deuses e valores (1 Rs. 18,2.5.). O profeta aprende que Deus não é propriedade de um povo só,
de uma cultura só, de uma terra só, e sim de todos aqueles que tentam viver seu projeto divino,
presente na criação.
Convoca ao seu povo para discernir entre o caminho da vida (Javé) e o caminho da morte (Baal)
(Cf. Dt. 30,15), duas formas de convivência, uma comunitária na justiça e outra individualista,
cheia de injustiças (1 Rs. 18,21).
Tenta chegar até as origens da história do seu povo, de onde tinha brotado a vida itinerante,
que é a passagem pelo deserto. Ao encontrar o seu povo instalado e aninhado em um sistema
monárquico alheio, Elias os chama ao discernimento entre dois caminhos. Isto porque a forma
de convivência deve refletir a imagem de Deus no qual acredita o povo. Como conseqüência
desta atuação profética audaciosa, Elias tem que fugir para o deserto, onde caminha 40 dias em
memória da primeira caminhada do seu povo no deserto. Naqueles 40 anos o povo tinha
tentado mudar sua mentalidade de escravos para outra de interdependentes. Foram tempos
difíceis, nos quais empreenderam um processo de descolonização do sistema faraônico do
Egito, para poder elaborar um projeto alternativo de acordo com o seu objetivo e
possibilidades. Aquele caminhar pelo deserto naquela época, significava para o povo um
momento de crise, propício para criar algo novo.
Elias estava também naquele momento numa situação limite. Simbolizado por uma vida
errante no deserto. Estava experimentando que Deus e seu projeto eram diferentes de como
ele tinha pensado. Na medida em que ele se abria a nova realidade de Deus, ele percebia que
era levado por caminhos novos, ainda mais ousados. Tinha experimentado os limites de sua
própria atuação ‐competição com os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo (1 Rs. 18, 17‐40),
beirando já as fronteiras da morte: ele caminhava já sem horizonte. Os tradicionais caminhos
de busca de Deus já não lhe serviam mais. Deus parecia se ausentar. Não estava mais no
terremoto, na tempestade, nem no raio (1Rs. 19, 11‐12). Somente o silêncio e vazio o
envolviam. Como ia de novo a chegar à presença divina? O momento exigia máxima atenção
esperando o imprevisível. Finalmente percebeu um sussurro suave como o do espírito sobre o
caos na criação. Esta experiência mudou o profeta, o fez levantar‐se e caminhar de novo pelo
deserto, porém agora com rumo certo. Foi um novo Elias quem se levantou. Caminhar pelo
deserto é caminhar com a morte e com a vida, mas também dá espaço para que possa nascer
uma nova vida. A nova experiência com Deus leva o profeta a uma releitura das origens do seu
povo para seguir fazendo história como povo de Deus.
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“Nossa principal atitude é estar contemplativamente atentos para descobrir a passagem de
Deus pela nossa história para poder acompanhar...o caminhar de Deus... Senhor da história”.
Esta percepção atenta expressa uma atitude de sentinela, tarefa que o profeta ocupa no seu
povo, o sentinela está acordado e está vigiando de um lado a outro.
JESUS É O CAMINHO
Jesus nasceu no caminho, em Belém, e toda sua vida foi um caminhar, por isto ele pode dizer
com autoridade “Eu sou o Caminho...” (Jn 14,6).
Seguiu caminhando também como o Ressuscitado. No caminho de Emaús encontrou a dois
discípulos seus que retornaram de Jerusalém, desorientados pela condenação e morte de quem
eles esperavam “a libertação de Israel” (Lc. 24,21). Enquanto caminhavam, ele reavivava com
perguntas à dupla, sua experiência dolorida, ainda pouco refletida. Aquele acontecimento tinha
escurecido brutalmente a visão dos dois. O acompanhante desconhecido tentava iluminar a
escuridão e a cegueira deles. Como profeta, ele dava luz a quem “caminhava na escuridão”. Fez
memória do destino dos grandes comprometidos com seu povo: “começando pelo Moisés e
continuando por todos os profetas, explicava para os discípulos todas as passagens da
Escritura que falavam a respeito dele” (v. 27). Um deles é o profeta Elias com sua dolorosa
experiência de mudança de caminho. É um deles entre todos os demais profetas que
prefiguraram o padecimento do Messias (v. 26).
Esta lembrança histórica do acompanhante dos discípulos de Emaús os iluminou para ter uma
nova visão, interpretação dos fatos. Ao interpretar a morte do Messias desde a partir dos
antepassados, eles percebem numa retrospectiva que “ardia nosso coração dentro de nós
quando falava no caminho e nos explicava...” (v. 32). Neste “re‐lembrar” reconheceram Jesus –
já desaparecido‐ quem os tinha acompanhado e falado durante todo o caminho. O passado
iluminou o presente, compreenderam que “era necessário que o Messias padecesse tudo isto”
para chegar a ser o CAMINHO deles e de todos a quem mostra o sentido da vida. É um
“caminho que conduz à re‐criação de um céu novo e uma terra nova” (Is. 65,17; Ap 21,5).
Com certa audácia podemos dizer que o caminho pascal de Jesus inicia a partir da expulsão do
paraíso até a nova criação. A re‐criação vai‐se manifestar em novas relações (sem dominação)
entre as pessoas, com Deus, com a natureza e com o cosmos. Neste novo caminho é necessário
fazer‐se companheiro solidário e dar luz aos outros, assim como fez Jesus. Caminhando, Jesus
abriu as portas do paraíso ao novo casal (discípulos de Emaús) canalizando o caminhar para a
re‐criação total (eles voltaram a Jerusalém para unir‐se aos demais. A “dobradiça” da porta do
seu caminho foi a fé na ressurreição do justo crucificado).
CONCLUSÃO
A mobilidade/ migração é dolorosa e gozosa ao mesmo tempo: nossa vida é uma permanente
busca, e isto porque nós nos sentimos inacabados; portanto, caminhamos numa terra da qual
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não somos proprietários, não é nossa. Vivemos num permanente êxodo, no abandono de
situações consolidadas, o que implica abandonar tudo e abandonar‐se totalmente àquele que
nos fala através dos sinais dos tempos e nos faz levantar e caminhar: tentamos interpretá‐los a
partir da utopia de Deus que nos fez sair de nossa casa como Abraão. A orientação no caminhar
nos é dada pela memória das origens. Caminhar nos põe muitas das vezes numa encruzilhada:
“Hoje ponho diante de ti o caminho da vida e da morte” (Dt. 30,15). O Caminhar nos obriga a
discernir e escolher. Por uma parte inclui o risco de afastamento e alienação de “minha própria
casa”, de perder as raízes, a identidade e ter que alojar‐se na “casa alheia”.
No recorrer da história do povo de Abraão até Jesus, os profetas mantinham a memória do
primeiro sonho, da primeira utopia, através de permanentes re‐leituras da Aliança desde o
paraíso, para re‐orientar o caminhar do povo. Viram como necessárias as múltiplas crises na
história, para que o povo acordasse, se levantasse, se desinstalasse e se renovasse. Mesmo
Jesus interpreta nos seus efeitos a migração/ mobilidade como um mistério pascal: é o passo da
morte a uma vida nova; semelhante ao passo de uma “expulsão” do paraíso para uma busca da
plenitude, parecida com o despojamento de Jesus de sua divindade para encarnar‐se no nosso
mundo; parecido com a vida nova que deve ser expulsa do aconchegante ventre da mãe. A
mobilidade para Jesus tem sido o caminhar na esperança, impulsionado pela paixão do Reino,
plenitude da promessa e benção desde Abraão.
Enfim, a Bíblia nos propõe o Reino, uma comunidade cósmico‐humana com Deus, que é o novo
paraíso (cf. Ap 21,5). O grande obstáculo no caminhar, será a relação dominação‐ escravidão,
que deve ser substituída por uma interdependência solidária, orientada pelo sonho de “um
outro mundo possível”. Temos um companheiro de caminho, Jesus, que não diz “Eu sou a
chegada”, e sim, diz “Eu sou o Caminho” (Paulo Suess).
Caminhas em direção de um novo céu e uma nova terra... co‐criadores, homens e mulheres
novas...paraíso com uma...
COMENTÁRIOS
Pergunta: Temos muitos leitores da Bíblia, e professores. A Bíblia para todos os cristãos é um
livro sagrado. Quando lemos de forma textual a criação, surgem muitas perguntas. Um dia é um
processo em muito tempo, período de muitos anos. Caim andou em outros caminhos. Com
quem se juntou Caim?
Resposta: A Bíblia foi escrita no Oriente, na própria cosmovisão daqueles povos. O que se quer,
no primeiro relato da criação, é fundamentar o sábado que celebrava no exílio. Por tanto, para
justificá‐lo que é tão sagrado, que há que respeitá‐lo muito bem, pois é a lei da criação de Deus,
Deus descansou no sábado e nós devemos descansar. Foram interpretados como colaboração
com Deus. Que trabalhavam como pessoas livres e não como escravos. Todos os mitos da
criação são simbólicos. Querem expressar uma experiência de re‐criação que o povo tenha tido
na sua história.
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Pergunta:Que releitura fazemos de Abraão quando chega uma fome terrível?
Resposta: É que já em Abraão, desde o início se projetou o êxodo. Esta é uma maneira de fazer
teologia deste povo. Todas as leis são atribuídas a Moisés, e todos os salmos a Davi, os livros
sapienciais a Salomão. Na Bíblia ninguém é perfeito, tem também suas sombras. É muito
humano.
Pergunta:Sobre o maná.
Resposta: Uns recolheram muito e outros pouco. Mas na hora de se alimentar todos tinham o
necessário. Não o diz para que pensemos a partir de nossa necessidade. Olhavam se todos
tinham o suficiente. Partilhavam. Quem recolheu muito, agiu incorretamente, já que recolheu
mais do que necessitava.
Pergunta: Se afirmamos que a Bíblia é sagrada, os mitos também o são para as diversas
culturas. Que relação têm os mitos e a Palavra de Deus?
Resposta: Os mitos indígenas são a revelação de Deus nesta cultura, como o povo judeu teve a
revelação. Está destinado a um intercâmbio, para que nós possamos complementar. Toda a
sabedoria de Deus, a beleza de Deus está na natureza. Se há diálogo inter‐religioso, podem‐se
enriquecer as diversas culturas e religiões.
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REFLEXÃO A PARTIR DA POSTURA DA IGREJA CATÓLICA, Mons.
Rodolfo Valenzuela, Responsável da Seção dos Povos Originários do
CELAM
O fenômeno migratório não é um elemento indiferente considerando sua magnitude.
Atualmente 200 milhões de seres humanos são migrantes, nos últimos 40 anos há duplicado
este número, em 1965 eram 75 milhões.
1.
Antes de tudo é um fato inegável e global. É um fenômeno característico da
humanidade. Olhando da perspectiva de nossa fé judeu‐cristã, o fato da migração é iluminado
pelas narrações bíblicas em que se vê que desde suas origens o povo da aliança é marcado pela
migração. A convocação de Javé a Abraão “sai da tua terra e vai” marcou uma maneira de ser
do povo hebreu desde suas origens. Os anos de caminhada pelo deserto foram a “idade de
ouro” do povo, pois sua confiança estava posta só em Javé.
2.
Os anos de escravidão no Egito e o Êxodo também são acontecimentos que marcaram a
identidade do povo destinado a comunicar a revelação. Javé se manifestou desde o princípio
como Deus de migrantes, de escravos em uma terra estranha, chamados a confiar Nele como
Deus Libertador. Os contínuos exílios e retornos também são parte integrante da história dos
nossos antepassados na fé. Percebe‐se que Javé se opôs a monarquia e ao sedentarismo,
modelo este, dos povos circunvizinhos.
3.
Jesus como principal referência de nossa fé, também levou um estilo de vida itinerante,
sujeito às dificuldades do caminho, em busca de outros para anunciar a Boa Nova. Também
chamou a seus discípulos a itinerância e à migração, tendo como meta a evangelização. Ele
mesmo com seus pais foi forçado a migrar, por causa da violência do rei Herodes.
4.
Tudo isto reflete a uma valorização do fenômeno da migração. Mesmo com as
dificuldades em que se encontram os migrantes, eles são chamados a fé, a esperança, a
confiança, a busca de horizontes sempre mais amplos, a dimensão transcendente de ir mais
além é própria do ser humano. A migração neste contexto não é um fenômeno estranho a
nossa fé.
5.
As orientações do Magistério salientam o direito a não migração. As palavras de Mons.
Romero que foram escolhidas para este encontro são lúcidas e claras “É triste ter que deixar a
pátria”. A Igreja tem que insistir que as causas da migração forçada devem desaparecer. A
causa principal, está evidente, é a pobreza vinda de um sistema econômico e político injustos.
6.
Em segundo lugar, também, defende o DIREITO DE MIGRAR. Neste direito encontramos
uma série de recomendações: em primeiro lugar aos governos encarregados de uma legislação
adequada e respeitosa do migrante e as autoridades migratórias em particular. Fazem‐se
exortações às populações de destino e de trânsito para desenvolver uma atitude de acolhida,
desterrando a xenofobia, o racismo, a exclusão, etc.
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7.
O documento final da Quinta Conferencia do Episcopado Latino americano, em
Aparecida, Brasil, inclui de uma maneira bem evidente o rosto do migrante, dentro dos novos
rostos do Cristo crucificado e que chama atenção do discípulo de Cristo. Fica também mais
evidente o convite a ser mais atento à realidade particular dos povos da Amazônia, ameaçados
e obrigados a migrar. Lemos em particular os números 7311 e 40212 do Documento de
Aparecida.
8.
É interessante ver quantas ações pastorais são conseqüentes com esta postura, as
“jornadas dos migrantes”, as mensagens de Papas, Bispos e Conferências Episcopais, a
organização da Pastoral do Migrante em vários lugares, as iniciativas da casa do migrante e
outras experiências similares.
COMENTÁRIOS
Pergunta: Eu venho da diocese de Verapaz, que tem uma longa tradição a respeito da cultura.
Vocês já ouviram falar de Bartolomeu de Las Casas, essa região foi evangelizada com uma
prática bem diferente a de outras regiões. Estava convencido da dignidade e do respeito dos
indígenas. Depois de 500 anos se encontram práticas realizadas pelos dominicanos e
Bartolomeu de Las Casas. A integração de sua identidade, de sua espiritualidade, de sua
cosmovisão não aconteceu de forma conflitiva como em outros lugares. O quechi em Verapaz é
assumido e vivido em sintonia. Não me sinto estranho em um encontro de Teologia Índia ou
pastoral indígena porque Deus me deu esta graça. Não é uma relação de conflitos.
Encontro‐me a vontade e de coração com nossos povos originários.
Em relação a preocupação da igreja e do clero. Há preocupação com alguns sacerdotes, nossos
bispos como se esquecessem a realidade e a vida de nossos povos e quanto a formação de
nossos sacerdotes esta é mais européia.
Parece que há uma tendência de nos distanciarmos de uma reflexão sobre nossos povos. É
muito importante estarmos nos preparando, se levarmos em conta isso. Aqui em El Salvador
alguns de nossos bispos dizem: “Aqui em El Salvador não há indígenas”. Como você vê isso?
Resposta: As orientações da igreja nos dizem que a formação tem que ser inculturada. É uma
tarefa pendente, é a palavra de CELAM.

11

Um dos fenômenos mais importantes em nossos países é o processo de mobilidade humana, em sua dupla expressão de migração e itierância,
em que milhões de pessoas migram ou se vêem forçadas a migrar, dentro e fora de seus respectivos países. As causas são diversas e estão
relacionadas com a situação econômica, com a violência em suas diversas formas, com a pobreza que afeta as pessoas, e a falta de oportunidades
para investigação e desenvolvimento profissional. As conseqüências são em muitos casos de enorme gravidade a nível pessoal, familiar e cultural.
A perda do capital humano de milhões de pessoas, profissionais qualificados, investigadores e setores amplos de camponeses, vão se
empobrecendo cada vez mais. A exploração do trabalho leva, em alguns casos, a gerar condições de verdadeira escravidão. Ocorre, também , um
vergonhoso tráfico de pessoas, que inclui a prostituição, inclusive de menores. Merece especial atenção a situação dos refugiados, que questiona a
capacidade de acolhida da sociedade e das igrejas. Por outra parte, no entanto, a remessa de divisas dos emigrados a seus países de origem se há
tornado uma importante e, às vezes, insubstituível fonte de recursos para diversos países da região, ajudando ao bem estar e a mobilidade social
ascendente de quem consegue participar com êxito neste processo
12
anteriores, percebemos os rostos de novos excluídos: os migrantes, as vítimas de violência, deslocados e refugiados, vítimas do tráfico de
pessoas e seqüestrados, desaparecidos, doentes de HIV e de doenças endêmicas, tóxico-dependentes, adultos maiores, crianças que são vítimas da
prostituição, pornografia e violência ou de trabalho infantil, mulheres maltratadas, vítimas da exclusão e do tráfico para exploração sexual,
pessoas com capacidades diferenciadas, grandes grupos de desempregados/ as, os excluídos por analfabetismo tecnológico, as pessoas moradores
de rua dos grandes centros urbanos, os indígenas e afro- americanos, camponeses sem terra e os mineiros. A igreja, com sua Pastoral Social, deve
dar acolhida e acompanhar a estas pessoas excluídas nos âmbitos que correspondam.
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O CAMINHAR DA TEOLOGIA ÍNDIA, PELO PE. NICANOR SARMIENTO.
Introdução
A valorização das culturas indígenas, na reflexão teológica e missionária da Igreja latino‐
americana foi uma lenta tomada de consciência até chegar a uma reflexão teológica índia. O
início desta valorização encontra‐se nas iniciativas locais de pastoral indigenista, e
posteriormente indígena, que foi implementada nos diferentes povos e nacionalidades de Abya
Yala, desde os anos 60. Estas iniciativas locais inspiradas pelo Espírito Santo e apoiadas pelas
missionárias e missionários, pastoras e pastores, e bispos das igrejas cristãs, se transformaram
em centros inspiradores para a pastoral latino‐americana. As contribuições de documentos
sobre esta valorização das culturas indígenas encontram‐se presentes nas cinco Conferências
Gerais do CELAM: Rio de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo e Aparecida. Assim como
também, nos encontros organizados pelo Departamento de Missões do CELAM. A “pastoral
indigenista” organizada e implementada pelas missionárias e pelos missionários, logo deu passo
ao surgimento da “pastoral indígena”. Na metade dos anos 80, cria‐se a Articulação Ecumênica
Latino‐americana de Pastoral Indígena (AELAPI), para o fortalecimento da pastoral indígena em
nível de América Latina. A AELAPI foi encarregada de convocar e coordenar os Encontros
Ecumênicos Latino‐americanos de Teologia Índia do México em 1990, Panamá 1993, Bolívia
1997, Paraguai 2002, Brasil 2006 e El Salvador 2009.
Agora, daremos um olhar panorâmico dos 06 encontros Latino‐americanos de Teologia Índia,
para observar o “caminhar da teologia índia”. Estes encontros se realizaram em diferentes
países de Abya Yala, influenciados por contextos políticos e religiosos particulares, e abordando
temáticas teológicas diversas. A memória dos cinco encontros, são documentos muito
importantes, pois contêm a palavra indígena, a voz teológica de nossos povos e nacionalidades
e as ferramentas teológico‐sociais apresentadas pelos próprios indígenas e pelos
acompanhantes e amigos. As memórias dos encontros têm profundos conteúdos teológicos,
missionários, pastorais, antropológicos e de projetos históricos. Porque a vida de fé dos povos
indígenas envolve todas as dimensões da vida do ser humano. Estes documentos são fruto de
uma árdua participação das irmãs e irmãos indígenas, de missionárias e missionários, pastoras e
pastores e bispos das Igrejas cristãs, teólogos e amigas e amigos, que contribuíram desde a
etapa de preparação, durante os encontros, na sua publicação e divulgação, e na implantação
dos frutos destes encontros na pastoral indígena local, regional e latino‐americana.
As formulações teológicas iniciam nas comunidades locais, que são trazidas às mesas dos
encontros, e depois de serem partilhadas nas assembléias, retornam para alimentar a fé e os
projetos históricos das comunidades locais de onde saíram, voltando enriquecidas com outros
aportes. Estes documentos são ferramentas para estabelecer diálogo com diferentes instâncias
de nossas Igrejas cristãs. São instrumentos muito importantes para o fortalecimento dos
diversos processos de inculturação que acontecem nas diferentes igrejas locais de Abya Yala.
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UM OLHAR PANORÂMICO DOS ENCONTROS
O I Encontro foi realizado no México em 199013o II Encontro no Panamá em 199314, o III
Encontro na Bolívia em 199715, o IV Encontro no Paraguai em 200216 e o V Encontro no Brasil
em 200617. Em seguida farei uma breve descrição de cada encontro e seu aporte específico ao
processo de elaboração da teologia. Esclareço aqui, que esta apresentação é uma visão pessoal,
e que podem existir outras formas de ler os documentos.
MÉXICO 1990
O objetivo do encontro no México foi buscar ferramentas e os métodos mais adequados para
elaborar e sistematizar a teologia índia. Assim como também, buscar instâncias e organismos
de articulação nas comunidades cristãs indígenas, paróquias, dioceses, países, nações
indígenas, regiões culturais e em nível latino‐americano. O documento está impregnado de
conteúdo teológico missionário. Desde a “Celebração de abertura” “até a Celebração de
Encerramento”, aparecem os conceitos teológicos e missionários de diálogo, anuncio da Boa
Nova, conversão, discipulado e envio.
O tema específico do México em 1990, foi “A metodologia da teologia Índia”. Entre as diversas
formas de falar de Deus destaca‐se o “Método de Guadalupe” que logo após foi assumido por
outras teologias contextuais como a Teologia Latina e Hispânica de Norte América. O valor do
primeiro encontro encontra‐se em ter colocado a teologia índia na mesa das reflexões eclesiais
em nível latino‐americano.
PANAMÁ 1993
No ano de 1992 celebrou‐se a IV Conferência do Episcopado Latino‐ americano em Santo
Domingo, no qual se fez memória do V Centenário da Evangelização, e a indígena Rigoberta
Menchú Tum recebe o Prêmio Nobel da Paz. O ano de 1993 foi declarado Ano Internacional dos
Povos Indígenas. Neste contexto, as palavras e ações dos povos indígenas são foco de atenção
13

Teologia Índia, Primeiro Encontro Oficina Latino-americano de México, 1990, Edições CENAMI e ABYA YALA,
Impressão, Gráfica, Cayambe, Equador 199. De aqui em diante, o citarei como México 1990

14

Teologia Índia, Segundo Encontro Oficina Latino-americano de Panamá 1993, Tomo II, Edições CENAMI e ABYA YALA,
Impressão Gráficas Modeb, Cayanbe, Equador 1994. Daqui em diante o citarei como Panamá 1993.
15
Teologia Índia, Memória: Sabedoria indígena, fonte de esperança, Terceiro Encontro Oficina Latino-americano de Bolívia
1997, Edições Ramira Argandoña de CTP, Diego Irarrázabal de IDEA e Maria José Carám Padilla de IPA, Impressão, Gráfica
Amauta, Cuzco, Perú, março 1998. De aqui em diante o citarei como , Memória Bolívia 1997. E a II Parte, Teologia Índia
aportes: Sabedoria indígena, fonte de esperança. Terceiro Encontro Oficina Latino-americano de Bolívia 1997, Edição de IDEA
do Peru, CTP da Bolívia e a responsável desta edição: Gisela Grundges de IPA do Peru, Impressão: editorial Grafisol, Cusco,
Peru, novembro 1998. Daqui em diante o citarei como Aportes Bolívia 1997.
16
Em busca da Terra sem Males: Mitos de origem e sonhos dos povos indígenas, Memória do IV Encontro Oficina Ecumênico
Latino-americano de Teologia Índia (Ikua Sati, Assunção, Paraguai do 06-10 de maio de 2002), Edições Abya Yala, Coleção:
Igrejas, povos e culturas, no. 60-61, Quito 2004. De aqui em diante o citarei como Paraguai 2002.
17
V Encontro Latino-americano de teologia Índia: A força dos pequenos, vida para o mundo, (Manaus, Brasil, 21-26 de abril
2006), publicado pelo CIMI em dois CD´s: Relato Bilíngüe e Álbum de fotos e vídeo do V Encontro de Teologia Índia. De aqui
em diante o citarei como Brasil 2006.
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dos dirigentes da sociedade e da Igreja. O Pe. Eleazar López falou acertadamente: “Hoje a
teologia índia está de moda. Diversas instâncias eclesiais estão em busca de elementos que os
ajude a conhecer e tratar os conteúdos e metodologia da Teologia Índia”18.
O tema do encontro do Panamá em 1993 foi, “A experiência de Deus nos projetos de vida de
nossos povos”, principal, foi retomar a esperança dos povos como fonte espiritual de vida,
colhida na teologia que foi sendo elaborada durante séculos de caminhar, e oferecer esta
sabedoria para tecer uma nova esteira ou colcha de retalhos da história19. Ainda mais, os
indígenas fazem conhecer os diferentes nomes de Deus nas diferentes línguas indígenas de
Abya Yala. Os nomes e atributos de Deus nas línguas indígenas, determinam nossas relações
com o transcendente: relações de amizade e proximidade, confiança e reverência. Por exemplo:
“Tatito”, “Pai‐Mãe”, “Coração do Céu‐Coração da Terra”, “Senhor do perto e do longe”, “Deus
pequenino”...
Bolívia 1997
No Terceiro Encontro, na Bolívia em 1997, é oferecida ao mundo e às Igrejas como fruto da
solidariedade a sabedoria de vida e de fé que têm os povos indígenas. O tema específico do
encontro foi: “Sabedoria indígena, fonte de esperança”. Estou plenamente convicto de que a
sabedoria indígena é integral e leva no colo os projetos de vida de nossos povos. A sabedoria
indígena dá conteúdo e dimensão transcendental. E ao mesmo tempo, o encontro é momento
oportuno para olhar as experiências de vida e sabedoria de nossos povos e nações, enfrentar os
desafios atuais e construir o futuro com os irmãos e irmãs de boa vontade. O Pe. Domingo
Lanque nos diz: “Estamos seguros de que a nova presença indígena na sociedade e nas Igrejas
de América Latina, é como um oásis de fé e espiritualidade que pode ser orvalho refrescante
para o mundo na estiagem estrutural que predomina. Os indígenas somos povos de esperança.
Temos demonstrado ao mundo que os indígenas não somos o problema, e sim, a base da
solução dos problemas atuais”20. E acrescenta “somos testemunhas de que Deus está do lado
dos povos indígenas e tem enriquecido muito mais seus conceitos teológicos e seus símbolos em
todos os seus recipientes”21. E o bispo Metodista Rolando Villena falará que os indígenas “estão
com a convicção de que o tempo da colheita chegou e, em fidelidade ao Deus da Vida, Senhor
da messe, querem colocar juntos, a disposição de outros povos, para dar alimento e água de
seus poços e flores de seus jardins... para Abya Yala e o mundo...”22
PARAGUAI 2002
O Encontro do Paraguai em 2002 foi celebrado sob o tema: “Em busca da Terra Sem Males”,
utopia guarani, que expressa a busca constante pela terra florida, a Serra Santa, a Casa Grande
18

Cf. LÓPEZ HERNÁNDEZ, MÉXICO, 1993:6.
Veja-se GABUZA, Mons. José Agustin, em Panamá,1993: 33.35.
20
Veja-se, LLANQUE, CHANA, em Memória Bolívia 1997: 5-6.
21
Veja-se, LLANQUE, CHANA, em Memória Bolívia 1997:4-5.
22
Veja-se VILLENA, Rolando, “Sabedoria Indígena, fonte de esperança”, em Memória Bolívia 1997: 22.
19
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e a mesa comum, que são imagens indígenas do Reino de Deus. Na Bolívia 1997, refletimos na
sabedoria indígena como lugar teológico, no Paraguai 2002, partilhamos os mitos de origem e
utopias do futuro como lugares teológicos. Os mitos avançam nas profundidades da
espiritualidade e pensamento indígena; eles falam do passado, do presente e futuro dos povos
de maneira simbólica. Os participantes do encontro afirmaram: “Os mitos, os ritos e os símbolos
indígenas nos deram a todos a possibilidade de expressar com mais propriedade o mistério de
nossa interioridade humana23 e espiritual”.
A inculturação aparece como proposta de diálogo da Igreja com as culturas indígenas. Defende‐
se uma inculturação profunda onde os mitos, ritos e simbologias indígenas dialogam com as
propostas de Igrejas, é ali, onde elaboram‐se sínteses vitais que hão de guiar os nossos passos
no futuro24. Monsenhor Lúcio Alfert, pergunta‐se: acreditamos que há lugar nas nossas Igrejas
para um legítimo pensar teológico dos povos? A cada povo pela sua cultura e sua fé lhe
corresponde por direito um lugar no grande povo de Deus25.
Outros aspectos que sobressaem no encontro são o avanço do diálogo entre os povos indígenas
e as Igrejas cristãs, embora também se lamente os tropeços e dificuldades encontradas em
algumas instâncias das Igrejas. Na mensagem final falaram: “A Terra Sem Males é o sonho que
sempre nos tem dado vida, nós tem colocado sempre em pé, nos tem feito caminhar, nos tem
permitido firmar nossos passos, estreitar nossos braços, nossa palavra, nossa fé e nossa
solidariedade26. Obviamente as futuras elaborações da teologia Índia têm que alimentar‐se da
tradição indígena e cristã para iluminar a fé de seus povos e de outros.
BRASIL 2006
O encontro do Brasil 2006, em continuidade com os encontros anteriores, traz à mesa de
diálogo outro tema teológico: “a força dos pequenos, vida para o mundo”. Esta vez, as reflexões
concentraram‐se nos projetos históricos dos povos indígenas, que alimentados pela sabedoria
indígena, os mitos e os ritos se transformam em fonte de inspiração e em projetos alternativos
em um mundo globalizado.
Ernestina López e Eleazar López afirmam que “somos as filhas e filhos menores da terra, os
descartáveis e excluídos da mesa da vida e do progresso que outros constroem acima de nós;
mas aos olhos de Deus Mãe – Pai, são os prediletos, quem pode conhecer‐lhe e adora‐lhe”27.
O encontro foi dividido em quatro partes, iniciando com a apresentação global da realidade
indígena do continente, como a identidade cultural, a legislação dos Estados e seu impacto nos
povos indígenas, as migrações indígenas, a organização política dos povos indígenas, a terra,
23

Veja-se Paraguai 2002:16.
Veja-se Paraguai 2002:16.
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Veja-se Paraguai 2002:19.
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Veja-se Paraguai 2002:68.
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Veja-se Brasil 2006:11.
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território, recursos naturais, narcotráfico e seu impacto nas populações indígenas e a Amazônia
como futuro da humanidade28.
Depois se reflete na “Palavra de Deus na palavra indígena: mitos, ritos e história”. Uma vez
mais, os indígenas abrem seus cofres de sabedoria e contam seus mitos e lendas para iluminar
e explicar a complexa realidade da vida e de fé. Partilham mitos trazidos de diferentes culturas,
como a “raposa e os sapinhos”, “Tsimaja Tóotes”, pássaro que voa devagar, “o velhinho” e
“Sabaseba” que reapresenta a imagem de Deus que visita as comunidades indígenas, e tantos
outros que falam da vida e da fé. O Pe. Nello Ruffaldi se dirige aos indígenas com estas palavras:
“Estes pequenos têm rosto, têm nome, têm história. Os pequenos são como a semente da vida
que faz brotar outras sementes e frutos”29.
O Pe. Paulo Suess, falando da relação entre teologia e cultura adverte: “as expressões religiosas
são culturais: ritos, liturgias, símbolos, narrativas, mitos; nenhuma cultura é normativa para
outra, impor uma cultura como ‘a cultura’ é alienante; entre as diversas culturas não existe
uma especificamente evangélica, católica ou cristã; todas as culturas são atravessadas por
estruturas de pecado. Também as teologias são expressões religioso‐ cultural; afirmar que
existe só uma teologia seria afirmar que existe uma só cultura; as teologias são culturais na sua
linguagem (conceitual, simbólica)30”
Em continuação, vem a plenária com os aportes das diversas regiões. Chama muito a atenção o
aporte da Amazônia, por sua consistência com os encontros anteriores que pede: “avançar e
divulgar as práticas e experiências da inculturação da liturgia, da catequese já existente e pouco
conhecida, e que as Conferências Episcopais as reconheçam e aprovem oficialmente (CNBB,
CRB); que na formação de religiosos, padres, catequistas, missionários e agentes de pastoral
sejam incluídos conteúdos sobre antropologia cultural, missiologia...”31.
Na mensagem final do encontro enfatiza‐se: “Os mitos, ritos e as experiências históricas,
afirmaram para nós que os povos indígenas são o “templo mais sagrado” que temos. E as
orações e danças durante o encontro, nos convidaram a uma contínua purificação dos males e
das pragas que se infiltram no coração como imposição do sistema capitalista”32

Nós, os membros das comunidades indígenas do Continente somos convocados “a continuar
sendo os guardiões e defensores do mar, dos ventos, dos peixes, das aves, das sementes e dos
frutos, das árvores e dos animais, dos rios e das montanhas, dos pampas e das matas, porque o
Coração do Céu e da Terra, nos semeou na história para dar alegria e plenitude ao mundo e não
para machucá‐lo nem destruí‐lo. E convocamos a todos vocês também para continuar lutando e
28

Cf. Brasil 2006: 12.16.
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exigir que sejam despertados os Direitos Indígenas pelos governos, a sociedade e as Igrejas”33.
Este é um imperativo de todos os povos da humanidade, não só dos indígenas, para ser
servidores da criação.
Finalmente, constatamos que, a realização destes encontros mostra a abertura das Igrejas
cristãs para o diálogo com as culturas indígenas do Continente. Estes documentos não são
tratados de teologias índias, embora, contenham as elaborações teológicas que os indígenas
têm elaborado coletivamente. Por tanto, se constituem em fontes e recursos teológicos para as
teólogas e teólogos que elaboram as teologias índias.
EL SALVADOR 2009 (CIDADE DE BERLÍN)
Convocados pelo Espírito do Deus da Vida, têm vindo a esta nação de mártires para celebrar o
VI Encontro Continental de Teologia Índia com o tema: “Mobilidade humana, desafios e
esperanças para nossos povos indígenas”. Novamente, membros dos diversos povos indígenas
e nações de Abya Yala, estão sendo convidados a partilhar os gozos e as esperanças, as
angústias e os sofrimentos que a migração está causando em nossas comunidades, cidades,
nações e em nosso mundo. Nestes três dias de trabalho conseguimos observar que a migração
é um processo tão antigo como a humanidade. Os povos de toda a humanidade se forjaram sob
a força de processos migratórios, encontramos as evidências na história de nossos
antepassados, assim como também, nos povos da Bíblia. A família de Nazaré experimentou na
própria carne a experiência de uma migração forçada, para proteger a vida do menino Deus.
Alguns Comentários Gerais
Temos de reconhecer que, a teologia índia tem seus antecedentes e sas origens no contexto da
Igreja missionária da América Latina. A recente valorização das culturas que começou há mais
de 50 anos, começa a dar seus primeiros frutos nas teologias índias: Andina, Maia, Amazônica,
Aymara, Quéchua, Guarani, Zapoteca, Kuna, Mapuche e outras. Estas teologias “dão razão e
esperança à fé de nossos povos”, e de outras que entram em contato com elas. Desta forma as
teologias índias se transformam em missionárias e universais, como qualquer outra teologia
cristã.
A elaboração teológica dos indígenas cristãos vem sendo acolhida no seio das Igrejas cristãs. As
diferentes instâncias de nossas Igrejas têm se comprometido para acompanhar e ajudar com
ferramentas teológicas, para que as nossas reflexões teológicas expressem sua originalidade
cultural, e estejam fundamentadas nas Sagradas Escrituras e na Tradição cristã. O diálogo
indígena‐cristão está cheio de possibilidades, para que as elaborações indígenas formem parte
da sinfonia das teologias cristãs do mundo.

33
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Observam‐se também diversas tendências neste processo. Existem por exemplo, aqueles que
acolhem a originalidade das elaborações teológicas com espírito intercultural e pluralista, já
que as teologias índias utilizam uma linguagem e mundo simbólico diferente do ocidental.
Outros estão a favor do diálogo, mas condiciona a elaboração da teologia índia às ferramentas,
linguagem e critérios das teologias ocidentais. Por último, estão aqueles que, propiciam diálogo
com as elaborações indígenas não como teologias, porém, como “sabedorias indígenas”,
“experiências de fé indígena”, ou “religiosidade popular”. Na sua opinião, as elaborações
indígenas não contam com uma epistemologia filosófica e teológica de cunho ocidental, nem
com tratados nos diferentes campos da teologia, portanto, as elaborações indígenas não
merecem chamar‐se de “teologias”.
O caminho do diálogo nas instâncias locais e regionais de nossas Igrejas está avançando com
passos firmes, e observam‐se progressos nos diversos níveis do processo. Por exemplo, a
pastoral indígena é a melhor organizada e ativa na Igreja Católica latino‐americana, nela estão
comprometidos desde as estruturas locais até o CELAM, que promove e acompanha o
processo. Neste caminhar nem tudo é cor‐de‐rosa, chegando até as outras instâncias da Igreja
Católica, observa‐se à desconfiança e suspeita às elaborações teológicas indígenas, assim como
sanção e repreensão aos porta‐vozes indígenas, e suspensão de projetos de inculturação, tais
como o caso da suspensão indefinida da ordenação de diáconos indígenas na Igreja de Chiapas.
A vida de fé das comunidades indígenas nos anima a continuar neste processo. Nossos avós e
nossas avós não só conservaram vivas as nossas culturas, mas também, foram capazes de
realizar uma síntese entre o indígena e o cristão em situações adversas à nossa. Seu espírito nos
anima a ser criativos e corajosos nas nossas elaborações teológicas, na implementação dos
projetos de inculturação, na criação e implementação de novos ministérios que respondam à
mentalidade de nossas culturas, (será que os ministérios leigos correspondem melhores a
mentalidade indígena, que os ministérios ordenados?) que se orientam à criação de uma Igreja
com rosto indígena.
Nas cinco memórias observa‐se avanço, desde uma simples busca de ferramentas
metodológicas para a elaboração da teologia indígena, até a abordagem de temas teológicos
como a sabedoria indígena, os mitos, os ritos, os projetos históricos dos povos indígenas, da
migração e outros.
As memórias dos encontros latino‐americanos não são Tratados de teologia indígena, porém,
oferecem as vozes teológicas dos próprios indígenas. Isto comprova que a produção da teologia
indígena é coletiva, não é propriedade de um ou de outro teólogo. E, mais, inspiram a
realização de encontros locais, nacionais e regionais.
Podemos afirmar que, a teologia latino‐americana nasce e se desenvolve num ambiente
ecumênico, onde as diferentes Igrejas cristãs foram capazes de refletir e caminhar juntas,
unidas pela fé em Jesus Cristo e pela identidade cultural.
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Finalmente, faço votos de esperança para que o diálogo entre as Igrejas cristãs e nos povos
indígenas do Continente continue. Podendo ter assim, uma Igreja com rosto e identidade
indígena, capaz de nutrir a fé de seus fiéis e de outras comunidades cristãs do mundo.
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COMENTÁRIOS
Nós, povos indígenas na América Latina, estamos começando a ter nossa voz profética em
relação com Deus.Vou fazer uma breve síntese desde o início dos encontros de Teologia Índia.
Neste processo vai crescendo no momento que adquirimos as ferramentas teológicas, Pero diz
que é necessário tirá‐la, e tem que fazê‐lo os próprios indígenas.
Resposta: A teologia, nós a vivenciamos desde que somos povos e temos sentido da
transcendência, de um ser supremo, que existe e somos parte dele. Todo povo está em
constante produção teológica. O que falta agora é explicitá‐lo, o seja, colocá‐lo numa linguagem
ampla para que outros a entendam.
Vejo que tudo isto é uma riqueza enorme. Frente a estas experiências de vida do continente
indígena, escutamos vozes do Vaticano que não concordam. Que dizem os teólogos do
Vaticano?
Resposta: Tem havido dificuldades no caminhar da teologia Índia, porém, existem mais ganhos.
Desde seu início, tem contado com a presença da hierarquia da Igreja e dos líderes de outras
Igrejas. Tem avançado ainda mais que a Teologia da Libertação, porque a teologia índia
alcançou um diálogo e é a voz do povo, portanto não tem porque silenciar. Fazemos teologia
quando estamos todos juntos, vivendo nas nossas famílias, celebrando. Todas as coisas entram
em sintonia. Em relação à suspensão dos diáconos, nos disseram que temos que caminhar mais
devagar, para repensar ainda mais.
Encontram‐se casos de heresias. Como entender a heresia hoje?
Resposta: Às vezes os nossos teólogos de tendência européia, gostam de cortar frases e fazem
com que, ditas frases, falem o que eles querem dizer. Não se pode fazer isto, pois se tira de um
contexto maior. Nossos encontros são a matéria prima, é a riqueza, Não podemos perder isto.
Pe. Eleazar: Eu acredito que, de fato há uma dificuldade em nossa Igreja, e em todas as Igrejas,
de incorporar as vozes indígenas, e isto se dá porque viemos de uma tradição que não aceita o
diálogo. É um pouco difícil fazer mudar esta realidade. Mas temos mostrado a nossas Igrejas
que a busca de Deus, essa busca milenar, nos fez conhecer ao único Deus Verdadeiro. Com isto
entramos na Igreja. Levamos 20 anos falando disto. Monsenhor Valenzuela está aqui como
representante da Igreja, o Papa quer dialogar com este caminhar. Levamos esta palavra às
reuniões dos bispos, levou‐se à Aparecida, estamos trabalhando e estudando nos diversos
simpósios. Não devemos perder nossa identidade indígena. O Conselho Mundial de Igrejas
também está presente aqui. Há problemas, mas podemos solucioná‐los.
Muito obrigado pelas pessoas que tem nos ajudado. Está presente um irmão, seu nome é
Cláudio, e ele atua a partir do enfoque litúrgico. Trabalha com migrantes e povos indígenas nos
EUA.
Vou fazer uma reflexão a partir da liturgia: Observem que linda está a oferenda, iniciou de uma
forma pequena e vai crescendo, está maravilhosa. O que estamos fazendo aqui é colocar em
ordem o mundo. Vou fazer uma experiência. Posteriormente ele faz uma representação.

83

Movilidad/Migración, desafío y esperanza para los pueblos indígenas

VI Encuentro Latinoamericano de Teología Indígena
MEMORIA PRELIMINAR

UM RELATO ORIGINÁRIO E UM CRISTO MIGRANTE, por Diego
Irarrazaval
Nesta fascinante terra de El Salvador, com seus espinhos de penúria e com suas flores de
martírio, e no coração deste continente de populações migrantes, que palavras originárias nos
permitem desfrutar o mistério da experiência cristã? Com a sabedoria de Abya Yala, nós nos
aproximamos do Cristo vivo que caminha e peregrina.
O Filho da viajante, Küdaw Kom Küyawpelu Ni Püñeñ
Assim conta o relato Mapuche: Uma jovem cuja família era de Meuquén veio de Paillahintu a
Changleufu. A família de Caquilpán a recebeu. A jovem era muito trabalhadora. Então
Caquilpán a quis como esposa. Dela nasceu um filho chamado Melipán que tinha o dom de ser
um grande mensageiro. Percorria caminhos para unir as pessoas através do conhecimento.
Talvez sua mãe tenha sido a grande gnenpin (sábia) da qual dizem que saiu do vulcão, porque
em Paillahintu e em Choshuenco existiram duas grandes gnenpin (sábias).
No meu parecer, a jovem migrante é uma dádiva de sabedoria. Caquilpen e ela geraram
Melipán, mensageiro que percorre caminhos unindo as pessoas.
Os conhecimentos profundos originam‐se das altas montanhas (o relato fala do vulcão), de
onde vem a mulher. Ela transmite sua sabedoria ao seu filho mensageiro. Isto é, mulher e
homem geram mensagens fecundas. É evidente que os relatos confrontam os esquemas
machistas, que abundaram no passado e nos afligem nos dias de hoje. Também de maneira
implícita, é um modo de questionar o pensamento secularista que se distanciou das altas
montanhas dos povos originários.
O relato Mapuche contém a valorização da jovem migrante. Oxalá possamos reconhecer hoje
às multidões migrantes como portadoras de espinhos e também de flores de esperança. Oxalá
que a jovem Meliplan possa ser considerada (junto com a juventude) como mensageira de vida.
Cristianismo migrante.
Mistérios de Deus nos acontecimentos históricos
Cremos que Deus migrou, por meio da Encarnação: “E a Palavra se fez carne e habitou entre
nós” (Jo 1, 14).
A salvação na mobilização humana.
Admiramos Abraão e Sara, migrantes, como pai e mãe da fé. Também a Moisés, fiel ao Deus
que peregrina com seu povo; as tribos de Javé; a profetas e profetisas de Israel, que
desinstalam e interpelam.
Jesus e o discipulado missionário, em etapas migratórias.
Inicio da vida de Jesus: “José se levantou, tomou o menino e sua mãe, durante a noite, e partiu
para o Egito”‐ Mt 2,14.
Durante o seu ministério na Galiléia e em Jerusalém, o mestre de Nazaré cruzou fronteiras.
Jesus interagiu com a Samaritana, conversou com a mulher sirio‐fenícia e aprendeu com ela,
curou pessoas de outras nações.
Na igreja nascente “forasteiros romanos, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos/todas
ouvimos falar em nosso próprio idioma as maravilhas de Deus” At 2,10.
Atualmente na Igreja Latino americana e Caribenha: “esforço pastoral e teológico para
promover uma cidadania universal em que não haja distinção de pessoas” –Aparecida 414.
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“Olhemos bem os rostos dos novos excluídos: migrantes, vítimas de violência, exilados e
refugiados ...os excluídos pela tecnologia, as pessoas moradoras de rua que vivem nos grandes
centros urbanos, os indígenas e afro descendentes...” –Aparecida 402.
Conclusão
As pessoas migrantes (como Melipán) não significam “problemas”; elas são constantemente
crucificadas, trazem consigo experiências sofridas e angustiantes por terem saído de sua terra,
porém conseguem ser portadoras de esperanças, e são mensageiras de que o mal não
triunfará. Apesar de sofrimento intenso, perseveram na peregrinação em busca de vida melhor
e são geradoras de uma nova humanidade. Ao viver a solidariedade, são sinais de Cristo
presente nas migrações. São fontes de sabedoria teológica.
Sendo assim, cabe aproximar‐nos do mistério de Cristo migrante hoje, na vida de cada povo e
entre os povos que ultrapassam fronteiras. Como Igreja, peregrinamos. Vale mencionar que
como discípulos e discípulas de Jesus Cristo não estamos acomodados e nem acumulamos
privilégios. Mas sim somos peregrinos e peregrinas a caminho do Reino de Deus: aqui as portas
estão abertas para as pessoas do oriente e ocidente, as pessoas do norte e do sul, de onde
venham.
COMENTÁRIOS
Que a reflexão tenha origem nos povos indígenas.
Resposta: A aproximação cristã ao nosso povo tem gerado dificuldades, sofrimento. É verdade
também que vocês foram escolhendo o que receberam de fora e o recrearam.
Indígena‐cristão. Como vive esta situação? A partir de pessoas diferentes. Pode‐se falar de
duas identidades? É um tema importante.
Resposta: Eu tenho certa dificuldade de falar das duas pertenças. Para mim não me parece
justo falar desse modo. Não convém fazer comparações. Nós que viemos de fora temos esta
dificuldade, de aproximação de um mundo diferente. Temos que assumir uma atitude de
ouvinte. Dentro de nós mesmos, de cada um de nós, temos que ter essa disciplina de escutar e
falar. Vejamos as diferenças.
Os mitos são sagrados. Em nossas liturgias seria correto trocar uma leitura de um mito da
cultura indígena com um mito de nossa cultura?
Resposta: Há alguns anos fez‐se um esforço de colocar as folhas de coca dentro da Eucaristia.
Foram pessoas andinas que nos disseram que uma coisa são nossos costumes e outra a missa
do padre. Não confundam estas duas maneiras. Não sou desta idéia.
Ao escutar a questão de Jesus, eu sou sacerdote Guarani do Paraguai. Tive a experiência, em
um Simpósio de teologia, que no início do evento, eu teria que levar duas cruzes, uma Guarani
e a outra cristã. Deus sempre se manifestou em nossa cultura. Com Jesus chegou a plenitude da
manifestação plena de Deus.
Resposta: a manifestação que são simples símbolos pode ser amigável ou pode ser violento.
Creio que Deus não quer que façamos violência uns com os outros, isso não é da vontade de
Deus. Oxalá possamos seguir o caminho do coração do Espírito que nos indica um mundo
melhor.
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DAS PERIFERIAS DESDE MUNDO RUMO À DIGNIDADE, por MARÍA
CHÁVEZ QUISPE, Responsável pela seção dos Povos Indígenas do
Conselho Mundial de Igrejas
Minha awicha‐abuela (avó) é migrante do campo para a cidade. Meus pais migraram para
outra cidade em busca de trabalho e alimento para a família. A mim me toca ser migrante
na Europa por razões de trabalho e familiares. Ao revermos nossas histórias pessoais e
comunitárias, encontramos muitas coisas para contar, sofrimentos para partilhar, alegrias a
celebrar.
O povo da Bíblia fez uma experiência parecida. O credo presente em Dt 26,5b‐10 inicia com
uma confissão de identidade que refere ao confessante sua origem: Meu pai era um arameo34
errante....Se trata de um Credo tantas vezes esquecido na história de Israel, mas também um
Credo que muitas vezes iluminou e ajudou ao povo a reencontrar‐se com suas origens para
orientar o futuro.
Para os indígenas que confessamos nossa fé em tradições cristãs distintas para a católica, a
palavra bíblica é central e tratamos de que estejam no mesmo nível de nossas palavras
indígenas. Não é fácil pelo tipo de evangelização sofremos, porém é nosso compromisso e
nossa luta recuperamos como povos com projetos, ser sujeitos de nossa palavra.
O Conselho de Igrejas tem um testemunho muito profundo com a luta por justiça,
especialmente, através de seu anterior programa Justiça, Paz e Criação, onde contemplaram ao
Programa o combate ao racismo, os diferentes programas em defesa dos direitos humanos e
para reconciliação com a terra‐criação. Na última Assembléia Geral de 2006 em Porto Alegre,
convocada com o tema “Dios en tu gracia transforma el mundo” se reavaliou o trabalho do CMI
e se criou um novo projeto articulador. Depois de um tempo de descontinuidade no trabalho
indígena, representantes dos povos indígenas do mundo levantaram fortemente suas vozes e
exigiram a restituição da oficina para povos indígenas na sede do CMI, em Genebra Suíça, para
garantir nossa presença e nossa colaboração no diálogo e crescimento entre as diferentes
tradições que compõem o Conselho. A Assembléia escutou este clamor e decidiu ir mais
adiante: perguntam sobre nossa espiritualidade indígena com objetivo de enriquecer a reflexão
teológica.
Como mandato da Assembléia de Porto Alegre se criou o projeto “Comunidades Justas e
Inclusivas” com o objetivo de articular 4 redes de solidariedade, as redes dos povos indígenas,
os dalits, a negritude, da disparidade e a partir deste mês, a rede de migrações. Então a partir
de 2010 seremos 5 grupos ou redes de solidariedade entre pessoas e povos que sofrem
marginalização, exclusão, injustiça. Por muitas décadas estes grupos trabalharam com pouca
articulação entre si e agora os tempos exigem que os excluídos/as nos articulemos, nos aliemos

•

34

Os arameus são um antigo povo semítico nômade da zona mesopotâmica.
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para lutar. Um dado interessante que com que os indígenas contribuem para esta articulação é
a consciência de que nossa luta não se dirige apenas às instituições e sim às culturas. Por
exemplo, o racismo ou o casticismo se localizam e se fixam, hoje em dia, nas culturas, nas várias
formas de pensar e atuar. Como indígenas temos uma cultura de inclusão e hospitalidade, mas
há que ser consciente que isso não é a norma do mundo.
Por outro lado, as igrejas precisam ser capacitadas para se sensibilizarem e serem solidárias
com a luta destes grupos. Nos damos conta que normalmente são os indígenas que falam pelos
indígenas, dalits que falam pelos dalits, e que as igrejas não assumem esta luta como igreja. Um
objetivo de nosso trabalho como projeto é poder oferecer as igrejas umas orientações que lhes
permitam não só a solidariedade e sim assumir a luta de estes grupos (e outros grupos) por
justiça e libertação.
A consultoria para Povos Indígenas ao meu cargo tem duas áreas principais de trabalho, dois
braços abertos com que se pretende trabalhar e abraçar nas necessidades dos povos indígenas
no mundo: A incidência pública e a reflexão teológica.
1.O trabalho de incidência pública ou advocacia.
O CMI considerou uma conquista muito importante o grande avanço dos povos indígenas
organizados a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas ratificado
em setembro de 2007. Uma vez que já existe esta declaração, o caminho fica mais árido por
que inicia a etapa de promoção e implementação deste instrumento legal. UNDRIP (sigla em
inglês) não é o único instrumento legal, também temos a Legislação da OIT 169, artigos
específicos na declaração conta todas as formas de discriminação contra as mulheres e artigos a
favor das crianças. Estes instrumentos legais que permitem aos povos indígenas lutar por
nossos direitos na ordem/ desordem mundial atual, particularmente nos membros,
mecanismos e organismos da ONU, aonde os povos indígenas chegam com julgamentos
internacionais a transnacionais, governos, instituições sociais em defesa de suas comunidades e
da mãe terra.
Claramente nosso objetivo maior e afirmação na teologia da incidência pública que estamos
elaborando, não é a preservação deste sistema que sabemos que é injusto e sim a luta por
transformar, mudar este sistema através da explicitação e propostas ou paradigmas
alternativos de vida que surgem desde a periferia do mundo e em especial dos povos indígenas.
2. Reflexão teológica
Por muito tempo, as expressões de fé dos povos indígenas foram vistas como idolatria; sempre
fomos vistos como suspeitos/ as de não sermos verdadeiramente cristãos, suspeitos de
manchar a tradição cristã. Porém ao mesmo tempo temos a pergunta por nossas riquezas
espirituais. Como indígenas, somos parte do CMI, e é chegado o nosso tempo de caminhar com
calma e cuidado, tempo de articularmos e responder aos requerimentos de nossas igrejas.
Precisamos da voz sábia de nossos maiores para darmos passos firmes e não caminhar para
trás. Nesta direção se fez duas atividades. Em 2008 se reuniram representantes dos povos
indígenas em Baguio, Filipinas para conversar sobre “Las visiones sociales y eclesiales de los PI”,
cujo artigo se pode encontrar em nossa página na Web. Este ano em Outubro se reuniu em
Genebra um grupo de pequenos teólogos e teólogas indígenas representantes de cada
continente para conversar sobre “Las fuentes y recursos de nuestras teologías indígenas”. Que
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sairá no próximo ano em forma de declaração e um livro que recolha as diferentes
aproximações destes povos. Além de continuar mantendo este espaço, trataremos de iniciar
um processo de diálogo com outras tradições cristãs. Há irmãos e irmãs que estão ansiosos por
saber sobre nossas vivências e nossas crenças, então precisamos nos preparar para responder
com amor e hospitalidade, sem romper e nem criar mal‐ entendidos. Deus nos ilumine neste
caminho que teremos que iniciar.
Nossa participação neste VI encontro, entendemos como um passo muito importante neste
caminho e em especial a oportunidade para reunir as teólogas indígenas que por muitos anos
estão dispersas refletindo sua teologia lá nas suas comunidades. Este VI Encontro ocorre na
mesma época do Primeiro Encontro de Teólogas Indígenas e vemos o nascimento da
comunidade de Teólogas Indígenas de Abya Yala que dentro de pouco estará explicitando sua
palavra como comunidade.
Os povos são sempre povos em caminho, descendentes de arameos errantes, aymaras,
quechuas que fogem da violência, da pobreza ou que sonham encontrar dias melhores. Alguns
povos se esquecem e negam que foram migrantes, inclusive para conquistar ou que migram
para “ajudar a desenvolver!” Outros, os recordamos e avalizamos para aprender e
solidarizarmos. A injustiça é que alguns povos vão melhor que outros neste movimento. Uns
migram e se lhes chamam “especialistas”, outros migram e se lhes chamam cabecitas negras,
mojados, afortunados, etc os ilegais do sistema. Uns ganham nacionalidade e outros têm que
mendigar o pão e ocultar‐se do sol para sobreviver à noite.
OS povos indígenas estão caminhando rumo a Suma Qamaña, em direção a nossa
dignificação e o restabelecimento do equilíbrio da vida com o planeta. Esse caminho não
tem mais volta, o mundo nunca mais será o mesmo, nem mesmo sem nós.
COMENTÁRIOS
Maria Chávez: Muito obrigada a Lazaro. Para as nossas comunidades, a Bíblia é muito
importante. Eu sou a filha de uma avó migrante. Meus pais tiveram que migrar de uma cidade a
outra por trabalho. Escutem‐me como indígena Aymara. Estou trabalhando no Conselho de
Igrejas em Genebra por um ano. O que tenho aprendido, tem um testemunho profundo, no
desenvolvimento do mundo. A necessidade de reconciliar‐se com a terra. A defesa dos direitos
humanos, programa para combater o racismo. Programas para povos indígenas desde 1984 até
2004. No ano de 2006 em Porto Alegre celebrou‐se uma reunião e os povos indígenas pediram
que se repita em Genebra esta representação. Foi pedido que partilhassem sua espiritualidade
indígena para maior enriquecimento. Houve concentração nas questões políticas. A assembléia
nos perguntava sobre nossas riquezas espirituais. Criou‐se projeto de comunidades justas e
inclusivas. Fazer uma teologia capaz de enriquecer e desafiar a produção teológica. Está‐se
pensando de que forma isso poderia acontecer. Vamos caminhar com os dois braços, o braço
político, a intervenção pública. Por isso optamos pela declaração dos povos indígenas. O
Equador e a Bolívia já a tem como lei nacional. É melhor que as igrejas assumam isso para
implementá‐los. As igrejas são indígenas. Não só para evangelizar e sim para defender os seus
direitos. O outro braço é a reflexão teológica. Como indígenas temos que nos juntar e nos
fortalecer, para partilhar essas riquezas. Já realizamos três atividades uma consulta teológica
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em 2008. Esta encontra‐se na Web. Uma consulta de teólogos dos povos indígenas dos 7
continentes. Temos artigos e um livro na Web. Teologias Indígenas. Como marco do VI
encontro está o nascimento da comunidade de teólogos indígenas de Abya Yala. É o início de
uma caminhada e de uma época de alianças. Necessitamos escutar as riquezas. Na certeza de
que começamos um caminho, e precisamos seguir passo a passo. O processo da teologia tem
muito que compartilhar com o nosso processo. É hora de caminharmos juntos. Assim
abraçamos para caminhar juntos.
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INSTRUMENTO DE TRABALHO DA AMAZÔNIA
VI ENCONTRO CONTINENTAL
DE TEOLOGIA ÍNDIA
MIGRAÇÃO E MUDANÇAS CULTURAIS:
DESAFIOS E ESPERANÇA
PARA OS POVOS INDÍGENAS

Berlin, Usulután, El Salvador.
30 de novembro a 5 de dezembro de 2009
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AS MIGRAÇÕES/MUDANÇAS
Premissa
Nos últimos anos da história dos índios no Brasil presenciamos um fenômeno novo: a
migração geográfica, cultural e religiosa dos Povos Indígenas. Migrações e mudanças são
antigas e estão presentes em todos os Povos, em todas as épocas, mas o que é novo é a
intensidade das migrações e a rapidez das mudanças. O Povo não consegue assimilá‐las e
incorporá‐las na sua vida. Está aqui o desafio.35
Migração geográfica:
O censo de 2000 do IBGE constata que a metade da população indígena já vive em
áreas urbanas. Como explicamos este fenômeno e o grande aumento somente de 1991 a 2000?
De um total de 734 mil índios no Brasil, em 2000, 383 mil moram em áreas urbanas e 350 em
áreas rurais.
Eis aqui os resultados do censo de 2000 e sua comparação com o censo anterior.
População indígena nas microrregiões das capitais e respectivos estados e participação dos
efetivos microrregionais no total estadual (%) ‐1991 e 2000
microrregião e UF

microrregião/CIDADE

unidade da
Federação

Manaus
Boa Vista
Belém
Fortaleza
Recife
Salvador
Belo Horizonte
Rio de Janeiro
São Paulo
Curitiba
Porto Alegre

1991
2000
1991
2000
2.332
11.546
67.882
113.391
12.920
13.586
23.425
28.128
960
5.839
16.131
37.681
1.840
5431
2.692
12.198
795
11.254
10.577
34.669
3.821
23.006
16.025
64.240
1.767
16.420
6.115
48.720
7.550
28.399
8.955
35.934
7.960
32.912
13.168
63.789
1.014
8.739
10.976
31.448
3.218
13.471
14.474
32.232

participação da
população da
microrregião na UF (%)
1991
2000
3,44
10,18
55,15
48,30
5,95
15,50
68,35
44,52
7,52
32,46
23,84
35,81
28,90
33,70
84,31
79,03
60,45
51,60
9,24
27,75
22,23
41,79

Para o IBGE, pelo menos três fatores podem ter levado a este aumento na população
indígena:
1. O número de nascimentos pode ter sido maior que o de mortes (crescimento vegetativo),
mas isto não é tão significativo;
2. A vinda de indígenas de países como Bolívia, Equador, Paraguai e Peru, mas é como no caso
anterior, de pequena influência.

35
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3. Por último, e mais provável, é que, ao serem perguntados no Censo 2000 sobre qual seria
sua etnia, mais pessoas tenham respondido “indígena”. (Quase a metade da população que se
declarou indígena no censo de 2000, indicou outra categoria como raça/cor em 1991.)
Assim como a migração de indígenas para as áreas urbanas de fato cresceu, deve‐se
levar em consideração que muito mais pessoas agora se auto‐identificam como indígenas,
talvez por ter vencido o medo e o preconceito contra a própria identidade.
A região amazônica concentra 59,43% dos índios brasileiros que vivem em terras
indígenas e apenas 16,09% dos indígenas que vivem nas cidades, distribuídos pelos estados
que compõem a região da seguinte forma:
População
UF
Nas Terras
Nas cidades
Total
Indígenas
1. Amazonas
94.608
18.783
113.391
2. Roraima
22.331
5.797
28.128
3. Mato Grosso
21.848
7.348
29.196
4. Pará
25.692
11.718
37.681
5. Maranhão
10.535
8.036
27.571
6. Acre
6.911
1.098
8.009
7. Tocantins
7.153
3.428
10.581
8. Rondônia
6.460
4.223
10.683
9. Amapá
3.714
1.258
4972
Total
208.522
61.689
270.211
É significativo constatar que na região Amazônica, de acordo com os dados do IBGE,
vivam 60% dos índios residentes no interior e apenas 16% dos que se encontram nos centros
urbanos. Considerando que, em extensão, mais de 98% das terras indígenas estão localizadas
na Amazônia, podemos afirmar que existe uma relação direta entre a migração e a quantidade
de terra e o nível de preservação dos recursos naturais nelas existentes. A migração indígena
para as cidades é bem maior nas regiões em que os índios tiveram seus espaços territoriais
reduzidos a ínfimas porções e ambientalmente degradados.
Vamos concentrar a atenção sobre três cidades de elevada população indígena, e que
podem representar bem as regiões onde se localizam: Manaus, Recife e São Paulo.
Manaus é o município mais populoso da Amazônia, e é capital do estado que tem o
maior contingente indígena do país. Sua população indígena é composta, em grande maioria,
por migrantes originários das terras indígenas do estado ou de filhos desses migrantes.
Comparativamente a Recife e São Paulo, Manaus tem a menor população indígena das três
cidades.
Já Recife, capital de Pernambuco teve, entre 1991 e 2000, o maior crescimento da
população indígena entre as capitais que sedem áreas metropolitanas brasileiras. Nesta cidade,
o crescimento da população indígena foi de 31,9% ao ano e se deve especialmente aos que
deixaram de se declarar indígenas em 1991 para fazê‐lo em 2000. Além disso, foi, entre os
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municípios de maior população indígena do país, onde mais cresceu, no mesmo período, a
participação relativa da população Indígena na total indígena estadual.
São Paulo tem a terceira maior população indígena do país, mas sua Região
Metropolitana é a primeira em população entre as congêneres. Município brasileiro com o
maior crescimento da população indígena em números absolutos, entre 1991 e 2000, é o que
apresenta mais migrantes provenientes de outros estados da Federação.
Parte dos indígenas que vivem em Manaus e Recife já deve ser descendente de imigrantes
antigos, ao contrário de São Paulo.
Analisando as condições de vida dos migrantes indígenas em três capitais, Teixeira
constatou, entre outras coisas que:
1. O analfabetismo entre os indígenas migrantes é mais grave que o dos indígenas não
migrantes. Esse migrante, no caos da vida urbana, é forçado a trabalhar por uma baixa
remuneração, e deixa a instrução escolar fora da lista de prioridades.
2. A renda do migrante indígena é superior à dos não migrantes. Teixeira considera isso
resultado do fato de o migrante ser mais “empreendedor” que as pessoas locais. Mas
conta também com o fato de esses migrantes já terem mais de dez anos fixados nessas
regiões. O aumento da renda não é imediato.
Migração cultural:
As mudanças culturais/religiosas que afetaram os povos indígenas principalmente nos
últimos 20 anos, são profundas e rápidas. É o que revela o resultado de um auto‐diagnóstico
realizado entre os Povos Indígenas do Município de Oiapoque, extremo norte do Brasil. Ele é
quase um paradigma do que está acontecendo na Amazônia.
Algumas mudanças que foram apontadas pelas comunidades indígenas:
EDUCAÇÃO:
A grande maioria das mudanças tem conotação positiva assim como o novo sujeito da
escolarização, isto é: a formação e contratação dos professores indígenas; também mudou a
metodologia com a aprovação e implementação do currículo escolar indígena; mudou a
extensão da educação que atualmente abrange o 2º grau e até os cursos universitários.
Antes as famílias não viam vantagem na escola para os filhos. Era mais prejuízo do que
vantagem, porque a escola afastava as crianças do trabalho. Hoje as famílias são
completamente favoráveis ao estudo dos filhos. Mudou a concepção das crianças e dos jovens
que atualmente consideram a escola e o estudo indispensável para o próprio futuro. O estudo é
percebido como um meio para conseguir um diploma e arranjar um emprego. Jovens e
crianças são voltadas para o estudo, como sinônimo de progresso, realização, bom futuro.
Ser professor é uma profissão viável e satisfatória. Uma boa parte dos professores
indígenas vê a profissão como missão em benefício de sua comunidade e exerce a mesma com
entusiasmo e paixão. É um exemplo de nova identidade indígena reconstruída a partir de
mudanças: ser professor e trabalhar para sua comunidade.

94

Movilidad/Migración, desafío y esperanza para los pueblos indígenas

VI Encuentro Latinoamericano de Teología Indígena
MEMORIA PRELIMINAR

SAÚDE:
De um lado a saúde melhorou apesar das falhas na administração atual. Algumas doenças
praticamente desapareceram como o sarampo, coqueluche, rubéola, escabiose, catapora.
Outras, como a diarréia, verminose e amebíase, diminuíram devido ao tratamento da água.
Porém existem doenças que incidem mais do que antigamente como a diabete, a
hipertensão e outras doenças novas e graves, oriundas do contato externo, que assustam como
DST e HIV. Registram‐se mais casos de câncer maligno, incidente principalmente nas mulheres.
Constata‐se que hoje muitas usam os anticoncepcionais e algumas praticam até o aborto. O
alcoolismo aumenta e alcança níveis alarmantes.
Aumentou o número dos índios que procuram remédios de farmácia e que se deslocam
para a cidade para tratamento e parto.
O sonho dos jovens e dos adultos é ter pessoal indígena profissionalmente preparado:
enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, odontólogos, técnico de laboratório,
trabalhando na saúde. Foi apontada a necessidade de revitalizar o uso dos remédios
tradicionais.
JOVENS:
São os mais afetados pelas mudanças. Antes quase não existia a categoria “jovens” na
aldeia: de crianças passavam a ser adultos, mas acompanhados e aconselhados pelos pais e
pela estrutura comunitária da aldeia. A vida tinha seu ritmo e os jovens se encaixavam
progressivamente.
Hoje os jovens sentem que têm mais liberdade e possibilidade de escolha. O estudo cria
um novo “status” que dispensa em parte do trabalho da roça e até da pesca e da caça. Os pais e
os jovens investem no estudo como porta para o futuro e este fato muda o relacionamento
com os jovens dentro da comunidade e principalmente em relação aos pais. “Quem manda na
família são os filhos e não os pais”, desabafa Mateus Palikur. Mas ele mesmo acharia bom se
alguém pudesse oferecer aos jovens estudo na cidade. Hoje temos jovens profissionais que têm
cargo de confiança na comunidade e que são ouvidos. Na família, além do “privilégio” de ficar
dependentes até arrumar emprego, gozam de mais liberdade e mais tempo livre a disposição.
Esta maior liberdade tem como conseqüência mais responsabilidade, mas também idas
freqüentes para a cidade. Aumentou o uso e abuso da bebida alcoólica, o uso da TV, o uso de
DVD e da pornografia, e a perda de costumes tradicionais.
Hoje os jovens se queixam da ingerência dos pais em suas decisões e sofrem por falta de
lazer na aldeia, de estudo, de oportunidades. Alguns deles já experimentaram a droga e a
prostituição.
COMUNIDADE:
A maior mudança cultural é a diminuição e até perda do trabalho em mutirão que
regulava o relacionamento dentro da aldeia, a vida social, a vida religiosa e a norma da
reciprocidade e da interdependência.
Em algumas aldeias menores ainda há mutirão, mas também já está presente, de modo
geral, o uso da moto serra em lugar do mutirão da derruba. Hoje se paga alguém R$150,00 e a
mata está derrubada. O mutirão do plantio hoje é familiar e quando preciso se paga algumas
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pessoas para ajudar em regime de diária. Até o costume de ralar mandioca em família, como
também o feitio do ralo e tipiti, está acabando pelo uso do caititu motorizado e da prensa.
Hoje, “Quem não tem dinheiro não come”. A presença de dinheiro na aldeia provoca
muitas mudanças: temos os salários dos professores, dos funcionários, dos agentes de saúde,
dos agentes ambientais, dos aposentados, da merenda escolar, dos projetos... O dinheiro
provoca compras, comércio, dívidas e individualismo. É constante o reconhecimento do
aumento do individualismo. Entraram na aldeia as categorias sócias: grupos de pessoas com
mais poder aquisitivo, com mais estudo, mais consideradas que outras que não conseguiram.
Aumentou a influência externa de duas mãos: freqüente ida dos índios até a cidade e
presença de pessoal de fora dentro das aldeias.
PAPÉIS ANTIGOS E NOVOS: Como as pessoas se vêem e são vistas!
Professor: O professor indígena é uma figura nova. Ser professor é uma oportunidade
de trabalho, mas é também missão, junto às crianças e à comunidade, assumida com gosto,
paixão, entusiasmo e responsabilidade. Os professores adquiriram, junto a outras pessoas na
comunidade, uma visão mais ampla da vida, preocupando‐se com a globalização, aquecimento
global, meio ambiente. É uma mudança assimilada.
Agente de saúde: foi só recentemente que os indígenas passaram a exercer a função de
agentes de saúde. Cuida dos doentes; dá orientações; conversa e orienta as famílias, educa com
os professores em prol da natureza. Todos sonham com um preparo profissional e de
qualidade.
Cacique: É o cargo de mais responsabilidade. O cacique zela pelo bem comum, busca
melhoria para toda a comunidade, orienta jovens e casais, convoca, mobiliza para a
comunidade resolver os problemas, pune quando alguém transgride as normas da comunidade,
representa a comunidade nos encontros externos e frente às autoridades.
Chefe de Posto: O chefe de posto representa a autoridade da FUNAI. Atualmente auxilia
o cacique; cuida da burocracia, faz registros e encaminhamentos; fiscaliza a entrada de não
índios; cuida para que a reserva seja protegida das invasões com ajuda da comunidade.
Pais: É o papel mais indefinido atualmente devido às mudanças no relacionamento com
os jovens, pela maior instabilidade do casamento e pelas mudanças de relacionamento na
comunidade devido à perda/ enfraquecimento do mutirão e do regime da reciprocidade.
Consideração final:
Frente a tantas mudanças que ocorrem rapidamente, é essencial que as comunidades as
reflitam, assimilem e encontrem um novo equilíbrio. É inútil, a nosso ver, uma atitude
saudosista do passado, porque este já passou; é inconseqüente uma atitude de entrega no
sentido que “é o jeito!” “Infelizmente o progresso é isso mesmo!”.
Nenhuma das duas atitudes ajuda a resolver os problemas que enfrentamos
atualmente. O fato é que as mudanças ocorrem num ritmo mais rápido que a capacidade da
comunidade de assimilar e reconstruir a sua nova identidade.
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É o desafio de incorporar as mudanças, como parte de sua vida, ou rejeitar as que não
servem ao seu projeto, sem perder o seu específico que o distingue dos outros: o ser índio do
meu povo.
SEGUNDO MOMENTO. É A PARTE ANALÍTICA
Tem relação com as causas e conseqüências da mobilidade/ migração indígena. Trata‐se
de encontrar as causas da migração, encontrar as razões profundas deste fato cada vez mais
amplo, que é a mobilidade/ migração
+ Por que nós indígenas migramos?
+ Qual a relação entre o avanço do neoliberalismo econômico e a migração indígena?
+ Existem, além das causas econômicas, outras causas sociais, culturais e religiosas para
a migração indígena? Explicar a importância disto na região ou área onde vivemos.
+ Quais são as principais conseqüências (econômicas, sociais, culturais, religiosas) da
mobilidade/ migração dos povos indígenas?
1. Por quê nós indígenas migramos?
Tem migração que é forçada e tem migração voluntária.
Tem situações muito diferenciadas, desde a ocupação de suas terras, conseqüência
do avanço do neoliberalismo, a outras em que eles mesmos optaram por ir à cidade a
procura de empregos, tratamento de saúde, educação ou um novo estilo de vida.
Às vezes nas cidades existe uma organização social indígena, como os Tikuna no Alto
Solimões, que dá apoio e respaldo e apoio.
Em Boa Vista os índios tem apoio do CIR, a organização indígena estadual.
Tem mais de 1000 Pankararu do estado de Pernambuco que vivem em S. Paulo,
bairro de Morumbi. Iniciaram a migração de 2.200 km desde a década de ’50 quando
populações não indígenas invadiram suas terras.
2. Qual a relação entre o avanço do neoliberalismo econômico e a migração indígena?
Nossas crianças brincam de guerrilheiro e militar; nossos rios estão contaminados;
Tivemos bebês com lábios leporinos; e até nossos cães e gatos estão nascendo
deformados. (Antonio Jacanimijov, coordenador geral do Conselho de Organizações Indígenas
da Bacia Amazônica da Colômbia).
Não há lugar para os índios na hospedaria do neoliberalismo. A continuidade histórica dos
povos indígenas sempre leva à ruptura com o sistema. (Paulo Suess, Luziânia, 8/8/03).
O avanço do neoliberalismo é o grande responsável pelas migrações e mudanças. Mas
ao mesmo tempo o neoliberalismo atrai e corrompe pelos Meios de Comunicação Social, pela
força do dinheiro, pela proposta de competição que minam as culturas indígenas em seu
alicerce levando a uma mudança de mentalidade.
3. Existem, além das causas econômicas, outras causas sociais, culturais e religiosas para a
migração indígena?
O próprio SPI favoreceu a migração como no Mato Grosso do Sul em que “as áreas
estabelecidas são reservas de mão de obra, tão pequena são.” Esta é a razão dos Guarani
viver às margens das cidades. Em Roraima os colonos invadiram o estado. Outras razões
apontadas pelos índios que moram em Boa Vista são o trabalho e o estudo.
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O conflito entre os índios em Roraima quanto ao processo de demarcação de suas
terras foi outra causa apontada para a ida para as cidades. Após a independência da Guiana
em 1966 um bom contingente de índios emigrou para Boa Vista e Manaus.
4. Quais são as principias conseqüências?
A maioria não alcança o objetivo que os levou a migrarem para as cidades. Uma
pesquisa realizada nas cidades de Manaus, Recife e S.Paulo mostra como a percentagem de
alfabetização funcional é inferior entre os índios comparando com o restante da população
urbana. E assim também a renda salarial. A situação é pior para os moradores mais antigos.
O censo revela que a maioria destes índios está ocupando favelas e palafitas.
As mulheres indígenas são discriminadas em seus salários, por desconhecer e não
reivindicar seus direitos trabalhistas e às vezes são levadas à prostituição.
Os indígenas migrantes procuram na área urbana uma melhoria econômica da
qualidade de vida que não conseguem em suas terras ancestrais. A maioria não tem
qualificação profissional, razão pela qual trabalha na construção civil, emprego doméstico,
biscates ou produz artesanato para vender.
TERCEIRO MOMENTO: PERCEBER E “SABOREAR” A MANEIRA EM QUE DEUS E NOSSOS POVOS
VÊEM A MOBILIDADE/ MIGRAÇÃO, ATRAVÉS DE NOSSOS TEXTOS SAGRADOS.
É necessário tocar e contemplar o coração de Deus e de nossos antepassados. Cada
região ou área partilha seus textos sagrados através de seus mitos, ritos ou histórias antigas,
que se referem à mobilidade/ migração. Depois de escutá‐los e saboreá‐los, cada região
seleciona um destes textos sagrados, aquele que considerar mais significativo, e se prepara
para apresentá‐lo de forma criativa para a assembléia plenária. Estes textos sagrados, com sua
força simbólica, são a palavra que vai jogar luz sobre a mobilidade/ migração que vivemos
atualmente.
Seguem dois textos do povo Tenetehara como exemplo, mas é claro que cada povo tem
os seus próprios textos.

98

Movilidad/Migración, desafío y esperanza para los pueblos indígenas

VI Encuentro Latinoamericano de Teología Indígena
MEMORIA PRELIMINAR

O mito de Wira‘i, “gavião pequeno” (do povo Tenetehara do Pará)
Um rapaz, de nome Wira’i, estava passarinhando perto de casa. De repente, seguiu uma
coruja a qual o desviou de seu caminho conhecido. Ele se perdeu. O coruja bacurau, então, o
engoliu com sua boca muito grande, e o levou para o outro lado de um rio enorme que era por
ele desconhecido.
O rapaz se encontrou sozinho e procurou achar um meio para atravessar o rio, mas em
vão. Estava anoitecendo e o rapaz subiu num pau e começou a pensar no que fazer. De repente
ouviu o canto de um pássaro: era uma coruja. Pensou: “se essa coruja fosse gente, ela poderia
me levar do outro lado do rio”. A coruja perguntou o que ele havia dito e respondeu‐lhe que era
muito pesado e não conseguiria. Outros pássaros vieram durante a noite, mas todos eles
responderam a mesma coisa.
Pela manhã, ouviu o canto do pica‐pau e outra vez pensou: “se o pica‐pau fosse gente
me carregaria para o outro lado do rio”. O pica‐pau se aproximou e lhe perguntou o que ele
havia dito. Este falou, mas ouviu a mesma resposta de sempre. Mais tarde ouviu o canto do
paturi. O paturi, desta vez, tentou levantar vôo com o rapaz, mas não conseguiu. Então disse
que ele conhecia alguém que conseguiria atravessá‐lo. No entanto, o rapaz deveria procurar
não responder às perguntas que esse bicho ia lhe fazer, do contrário o bicho o comeria. Pouco
depois, o paturi voltou com um jacaré enorme, o qual carregava uma imbaúba nas costas, e se
ofereceu para levá‐lo. O rapaz saltou e se segurou no pé de imbaúba. De vez em quanto o jacaré
perguntava alguma coisa para o rapaz, mas este não lhe respondia.
Ao chegar à outra margem, o jacaré disse que ele podia saltar para a terra, mas o rapaz
pediu que ele o levasse mais perto da beira. Assim ele fez, e o rapaz aproveitou o momento
melhor e pulou longe do rio, correndo, em seguida, para não ser alcançado pelo jacaré.
Logo adiante encontrou um socó, que o engoliu. Chegou o jacaré e perguntou‐lhe se
havia visto um rapaz fugindo. Esse disse que não e então o jacaré o acusou de tê‐lo engolido. O
socó disse que não e como prova disso, regurgitou alguns peixes que havia engolido vivos.
Conformado, o jacaré voltou. O socó, então regurgitou o rapaz e disse‐lhe que, se quisesse
chegar à casa do pai, teria que sempre seguir o caminho.
À noite ele procura um abrigo debaixo de uma grande pedra. Pela manhã descobriu que
não se tratava de pedra, mas de um grande sapo cururu e foge. Para se alimentar comia toda
fruta do mato: sapucaia, inajá e outras. Mais adiante ele ouviu algo como alguém que estava
pisando num pilão: era uma cutia que estava batendo o pé na porta de uma laje de pedra. Já
era de tardezinha, e falou para a cutia lhe dar um fogo. Ela disse que não podia, porque quem
mandava ali era uma grande jibóia, a qual morava junto com a cutia. Esta ficaria brava e iria
comê‐lo.
Ele entrou no buraco da cobra para pegar um tição e fazer fogo, para se esquentar de
noite. A jibóia (moizuhu) tampou a porta, colocando‐se à sua frente. O rapaz tentou sair, mas
não podia. A cobra ameaçou engoli‐lo. Naquele instante, Wira’i ouviu o canto do gavião: coan,
coan, aí ele disse para a cobra que o gavião iria matá‐la. Assim, a cobra saiu da porta e ele
fugiu.
Adiante enxergou uma casa onde havia uma mulher sozinha. Esta lhe perguntou: o que
você faz por aqui? Estou há muito tempo procurando por meus pais, e não sei onde eles estão. A
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mulher, que era uma coelha (morotói), disse que ele deveria ficar com ela e trabalhar para ela.
O rapaz aceitou. Mais tarde chegaram os caititus, os quais lhe ofereceram batata, inhame,
macaxeira, milho assado, especialmente para engordar o rapaz que estava muito magro por
causa da fome, e convidaram a coelha para ir com eles, pela manhã, até a roça.
Na manhã seguinte, às cinco horas, chamaram a coelha, mas ela não quis ir, porque
estava com sono. Os dias se seguiram até que os caititus convidaram o rapaz a ir com eles até a
roça: “rapaz, o que você faz com essa mulher aí? Ela vai te matar de fome! Nós vamos te indicar
o caminho que leva até a casa de teu pai.” Pela manhã, chamaram‐no e ele se levantou
depressa e os acompanhou. Estes foram até a roça, que era do pai do rapaz, e lhe indicaram o
caminho para chegar até a casa dele. Este, chegando, entrou no quarto e começou a mexer nas
coisas. A mãe ouviu o barulho e foi até lá. Ela viu, reconheceu o filho e queria abraçá‐lo. Mas ele
disse que não podia. Em seguida chegou seu pai, o qual também reconheceu o filho, se
aproximou dele e o abraçou. O filho entrou no corpo do pai, que ficou com duas cabeças
conversando entre si.
O filho convidou o pai para ir embora daquele lugar. Aí, ele cantou três noites e dois dias
e foram embora com as casas. Viraram passarinhos andando em bando como a andorinha, o
recongo, o xexéu e foram embora para longe.
(Ciências Humanas em Revista‐São Luís, V. 3, n.2, dezembro 2005 11)

100

Movilidad/Migración, desafío y esperanza para los pueblos indígenas

VI Encuentro Latinoamericano de Teología Indígena
MEMORIA PRELIMINAR

HISTÓRIAS DO NOSSO POVO
Nós podemos lembrar aqui o papel de lideranças que saíram de nossa aldeia e depois
voltaram dando uma grande contribuição na conquista dos nossos direitos. Por exemplo, a
história do Chicão Xukuru. O fato de dominarem os códigos de duas culturas; o fato de
conhecer o mecanismo da sociedade externa o ajudou a entender a situação de seu povo e a
maneira de ajudá‐lo inclusive conquistando aliados para luta.
Além das lideranças conhecidas podemos lembrar outras pessoas que depois de saírem
das aldeias, voltaram dando importante contribuição. Quem sabe se não é o caso de pessoas
que podem relatar sua própria experiência?
Pode ser que a saída da aldeia tenha sido motivada por necessidade e tenha sido contra
a vontade das pessoas, mas que refizeram o caminho de volta e chegaram mais enriquecidas e
decididas. O que motivou estas pessoas a voltarem e como ajudaram o seu povo?
No confronto entre culturas e projeto de vida o migrante descobre a diferença de visão
e a grande riqueza que o seu povo possui: é o relacionamento com a natureza e até a
proximidade com o Evangelho. “Creio que o Evangelho e a civilização moderna são opostos e
irreconciliáveis e que a mensagem do Evangelho e nossa religião antiga são essencialmente a
mesma coisa. Será que a maneira de viver do índio não poderá ajudar os cristãos na
redescoberta da mensagem do Evangelho?” Ohiyesa‐ índio Lakota‐ 1911
QUARTO MOMENTO: INTERPRETAR E APLICAR OS TEXTOS SAGRADOS INDÍGENAS
Este é o momento no qual, por regiões ou áreas, abriremos o cofre da sabedoria de
nossos povos para compreender o sentido profundo da proposta indígena, a respeito da
mobilidade/ migração. As sábias e os sábios de cada região explicarão a mensagem que os
textos sagrados de nossos povos guardam. São os mesmos mitos, ritos e histórias antigas que
apresentarão no terceiro momento.
Depois, em assembléia plenária, um sábio ou sábia de cada região ou área explicará e
aplicará à realidade atual a luz que vem do mito, rito ou história, que sua região apresentou no
terceiro momento. Também será pedido a alguns assessores que apresentem outras luzes,
tiradas da Bíblia, do Magistério eclesial e outros ramos do saber humano sobre a mobilidade/
migração.

O mito de Wira‘i
Este mito se caracteriza como o mito da passagem de rapazes para serem xamãs.
Reflete as etapas de preparação e ao mesmo tempo o simbolismo ritual.
Porém, numa leitura do mito a partir da temática do nosso encontro, é possível
descobrir uma analogia com a situação das migrações e das mudanças e luzes para o caminho,
em vista de um projeto alternativo e mais participado.
O mito é caracterizado por 03 etapas:
 A separação: afastamento do convívio social
 O trânsito: a fase da indefinição, da ambigüidade, dos desafios, da formação, das escolhas.
 A re‐agregação: a redefinição da identidade e do projeto de vida na nova situação.
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É perder e reconstruir. O nosso herói Wara’i que representa, para nós, o povo migrante ou o
povo acometido por mudanças violentas e rápidas provocadas pelo mundo globalizado, tem
amigos e inimigos.
INIMIGOS
AMIGOS
SIMBOLOS
Comentário
Coruja bacurau Paturi e
pássaros do
amigos
pássaros
céu
jacaré
socó
répteis
inimigos
cutia
sapo cururu rio
o obstáculo p/ voltar
jibóia
caititus
água
sinal de purificação
coelha/ mulher pai
frutos da
união c/ a natureza
mata
voar
ir além
mãe/ mulher renunciar ao sonho
1.
A separação:O coruja bacurau leva o pequeno gavião WIRA’I para além do grande rio.
Wira’i é
despido de sua cultura, de sua aldeia, de sua família, de sua tradição, de seus
amigos.
Encontra‐se só.
Na migração ou nas mudanças profundas as pessoas são como que despidas de seus
laços anteriores. Estão sozinhas num mundo desconhecidos e são impossibilitadas, sozinha, em
restabelecer os laços que lhe davam segurança. O grande rio é símbolo da mudança, da
migração. A coruja bacurau são as pessoas ou as circunstâncias que provocaram a migração.
Na mitologia tenetehara a coruja bacurau faz parte dos pássaros símbolo da morte. Ela
representa a avidez, o ciúme, a explosão.
Quem é para o meu povo a coruja bacurau?
Vamos lembrar a análise do 1º momento e as causas no 2º momento. É assim a situação
dos nossos migrantes e dos nossos irmãos e irmãs frente à globalização.
Esta situação tem dois aspectos: o negativo a partir dos problemas que surgem e o
positivo, a partir das novas possibilidades de luta e superação que a situação oferece.
2.
O Trânsito: ou caminho de volta.
Wira’ i não desanima. Wira’í decide voltar para casa por causa da memória que impediu
que ele esquecesse quem era. Isto é importante: não perder a memória como lugar social do
qual se construiu a cultura. A identidade é o “porto seguro”, é um elemento que favorece a
autoconfiança. Assim, Wira’í conviveu com outros, mas não se mimetizou. Se a identidade está
fortalecida, juntamente com a auto‐estima, isto faz com que o indivíduo retorne sempre ao seu
“porto seguro”. Está resolvido a cruzar o rio.
Pede ajuda primeiro aos pássaros do céu: a coruja, o pica‐pau, o paturi. Eles não
conseguem, mas o paturi traz o jacaré grande e avisa o pequeno gavião como se defender dele.
Ele usa astúcia e consegue fugir escondido pelo socó, que lhe aponta o caminho para a casa do
pai. O caminho não é fácil. Quem o abriga é o sapo cururu que Wira’i pensava fosse uma pedra.
Em seguida encontra a cutia e a jibóia da qual rouba o fogo. Quem o salva da jibóia que quer
devorá‐lo é o canto do gavião. Seguindo o caminho encontra a mulher que era uma coelha que
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o segura em sua casa. Quem o libera desta situação são os caititus que o levam até a roça de
seu pai.
O trânsito não é fácil: exige de Wira’i a consciência de sua situação e a vontade de sair
dela; mas exige também ajuda de alguém, porque sozinho não irá conseguir.
Nesta passagem, neste amadurecimento Wira’i encontra amigos (paturi, socó, sapo
cururu, canto do gavião, caititus) e inimigos (jacaré, cutia, jibóia, coelha).
Quem são estas personagens na vida dos emigrantes? Quem ajuda a tomar
consciência da situação e do perigo da perda cultural e da identidade? Quem ensina (paturi) a
usar os meios oferecidos pela sociedade globalizante (Jacaré) sem se deixar destruir por eles?
O jacaré também lembra a água que é sinal de purificação, renovação. As provas que o
povo enfrenta significam passagem para se renovar. Muitos dos rituais indígenas expressam
esta idéia de mudança e renovação.
Quem é o socó que o salva do jacaré e indica o caminho para a roça do pai?
E o sapo cururu representa a segurança num momento difícil, mesmo sendo um bicho
temido e por nada simpático. Temos, pois a cutia, a serviço da jibóia que quer devorá‐lo. A
astúcia de Wira’i e o canto do gavião, caçador das cobras, o libertam.
Mas aí cai na sedução da coelha que quer que fique com ela e esqueça a casa do pai.
Wira’i quase se acomoda. Não acontece isso às vezes? Índios que se perdem na sociedade nova
e se deixam tornar‐se mais um, renunciando ao projeto de seu povo.
São os caititus que conseguem tirá‐lo desta situação e o levam até a roça do pai.
Durante todo este caminho Wira’i se alimenta somente das frutas do mato (sapucaia,
inajás e outras). Nesta fase de trânsito, caracterizado pela ambigüidade, ele precisa reaprender
a se relacionar com a natureza, a maneira dos antigos. Tem que recusar os produtos que a
sociedade oferece (Televisão, Dinheiro, Poder) que são capazes de viciá‐lo. Só depois de se
reencontrar com a natureza e voltar para a roça do pai, que ele vai poder usar dos bens
culturais da sociedade sem ser contaminado por ela.
Quem são os caititus na vida do migrante?
3.
A Re‐agregação:
A re‐agregação não é o caminho de volta, mas a reformulação do projeto de vida a
partir do novo contesto, mais amplo. É reafirmar a identidade mesmo saindo do limite da
aldeia. É um projeto mais global, incluindo a contribuição e aliança com outros povos.
É a consumação da passagem a partir da qual se passa a ter direitos e obrigações.
O relacionamento, daqui em diante, supera o limite da aldeia: os direitos são sobre a
mãe terra que é de todos e as obrigações serão coletivas em vista da preservação da natureza
casa de todos e de todas.
Wira’i é reconduzido pelos caititu ao roçado do pai. Pela primeira vez, depois de muito
vagar, Wira’i restabelece o contato com a cultura. O próximo passo é a aldeia sua casa. O
primeiro encontro é com uma mulher, sua mãe. Wira’i recusa o seu abraço a indicar a sua nova
condição de xamã. Para a situação dos migrantes indica que a volta para aldeia não é uma
simples volta ao passado, a re‐agregação é sim o reassumir, mas também superar os limites da
família e da aldeia. O novo projeto é simbolizado pela união com a pai: O filho entrou no corpo
do pai, que ficou com duas cabeças conversando entre si.
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É a nova situação. É a cultura e o projeto de vida reformulados em diálogo com outros.
Por isso o filho convida o pai a ir embora. Cantam durante três noites e depois vão embora
levando o povo consigo. Viraram passarinhos e iam em bandos se juntando com os outros: a
andorinha, o recongo, o xéreu e foram embora para longe, construindo o novo projeto de vida
para si e para o futuro da natureza.
Vamos terminar com o comentário do professor Claudio Zannoni a respeito deste mito e
do projeto que os Povos Indígenas propõem à sociedade de hoje na relação com a natureza.
“No mito que acabamos de analisar aparece ressaltada a relação entre o mundo
dos homens e o mundo dos animais, entre o mundo da floresta e o mundo da aldeia,
entre o mundo da natureza e o mundo da cultura. Estes se complementam através de
ações recíprocas. Assim, o respeito ao mundo de cada um é a prerrogativa principal.
Preservar a natureza significa preservar a vida humana, ao mesmo tempo em que a
vida humana contribui para a continuação do ciclo da natureza, no que concerne
tanto à fauna quanto à flora.”
Todos os mitos tenetehara referem‐se a uma época em que os animais, como os
homens, falavam. Época essa que, como todos os narradores apontam, já acabou. No
entanto, ela está presente ainda nos mitos. Neles, todos os personagens falam,
dialogam entre si, se manifestam. Assim, representa para os Tenetehara o “tempo
perdido”, um tempo em que havia harmonia e entendimento entre os mundos da
natureza e da cultura. É, porém, o tempo a ser perseguido ainda.
SIMBOLISMO MÍTICO E SIMBOLISMO RITUAL NO MITO “WIRA’I E O BACURAU.” –
Claudio Zannoni
É esta a mensagem que os índios têm para todos:
Trata‐se de esboçar e defender o direito a ser habitantes da Terra, por serem filhos dela,
porque nós, indígenas, temos uma proposta de vida para ela. Neste sentido, é necessário
prender a atenção na forma como a mobilidade/ migração está nos unificando como
humanidade, na luta por um projeto de vida estreitamente unida à Terra.
O MITO DE MAÍRA‐IRA E MUCURA‐IRA
(Mito do Povo Tenetehara do Maranhão)
Este importantíssimo mito ajuda também a entender a dinâmica da vida e a necessidade
de enfrentar as mudanças e reverter‐lhas a nosso favor.
O motivo mítico dos gêmeos é comum entre diversos povos tupi. Para os Guajajara eles
são heróis culturais, ao lado de Maíra‐pai, embora não tenham o mesmo pai. Enquanto Maíra‐
ira tem origem divina, Mucura‐ira tem origem animal, como seu pai.
O mito relata sua odisséia por um mundo cheio de desafios e perigos, desde os
primeiros momentos dentro da barriga da mãe até o encontro final com Maíra. O maior desafio
é sua sobrevivência entre as "onças", que são canibais e matam a mãe dos dois, mas os gêmeos
se vingam delas brutalmente. No decorrer dos anos, os dois aprendem superar todos os perigos
naturais e supernaturais.
Ele também pode ser interpretado em termos dos conflitos apresentados e superados
como representação mítica dos conflitos dentro da sociedade guajajara e com outros povos. O
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mundo é criado e ordenado aos poucos e como resposta aos desafios da realidade. Os dois
gêmeos tem que encontrar solução para cada nova circustância que desafia a sua existência.
MITOS E RITUAIS se complementam e se explicam.
O mito é cheio de alusões à vida cotidiana dos Guajajara e explica grande parte de seu
mundo. Neste sentido os rituais guajajara marcam as passagens e as mudanças. O rito do
Moqueado, realizado como parte da Festa do Milho, marca o final da puberdade para os
adolescentes participantes. O ciclo de vida de uma pessoa ainda costuma ser acompanhado por
uma série de rituais. Entre estes, os rituais de iniciação, em particular os das meninas, são os
mais vistosos e ricos de significados.
O mito dos gêmeos pode ser considerado como um “espelho” para o povo. “Coloca‐nos
diante de valores paradigmáticos para os Tenetehara, como sabedoria, vigor, Jovialidade,
astúcia, entre outros” (Zannoni) Nas façanhas dos gêmeos, especialmente Mocura‐ira, o
atrapalhado, o Tenetehara se sente participante da “aventura. Imitando o irmão, ”Mocura‐ira
está recriando a natureza e aprendendo a se relacionar com ela; está vencendo as provações da
vida ao derrotar os azang; está crescendo como Tenetehara. O erro, portanto, é visto
positivamente através do herói trickster, porque transmite a aprendizagem e o crescimento.
Neste sentido, Maíra‐ira é aquele que tudo sabe e que deve ser imitado. No entanto, os erros
do irmão realçam sua força e sua importância no universo religioso.
Os dois gêmeos, de fato, conseguem chegar ao lugar tão sonhado por cada Tenetehara,
o Karwara, ensinando que cada pessoa pode ter acesso a ela.
Como luz para nossa realidade primeiramente o mito traz uma esperança e condena o
desânimo por mais difícil que seja a situação: até os nossos erros são fonte de sabedoria e
crescimento se formos capazes de assumi‐los e olhar para frente. O “trânsito” é um caminho
viável e ao nosso alcance. As dificuldades e o contato com o diferente podem ser algo positivo
em vista da re‐agregação, da reformulação do nosso projeto de vida, incluindo outros parceiros.

MIGRAÇÃO E MUDANÇAS NO ÊXODO
A saída do Egito e a grande marcha rumo à Terra Prometida é a grande migração do
Povo Hebreu e Moises é o modelo das lideranças que pela migração se tornaram guias do povo
na construção de um novo projeto de vida.
A reflexão que vamos propor é a partir da narração do livro do Êxodo, o segundo livro da
BÍBLIA. Fala da saída do Povo hebreu, liderado por Moisés, do Egito, da caminhada no deserto
durante 40 anos e da Conquista da Terra.
O povo hebreu, no tempo de Jacó tinha migrado, da terra de Canaã para o Egito, por
causa da fome. Se adaptaram Egito, mas ai viveram como povo diferenciado, tanto que o faraó
teve medo de seu crescimento e vitalidade e mandou matar todos os meninos que nasciam.
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Moisés foi “ tirado das águas”, mas, depois de crescido, teve que deixar seu povo e ser
criado e educado na corte do faraó. Para Moisés foi a segunda migração. Adotado pela filha do
faraó, recebeu educação na corte do mesmo.
O desafio de Moisés e do seu povo é a volta às raízes e a construção de um novo projeto
de vida. A volta para as raízes não é fácil: Já adulto, Moisés toma as dores de seu povo e mata o
egípcio que maltratava um seu compatriota; foge do faraó que quer matá‐lo; defende as filhas
do sacerdote Raguel, na beira de um poço contra pastores prepotentes a acaba casando com
uma delas; porém se sente.. “hóspede em terra estrangeira”. Não é parte de um povo, é ainda
migrante. O seu povo não tem terra, é dominado e está dividido.
Moisés, assim como o seu povo, tem que reconstruir a sua identidade como p essoas e
como povo. Não é uma tarefa fácil; esta decisão exige escolhas radicais e decididas: renunciar
aos ídolos e perseguir um novo projeto de vida. Os ídolos: barriga cheia, prazer sem limites, o
poder e a riqueza, mesmo nos oprimindo atraem como acontece hoje até nas aldeias.
O novo projeto tem raízes no passado e na cultura dos antigos e, ao mesmo tempo, tem
elementos novos, uma visão fruto do contato com uma sociedade mais ampla e impensável
anteriormente.
O novo caminho exige umas condições para que o novo projeto se realize e a mudança
resulte em progresso:
•
•
•
•
•

Tomar consciência das origens: “Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, Isac e
Jacó”.Ex 3,6
Se libertar dos ídolos que oprimem: : “Desci para liberta‐lo das mãos dos egípcios”. Ex
3,8
Conquistar uma terra boa e espaçosa que garanta a vida do povo.
Ter claro o projeto frente ao opressor: “Deixa partir o meu povo!” Ex. 5,1
Criar novos símbolos e referências como o ritual da ceia pascal. Ex,12 e ss

AS ETAPAS:
1. A SAÍDA : A decisão de deixar o Egito se dá no meio de lutas e contrastes do
começo até o fim. É a experiência de todos os Povos indígenas que querer
contrariar os interesses do neoliberalismo: das mineradoras, das madeireiras, da
política governamental que favorece o capital e os grandes interesses. Cada
povo pode contar o que custa ir contra corrente.
2. A PASSAGEM DO MAR: É o momento da decisão. È se afastar da sociedade,
seus modelos, para voltar para seu povo, se integrar nele e propor o novo
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3.

4.

5.

6.

7.

modelo, o novo Plano de Vida. Cada pessoa e, através das lideranças, cada povo
experimenta a passagem do Mar Vermelho. É a experiência do Chicão e de
muitas lideranças que guiaram o seu povo no caminho do MAR, no caminho da
MUDANÇA, no caminho do NOVO PROJETO DE VIDA. Exige nova atitude frente
ao uso da televisão, ao uso do dinheiro, no relacionamente dentro da aldeia.
A CAMINHADA NO DESERTO : É a caminhada da reconstrução do novo projeto
de vida, a partir das raízes, dos aportes da cultura de fora, tendo em vista a vida
e a vida em abundância para o meu povo, isto é: O NOVO PROJETO DE VIDA.
Nesta caminhada o povo encontra amigos e inimigos assim como nós na vida
real. O Povo enfrenta as suas dificuldades: a falta de comida, a falta de água, a
luta contra os inimigos, a espera da realização das promessas. O povo apanha
mas cria experiência e vai em frente. São 40 anos que significam um tempo
longo de purificação, de aprendizagem, de crescimento. Cada povo tem sua
caminhada no deserto, seu período de prova e de crescimento.
O NOVO PROJETO DE VIDA é o projeto libertador; o projeto da ALIANÇA
propondo a renúncia aos ídolos opressores e a adesão à nova sociedade baseada
no Amor a Deus e aos irmãos. O Deus de Moisés é o “Deus de teus pais, o Deus
de Abraão, Isaac e Jacó. No SINAI se realiza a Aliança, o que é O PROJETO DE
VIDA DO NOVO POVO, o que acabava nascer pela libertação. Este novo projeto
de vida pressupõe: A identidade, a consciência do que queremos, e clareza
quanto ao futuro. A traição do povo, com a construção do bezerro de ouro, a
saudade das cebolas do Egito, lembram também que a elaboração e apropriação
do projeto são progressivas e as vezes tem recuos. Para que as pessoas assumam
o projeto de libertação precisa tempo, estímulo e nem todos topam.
O Êxodo descreve a realidade de cada povo quando o povo, cansado de esperar
Moisés, resolve fazer o bezerro de ouro e ter saudade das cebolas do Egito. É
importante saber que a caminhada de volta, na reconstrução do novo projeto
não é simples e não se realiza de uma só vez. Em nosso compromisso com a
nova sociedade, as vezes recuamos, e isto acontece e não é desistência.
A CHEGADA NA TERRA PROMETIDA: O POVO reconstrói a sua identidade e
reorganiza a sua vida, mas, ao mesmo tempo, é vitima do antigo liberalismo e
deixa a vida tribal para cada um cuidar dos seus interesses. O livro dos juízes nos
alerta que Deus cuida de nós mas espera que acreditemos nele. Longe dele a
vida é difícil.
No TEMPO DE JESUS, Ele reforça a cultura e a Lei Antiga, mas, ao mesmo
tempo, a condena e apela para a mudança no respeito à dignidade das pessoas.
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ORAÇÃO FINAL: CARTA VIVA
Inicia‐se com uma procissão de oferendas e música, e se proclama a palavra da CARTA VIVA, da
comunidade de teólogas indígenas.
Nós mulheres dos povos Aymara, Quechua Kichua, Náhuatl, Maya Quichè, Maya Kakchiquel,
Qom, Kaigang, junto as irmãs que se solidarizam com nosso processo, reunidas no Primeiro
Encontro de Teólogas Indígenas de Abya Yala com o lema “Unidas para apoiar a comunidade”
nos dias 29‐30 de novembro de 2009 no município de Berlin, El Salvador logo antes do VI
Encontro Continental de Teologia Índia, reafirmamos nossa palavra:
Somos descendentes das culturas milenares, herdeiras de nossas avós e de nossos avôs valentes
mártires lutadoras como Bartolina Sisa, Gregória Apaza, Micaela Bastidas, Tomasa Tito, Digna
Ochoa, Comandante Ramona, Transita Amaguana, Dolores Cacuango, que foram assassinadas,
violentadas, humilhadas, torturadas, desaparecidas, exiladas em defesa da vida, da terra, dos
filhos e filhas, por justiça e direito à vida de nossos povos indígenas. Somos também semente
viva de mulheres anônimas, mães e filhas, que dia a dia cultivam nossas sabedorias ancestrais e
transmitam a cultura de geração em geração, como Rigoberta Menchu, Rosa Ribeiro, Domitila
Chungara. Somos herdeiras da história de opressão, persistência e resistência de nossos povos.
Reconhecemos que somos nós que cuidamos das sementes naturais e ancestrais, somos
cultivadoras da terra e das lutas de nossos povos excluídos, somos geradoras e recriadoras da
vida e da comunidade, transmissoras da medicina natural e da sabedoria sagrada,
preservadoras do equilíbrio e harmonia da Pachamama, Nan Uleu, Tlali, Pats, ‘Enauacna.
Reconhecemos que a espiritualidade ancestral passa por nossos corpos e integra a família e se
expressa no idioma, na vestimenta, nos gestos, nas músicas, nos bailes, na festa, nos símbolos,
nos ritos, nos mitos que nos dão energia para seguirmos o caminho.
Conversamos sobre Teologia, Bíblia e Pastoral a partir da compreensão e experiência de mulheres
indígenas e entendemos que há necessidade de ampliar a maneira de entender a teologia, a
hermenêutica bíblica e a pastoral incorporando seriamente nossas cosmovisões, códigos culturais,
manifestações simbólicas, espiritualidades. Entendemos também que há necessidade de resgatar os
fios quebrados, queimados e tecer de forma criativa mantos de múltiplas cores que vão além de
instituições e nos constituam em comunidade aberta, acolhedora e hospitaleira.
Conscientes da necessidade histórica de explicar nossa experiência e buscas como mulheres indígenas
decidimos articular‐nos em uma comunidade de Teólogas Indígenas de Abya Yala para solidarizar‐
nos, acompanhar‐nos, fortalecer‐nos, compartilhar nossa vida com suas tristezas e alegrias, sonhos e
esperanças, compartilhar nossas reflexões e propostas sobre teologia indígena a partir de nossa
experiência concreta de mulheres teólogas. Carregando o sofrimento do desterro, da negação do que
é nosso, revalorizamos e fortalecemos nossa sabedoria e espiritualidades ancestrais. Viajamos
novamente e profundamente para dentro de nossas fontes para fazer frente a depredação e
assassinato do planeta, nossa grande casa comum, que hoje geme com dores de morte. Levantamos
com esperança nossa voz de luta e proclamamos com urgência à humanidade a construir e seguir
paradigmas alternativos de vida a partir de nossa vida de povos e cosmovisões indígenas
fundamentados em Suma Qamaña, Sumaj Kawsay, Nandereko, Da Nca’alaxa ‘Enauac, Inh Fe Tupe,
Buen Vivir ou Vida Plena por um mundo onde tem lugar para outros mundos.
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Convocamos às demais irmãs indígenas e irmãs solidárias com nossa causa a unir‐se a nossa
comunidade. Da mesma maneira convidamos a nossos irmãos indígenas e irmãos solidários com a
causa indígena a olhar, escutar e apoiar a voz e experiência diferentes das mulheres indígenas, a
respeitar nossos processos e assumir nossa palavra na produção teológica, bíblica e pastoral como
comunidade, com respeito e acolhida.
Vislumbremos um mundo colorido, com o cheiro de terra úmida, com sabores e cores diferentes.
E se entoa um canto: Por los valles y los cerros (Pelos vales e montes)
Vicenta Mamani chama os Espíritos dos produtos da Mãe Terra: da batata, do milho, do trigo,
da quina... invoca‐se os Espíritos para que venham e estejam conosco. Jawiya jawiya... e
também chama as grandes colinas que são como os avôs, as montanhas mais altas que são
como nossas avós. Chama também os mártires de nossos povos, aqueles que deram suas vidas,
seu sangue por nossos povos.
E entoa‐se o canto: Tu é o Deus dos pobres...
Finalmente nos abraçamos desejando‐nos uma boa hora.
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É o momento das conclusões e compromissos, os quais são contemplados em duas linhas:
1. compromisso a respeito do que fazer ou como acompanhar os que ficam, aos que
emigram e aos que regressam.
2. Compromisso em relação aos direitos dos migrantes. O novo fenômeno de trânsito de
uma identidade vinculada com uma pertença local pequena, a uma identidade com
pertença ampla dentro da globalização, nos obriga a pensar nos direitos que têm os
migrantes, ampliando o conceito de identidade ou pertença não só a nível territorial
como também planetário, em que a Terra é considerada a casa de todos. Trata‐se de
Delinear e defender o direito a ser habitantes da Terra, por ser filhas e filhos dela e
porque nós indígenas temos uma proposta de vida para ela. Neste sentido teremos que
ver com atenção como a mobilidade‐migração nos está unificando como humanidade
na luta por um projeto de vida estreitamente unida a Terra.
E consideram dois níveis:
I. Compromissos por regiões: Cada região trará suas próprias conclusões e compromissos
II. Compromissos Gerais: De acordo com todos na assembléia será lido e aprovado a mensagem
final do encontro.

ORAÇÃO INICIAL
Hoje nos apoiarão, neste momento espiritual, na oração macro‐ecumênica os povos Xucuru e
Yanomami, de Brasil, a partir de sua própria língua e sua própria religião. Temos presente que
cada povo tem sua própria teologia e sua própria espiritualidade, e que nenhum povo é dono
de Deus e nem de Jesus Cristo, e que a revelação que possuem estes povos agora nos é
compartilhada neste encontro.
Começamos a dançar em torno do altar sagrado do encontro, guiados pelos irmãos Xukuru,
quem previamente se ornamentaram com sua plumas e pinturas em seus rostos e corpo, que
guiem com seus cantos e com o som do maracá instrumento sagrado. Concluindo este
momento com o beijo afetuoso a Mãe Terra.
Os irmãos Yanomami convocam os Espíritos do Universo para que nos acompanhem neste
encontro, neste dia. Com suas vozes, com os seus cantos, com os seus gestos rituais, com seus
movimentos, com suas danças e passos, se dirigiram aos Espíritos do Universo e nos
convidaram a entrar em sintonia com eles.
Ficamos um momento em silêncio para saborear, para interiorizar essa experiência de Deus,
que nos estão oferecendo os povos amazônicos.
Nos são oferecidos os frutos, os doces, as oferendas trazidas das as terras amazônicas, para
assim viver um momento de comunhão. Enquanto se entoam cantos sagrados acompanhados
ritmicamente com os harmoniosos sons dos maracás e chocalhos.
Um guia espiritual originário levanta a sua voz para elevar a Deus uma oração conclusiva em
nome de toda a assembléia congregada, o momento em que tomamos as mãos formando
vários círculos em torno do altar sagrado do VI encontro.
INDICAÇÕES
Este dia é o das conclusões, dos compromissos, realizados por regiões, para tentar formular que
vamos fazer em nossa região, em nosso país como povos, mas também realizaremos
conjuntamente um compromisso que faremos como igrejas. Trata‐se de planejarmos metas e
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atividades que nos comprometemos a realizar. Ao final apresentaremos em plenário, para
aprovação, as propostas de nosso agir como Latino América.
Outro momento será para ver os compromissos que assumiremos em relação a AELAPI.
Ultimamente AELAPI tem assumido a realização destes encontros de teologia indígena, porém
sempre assumindo a realidade dos povos indígenas. Trata‐se de dizermos o que queremos em
relação AELAPI, que coisas não está realizando e que deveria ter presente. Isso será entregue a
secretaria de AELAPI.
Finalmente será apresentada a mensagem final e se procederá a revisão e aprovação em
plenária.
O final do encontro é muito importante o momento místico: é parte da espiritualidade de
nossos povos. Assim como viemos com muita motivação para participar do encontro, assim
com todo nosso coração participaremos deste ritual final.
Também é importante o festival que teremos onde conviveremos com as famílias que nos
hospedaram nestes dias do encontro. Ali participaremos com nossas canções e com as
diversidades de nossas atividades artísticas.

COMPROMISSOS EM ÂMBITO CONTINENTAL
1. A igreja deve aprofundar e motivar uma verdadeira pastoral da Migração.
2.

Maior denuncia contra os mega‐projetos que provocam a migração, indicando as causas
que a provocam.

3. Fortalecer alianças entre as igrejas, organizações indígenas e outros setores da sociedade
civil para a defesa dos direitos territoriais dos povos indígenas e dos direitos a migrar e a
não migrar.
4.

Exigir aos países e governos sua adesão ao cumprimento da Declaração dos Direitos dos
Povos Indígenas.

5. Denunciar a criminalização e militarização que padecem os povos indígenas.
6. Divulgar a Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas.
7. Buscar uma maior participação nossa no Fórum Permanente dos Povos Indígenas na ONU
8.

Que se continue apoiando a realização destes encontros em âmbito latino‐americano e
também os encontros regionais.
9. Que se abram mais espaços nas igrejas, de maneira articulada, para manter o caráter
ecumênico destes encontros.
10.
Que se continue oferecendo análises de temas atuais nos processos regionais.
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PROPOSTAS CONCRETAS
A.

Promover encontros pastorais nas fronteiras dos países, aproveitando o trabalho em
conjunto das equipes itinerantes que já existem, como são o caso da Amazônia, da região
mayense e do grande Chaco

B.

Formar uma rede de contatos, para intercâmbio de informações sobre campanhas ou as
várias realidades.

C.

Criar redes para denuncia e divulgação dos abusos e violações dos Direitos dos Povos
Indígenas.

PROPOSTAS PARA AELAPI
AELAPI tinha como objetivos ao início de sua constituição promover as pastorais regionais, a
fim de favorecer a passagem da pastoral indigenista para a pastoral indígena. Também
escolheu come seu objetivo a conquista dos direitos dos Povos Indígenas. Hoje AELAPI está
privilegiando uma maior reflexão teológica a partir da visão indígena. Por ocasião deste
encontro se propõe AELAPI para servir melhor às igrejas e a vida dos povos indígenas:
a. Procure ter iniciativas para sensibilizar as igrejas locais.
b. Desenvolver uma comunicação mais direta entre as igrejas e as comunidades indígenas.
c. Continuar com o trabalho dos agentes de pastoral a partir da inclusão dos jovens e do
trabalho de recuperação de sua identidade e cosmovisão.
d. Motivar e acompanhar os processos de reflexão teológicas já existentes em contextos
locais e regionais, desde a perspectiva dos povos indígenas.
e. Aprofundar os temas de reflexão teológica a partir da comunidade de mulheres teólogas
indígenas, bem como favorecer a reflexão das teólogas e dos teólogos indígenas.
f.
Continuar com o processo de acompanhamento continental dos processos dos povos
indígenas.
g. Convém que nossos encontros e lutas sejam mais publicados, que se tornem mais visíveis
às reflexões e lutas de nossos povos, por isso a sugestão que AELAPI seja as vozes dos povos
indígenas, e com sua voz nos ajude a ir descolonizando nossas mentes (Aparecida, 96)
h. Em muitos países se celebra o que chamam “Ruta Bi‐centenaria” da independência das
Américas, mas nossos povos não possuem sua verdadeira independência, por isso que
AELAPI nos apóie a manter uma postura digna nesta conjuntura, de maneira que nossos
povos não fiquem só como adornos nesta celebração.
i.
Denunciar profeticamente as situações de abuso e violações dos direitos dos povos
indígenas.
j.
Promover ou criar espaços para que as organizações indígenas se juntem para uma maior
articulação a favor da defesa de seus Direitos.
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PROPOSTAS ESPECÍFICAS PARA AELAPI
I.
A criação de um site ou outro meios de comunicação virtual que permita uma
comunicação mais constante e atualizada.
II.
A montagem de um catálogo de todas as publicações sobre a Teologia Índia e os
resultados dos encontros continentais, criando uma biblioteca virtual.

III.
A instauração de uma rede de solidariedade de intercâmbio e denuncias em
âmbito regional e continental

CELEBRACÃO FINAL, guiada pela anciã Tina.
Començamos cantando e dançando entorno do altar sagrado do nosso VI encontro.
Nos encontramos nestas terras que foram banhadas pelo sangue de nossos mártires, estamos
iniciando a comemoração dos 30 anos do martírio de Mons. Romero. Mas também recordamos
do Pe. Álvaro Urcué, do povo Nasa, de Colômbia, foi martirizado em 1984. Já passaram 25 anos
do seu martírio. Ele também acreditava e dizia: “Se me matam, ressuscito na luta do povo”. Foi
assassinado pela política pan‐ americana. Suas últimas palavras: “Estou com fome e estou
cansado”. Depois cinco minutos estava morto. Morreu sem comer, morreu como os pobres que
morrem com fome. Morreu cansado pelo trabalho que fez pelo povo. A partir dos recordamos a
memória do Pe. Álvaro. Deus caminha por toda parte e nunca dorme, para sempre teremos
em nossa historia a palavra de Jesus Cristo, que por nós morreu, que por nós padeceu.
Depois nos situamos, cada uma das regiões dos participantes nos quatro cantos do universo,
simbolizados no altar sagrado, para logo ficarmos em silêncio refletindo a palavra do coração
deste o VI encontro.
Com uma música suave que evoca os povos andinos se dança com muita tranqüilidade, para
finalmente ficarmos sentados ao redor do altar.
A delegação da região mayense mexicana faz suas oferendas à assembléia: os caracóis, símbolo
muito característico, para os mayas, da vida e da palavra.
A delegação mayense de Guatemala partilha com todos a memória do encontro
mesoamericano de Teologia índia que contém a palavra teológica sobre o milho sagrado, e
presenteiam a cada um apito e artesanatos de suas terras.
A delegação de El Salvador partilha suas taças.
Neste momento final do encontro olhamos nosso coração e descobrimos que Deus, Mãe e Pai,
está conosco, nos dá ânimo, nos ajuda a saber o que deverá acontecer amanhã, depois de
amanhã. No poente onde descansa nosso coração, onde voltaremos a recarregar nos de
energia. Nossos avós nos dizem duas ou três vezes que Deus não nos deixou nunca desde o
início da vida. Está conosco no caminho branco e no caminho negro. Mãe, Pai, que alimentas
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com o fruto da terra alimenta nosso coração, alimenta nossa sabedoria, alimenta a nossos
migrantes.
Coração do céu, Coração da terra, desde o início estás em nosso caminhar. Estamos semeados
no coração da realidade de nossos povos. E estás presente naqueles que, às vezes, não têm
rumo e nem coração. E Tu nos indicas a direção para o nosso ser e o nossos agir.
LEITURA DE POPOL VUH: …E como já pressentiam, seu
fim, deixaram seus conselhos a seus filhos, se
despediram deles, estavam juntos os quatro e se
puseram a cantar, sentiram tristeza em seus corações e
choraram ao cantar o Kamoku e assim se despediram
de seus filhos… “Oh filhos nossos, nós vamos embora,
mas nós voltaremos, lhes deixamos sábios conselhos, …
e vocês que vieram de terras distantes, nós voltaremos
ao nosso povo, nós voltaremos a nosso lugar, temos cumprido nossa missão, nossos dias estão
terminados, não nos apaguem da memória e não nos esqueçam, voltaremos a ver nossas
montanhas, continuem seus caminhos, e voltarão a ver o lugar de onde viemos, … estas
palavras pronunciou ey Balam Kiche que deixou sua lembrança e seu poder e diz: “ eu me
despeço”, e deixo este lugar de seu ser, cujo conteúdo estava encoberto, não se via a costura,
porque não se soube quando foi coberto… não foi enterrado por suas mulheres e seus filhos
porque não perceberam seu desaparecimento, só se viu claramente sua partida e o que a
encobria....e queimaram incenso em memória de seus pais...
São tocados os apitos de maneira suave uma vez escutada a palavra de Popol Vuh
É partilhada a bebida sagrada oferecida pela delegação de Serra Norte de Puebla, de México.
São chamadas as autoridades da AELAPI e os anciãos da delegação anfitriã para tirar a primeira
parte do altar.
Mutuamente os participantes se dão as bênçãos e nos vamos desejando um ao outro um feliz
regresso a nossos lugares de origem.
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Saímos de nossos lugares deixando pai, mãe, irmãos, irmãs, esposo, esposa, filhos e filhas,
nossas comunidades em fim, para chegarmos ao município de Berlim, em Usulután, El
Salvador. Congregamos‐nos neste país, onde milhares de vidas foram martirizadas por
serem indígenas e por defenderem a vida, a justiça e suas culturas. Este povo tão sofrido,
mantém sua alegria, sua esperança e sua hospitalidade.
Viemos como povos Aymara, Quéchua, Maya Quiche, Maya Qachikel, Maya Chortí, Chachi,
Warao, Maya Kanjobal, Maya Mam, Quíchuas, Maya Tseltales, Maya Tojolabales, Mayas
Peninsulares, Nahuatl, Mapuche, Zapoteco, Guarani, Totonaco, Kuna, Lenkas, Huitotos,
Emberá, Ava Guarani, Guarani Mbya, Maya Q’eqchí, Huarpe Milcayac, Mayas de Yucatán,
Kaingang, Naza, Yanomami, Qom, Meepha ou Tlapaneco, Xukuru, Tembé, Poruborá,
Makuxi, Ngobe, Chatinos, Kollas, dos quatro cantos de Abya Yala, assim como os povos
Kikuyu, Baganda, Luo e Vidunda de África e irmãs, irmãos solidários convocados pelo som do
caracol. Diferente dos milhares de irmãos e irmãs que caminham chorando no escuro sem
saber aonde chegar e o que comer. Nós tivemos a bênção e a acolhida das famílias
carinhosas e hospitaleiras de Berlin que nos receberam de braços abertos, partilhando as
tortilhas e feijão para alimentar os recém chegados que representavam os quarenta por
cento das filhas(os) expulsos de El Salvador para outras terras de Abya Yala, e do mundo.
Sentimos a presença protetora dos ancestrais indígenas do Vale de Água Quente que hoje
se denomina Berlin. Fomos inspirados(as) e acompanhados(as) pela força recriadora dos
espíritos protetores de nossos povos e nações, dos espíritos de nossos antepassados que
refletem ao Ruah bíblico e ao espírito itinerante de Nazaré, o Cristo da fé.
Celebramos a vida com incenso, velas, símbolos, ritos, sinais, invocações, danças rítmicas,
vestidos multicoloridos, chicha, tortilhas, pupusas e totopostles. Colocamos‐nos nas mãos e
no olhar de Deus, Pai‐Mãe em volta do altar de oferendas, coração do céu‐coração da terra.
Com olhos e coração de indígenas que confessam sua fé e espiritualidade ancestral, de
indígenas que professam sua fé nas diferentes igrejas cristãs que querem ser fiéis às
sabedorias ancestrais de seus povos e às tradições cristãs, escutamos com indignação que
alguns povos são obrigados a se deslocarem de suas terras, ameaçados pelo suposto
“desenvolvimento” que se promove sob uma ideologia capitalista, neoliberal e globalizante.
Frente às políticas públicas que não protegem as populações e territórios indígenas,
afirmamos as leis ancestrais orientadas a promoverem o bem viver: Suma Qamaña, Sumaj,
Kawsay, Ñandereko, Da Nca’alaxa, ‘Enauac, Inh, Fẽ Tupẽ, Xochitlalpan, Endanazaaca, Kme
Llaguaymi, Guendanabani Sicaru, Ndaaya, Misá, Tlan Latamat, Cuale Nemilis, Ju kri ko
koinbiti, N’Diose sua’a ya’a in, Teko katu, Ch’ab’il wank, Kiroo k’acharik, Imb’utz’ bixirar,
Yakera Jakitane, Ura’chunu, Lec oayucotic, Lequil cuxlejal, Mba’e porára, Biia bai, Imáalaoob
Kuxtal, quer dizer: “O reino de Deus em que os povos assumem um papel protagonista na
construção de seus projetos históricos.”
Com dor em nossos corações, trouxemos a este encontro os povos que sofrem a
criminalização de seus legítimos protestos em defesa da Mãe Terra e seus recursos naturais.
Algumas irmãs(os), nos contaram que suas terras, a água dos rios, lagos, vertentes e o ar
que respiram, estão sendo explorados e contaminados por grandes projetos hidrelétricas e
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empresas mineradoras, e suas grandes florestas estão sendo depredadas por empresas
madeireiras e agro florestais que só deixam deserto e miséria em seu rasto. Como
conseqüência destes mega projetos, muitas vezes promovidos pelos governos nacionais, a
vida está sendo ameaçada pela pobreza e violência armada, que provoca deslocamentos
massivos das povoações indígenas para as grandes cidades e para outros países, onde
terminam como mão de obra barata, legalmente ilegais e mendigos. Como conseqüência,
se acentua um maior empobrecimento, vida triste, delinqüência, alcoolismo, drogas,
prostituição e violência crescente que provoca mortes inocentes, falta de fontes de
trabalho, a produção do consumismo, sofrem xenofobia e exclusão. Escutamos muitos
testemunhos de indígenas que migraram para outros países em busca de melhores
condições de vida, trabalho, educação, liberdade e esperança. Nosso direito a migrar para
outros países e de ficarmos em nossas comunidades de origem, nosso direito de ter uma
vida digna, de viver em qualquer lugar do planeta, em muitos casos foram convertidos
numa via crucis interminável de sofrimentos. Mas também, saboreamos os frutos da
espiritualidade que gestam nossos(as) irmãs(os) indígenas que se deslocam nos diversos
espaços da Mãe Terra, guiados pelo sonho de: Uma casinha feliz, digna, boa alimentação
para suas famílias, formação de seus filhos(as), e muitos mais sonhos que alimentam suas
travessias. Em seu caminho, descobriram que a árvore ancestral havia sido cortada e seus
ramos maltratados, mas não conseguiram acabar com as suas raízes, que é por onde
ressurgem os povos e seus projetos, revitalizando assim, sua identidade e se convertendo
em alternativas frente a um mundo globalizado.
Assim como os (as)avós narravam diversos relatos, histórias e parábolas em volta do calor
dos fogões, invocamos a memória da resistência, que hoje seguem ressoando e animando a
vida de muitos povos que sentem o convite para seguir uma peregrinação à Terra Sem
Males, à Colina Santa, Casa Grande, à Mesa Comum. Em que essa travessia implica? Como
recordamos nos relatos ancestrais: Dúvidas, saídas e retornos, pouco conhecimento dos
caminhos, encontros, desencontros, sair de um perigo, entrar em outro, sobrevivência e
resistência, superar as vozes e luzes que seduzem e nos afastam do caminho da vida. Supõe
também organização, busca de estratégias, recriar as linguagens para se convocar, como os
cantos doces das aves que contêm mensagens profundas que somente elas sabem decifrar.
Hoje, a memória de nossos ancestrais nos acompanha porque se transmitiu de geração em
geração, somos conscientes de beber constantemente da profundidade de nossos próprios
poços a sabedoria para ensinar as novas gerações que hoje constituem o presente
necessitado de se nutrir dos frutos saborosos de nossas culturas milenares, para ter seus
sonhos e projetos de esperança. Escutar, contemplar e acolher, nos faz companheiras(os)
do caminho. Por ele surge a necessidade de retificar nossa profissão de fé num Deus
migrante que se desloca e transcende os templos para por sua tenda em meio das que
deixaram suas terras e nos interpela a alargar nossas tendas para acolher as múltiplas
necessidades, obstáculos e desafios de nossas irmãs(os) migrantes e deslocados(as).
Neste encontro, temos vivido momentos intensos e interpeladores, onde pudemos
estender nossas mãos para o outro e sentir a presença dos ausentes. Deixamos ressoar as
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palavras de Monsenhor Romero: ‘É triste ter que deixar a pátria, por que nela não há uma
ordem justa onde todos possam encontrar trabalho.’
Como povos e nações de Abya Ayala, sentimos a necessidade irreverente de criar e
fortalecer movimentos de solidariedade e de luta que promovam um mundo novo, onde se
estabeleça o bem viver, se construa a casa comum e se participe da mesa abundante. Nos
comprometemos a fortalecer e revitalizar os compromissos adquiridos nos encontros
anteriores de Teologia Índia do México, Panamá, Bolívia, Paraguai, Brasil e El Salvador.
Exigimos a promoção e a implantação da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos
dos Povos Indígenas, a Convenção 169 da OIT e os artigos das legislações internacionais
sobre mulheres, meninas e meninos referente aos povos indígenas. Reforçamos nossa luta
continental pela defesa de nossas terras e territórios, nossas culturas e espiritualidades,
consciente de que somos filhos (as) da Mãe Terra. Nos compro metemos a acompanhar os
indígenas que migram para as cidades e em outros países, fortalecendo a pastoral da
migração. Convocamos a todos os governos, os movimentos e organizações sociais da
sociedade civil e religiosa, as redes de comunicação e informação, grupos de reflexão e
articulação dos processos interculturais e lutas indígenas. Reafirmamos a denúncia do
modelo econômico neoliberal globalizante, que através de macro projetos: Minérios,
hidroelétricas, energéticos, madeireiros e turísticos, violam e ameaçam a vida e o futuro dos
povos e do planeta. Como povos vivos que apostam na vida, entendemos a migração como
movimentos e alternativas de vida, porque povo que não migra, condena‐ se a morrer.
Somos povos vivos que cantam e dançam com o Deus da vida, partilhando o pão e o amor
com o forasteiro e o migrante doos diversos caminhos do mundo.
Berlim, Usulutan, El Salvador, 04 de dezembro de 2009.
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SOLIDARIEDADE LATINO AMERICANA AO POVO GUARANI
Nós participantes do IV Encontro Continental de Teologia Índia, vindos dos diversos
países da América Latina e Caribe, aprofundamos o tema da “mobilidade humana, desafio e
esperança para os povos indígenas”. Ouvindo nossos sábios conhecedores profundos da
história de invasão e expulsão da maioria dos povos indígenas de seus territórios tradicionais,
conhecemos a dramática situação do povo Guarani que hoje vive no Paraguai, Argentina, Brasil,
Bolívia e Uruguai.
A invasão dos territórios Guarani gerou uma dispersão desse povo, tendo hoje uma das
territorialidades mais amplas da América Latina, que representa a presença Guarani em cinco
países e dez Estados brasileiros, abrangendo as bacias do rio da Prata até a bacia Amazônica, do
litoral atlântico até o Chaco paraguaio , argentino e da Bolívia.
Uma das questões mais cruciais que quase as mais de 700 comunidades Guarani
enfrentam é o não reconhecimento de suas terras e território. A grande maioria vive
sobressaltada, expulsas e suas terras devastadas. Além disso, estão aumentando as violências
contra as comunidades Guarani, especialmente as que estão lutando pela recuperação de parte
de seus territórios tradicionais. Os Kaiowá Guarani, do Mato Grosso do Sul tiveram
recentemente assassinados dois professores, em Ypo’i, município de Paranhos.
Os Ava Guarani de Itakyry, no Paraguai, estão sofrendo todo tipo de violência, ordens de
despejo e envenenamento por pulverização com avião, por parte dos impulsionadores da
monocultura (da soja) que querem arrebatar parte do território tradicional deste povoado
Guarani.
As comunidades que foram desalojadas de suas terras tradicionais pelas hidrelétricas de
Itaipu e Yasyrita estão em contínua fuga depois de terem perdido uma grande parte de seu
território nas margens do rio Paraná, onde hoje constituem populações conhecidas como
“indígenas sem‐ terra”.
Nós, os participantes deste VI Encontro de Teologia índia, externamos nossa total
solidariedade ao povo Guarani em sua luta pelo reconhecimento de suas terras, exigindo dos
estados nacionais o cumprimento das constituições e dos tratados internacionais, como a
Convenção 169 da OIT e a Declaração dos Direitos Indígenas da ONU.
Pelo reconhecimento e garantia das terras Guarani
Berlin, El Salvador, 3 de dezembro de 2009

SOLIDARIEDADE COM O POVO MAPUCHE DO CHILE E ARGENTINA
Nos últimos anos e especialmente nos dias atuais, o povo Mapuche está sofrendo
repressão em seu território. Neste período, mataram três irmãos Mapuche (Rodrigo Lemun,
Matias Catrileo e S. Collio), pelas mãos das forças especiais de carabineros, sem que até agora
tenha sido feita justiça. Tem‐se aprisionado e perseguindo sistematicamente seus dirigentes,
irmãos que lutam pela recuperação de suas terras tradicionais.
Não se tem respeitado a Convenção 169 da OIT, aplicando‐se a lei antiterrorista, a
mesma que fez desaparecer e matar muitos irmãos no período da ditadura. O governo
“democrático” não tem respeitado os direitos humanos do povo Mapuche, violou suas terras,
violentou suas crianças e as mulheres, aliando‐se com as transnacionais para seguir despojando
a terra mapuche.
Nos solidarizamos com os presos políticos Mapuche, que chegam a uma centena em
todo o território mapuche.
Rechaçamos a lei anti‐ terrorista e nos solidarizamos com a luta pela recuperação do
território mapuche.
Pede‐se o respeito aos direitos os direitos dos irmãos mapuche presos. Que se lhes dê
apoio à sua legitima defesa ante as acusações falsas articuladas pelas transnacionais
madeireiras e o governo do Chile.
Rechaçamos a instalação de mais represas ( Em Ralco‐Aysén) mineradoras e
madeireiras(zona de Arauco) que tem deteriorado o modo de vida dos povos indígenas no
Chile. (Aymaras, coyas, atacamenhos, diaguitas no norte e mapuches no sul) e ameaça o
despojamento de suas terras.
Rechaçamos as violências contra as crianças, as mulheres, os anciãos, nas comunidades
em conflito por terras.
Conclamamos o mundo católico e evangélico, a solidarizar‐se com as lutas pela justiça
para o povo Mapuche.
Berlin, El Salvador, 3 de dezembro de 2009
Articulação Ecumênica Latino americana de Pastoral Indígena
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43.
Isabel G. M.
44.
Jaime Antonio fuentes
45.
Padre Manuel Erick Lemus A. Chong
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José Luis Alejo
José Marín Hernández Sandoval
Jolman Irene País Hernández
Mauro Antonio Gómez Medina
José Rodolfo Sandoval Rodríguez
Ermis Sorto
José María Villanueva Amaya
Padre Ismael Antonio Vargas
José Miguel Angel Cruz
Manuel César Ramos País
Sabas Vásquez
José de la Paz Torres Guevara
María Paula Flores
Gladis Isabel Rodríguez
José Noé Reyes Hernández
José David Chicas Medrano
Luz Hernández
José Lucas Hernández
Neftalí Zeleyadía
Miguel Angel Nieto
Candelario Zabala
Sonia Ayala
María Sara Crespo
Gloria Estrella González Cruz
Santos de Jesús Cruz
Salvador Padilla Ventura
Hermenegildo Zelaya
Ana Paula Montoya
Paulo Silva García
Hortensia de Jesús Salmerón
María Santos Vázquez
Zulema Orquídea Salmerón
Daniel Antonio Paiz
José Santos Quintero
Padre Adrian Sánchez
María Inés Paiz Morales
María Josefina Díaz Carballo
María Paula Ventura Chávez
María Luisa Paiz
Rosa Posada Vásquez
María Magdalena Chávez
María Elena Gómez
María Victoria de Gómez
Cipriano Argueta Amaya
José Jacinto García
Luis Alonso Portillo Pineda
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11.
Patricia Santaella Garduño
12.
Lázaro González Domínguez
13.
Padre José Aristeo Solís Tototzintle
14.
Padre Juan Gabriel Gutiérrez Pérez
15.
Padre Tomas Morales Rivera
16.
Padre Francisco Gabriel Juárez Diego
17.
Padre Pedro Ramírez Moreno
18.
Magdalena García Espinoza
19.
Padre Atilano Alberto Ceballos Loeza
20.
Joel Rodríguez Zacarias
21.
Gerardo Torres Estrada
22.
Silvia Beatriz Chala Evan
23.
José Anastasio Evan Romero
24.
Elizabeth Durán Segura
25.
Padre Eleazar López Hernández
26.
María del Refugio Esparza Macías
27.
Agustín Cruz Jiménez
28.
Leonardo Encino Méndez
29.
Mario Colihua Parizo
30.
Juan Antonio Hernández
ARGENTINA
1. Mirtala Aidée Bazán
2. Padre Ponciano Acosta
3. José Catri Duarte
4. Neculguan Alberto
5. Ernesto Hugo Díaz
6. María Josefa Ramírez
7. Fabián Esquibel
BRASIL
1.
Cledes Markus
2.
Sara Cristiane Karigká Sales
3.
Rosangela S. Oliveira
4.
Roberto Zwatsch
5.
Regerio Link
6.
Mary Agnes Njeri Mwangi
7.
Hozana Castro Molivura Puruborá
8.
Francisco de Assis Jorge de Melo
9.
Euzebio de Souza Oliverio
10.
Jaime Andre
11.
Claudemir Teodoro C. Monteiro
12.
Miguel Carvalho de Silva
13.
Zenilda María de Araujo
14.
Taciana Abreu dos Santos
15.
Eden Magalhaes
16.
Zico
17.
Rebeca Pérez de Silva
18.
Mauricio de Silva Concalves
19.
Claudio Carvalhaes
20.
Carlos Eduardo Alarcón Meza
21.
Egondionisio Heck
22.
Niapo Yonomami

92.
Pedro Antonio Mejía
93.
Gabriela Guadalupe Larín
GUATEMALA
1.
Mons. Rodolfo Valenzuela Nuñez
2.
Cristina Chigüil Castro
3.
Ignacio Blasco
4.
Victoriano Castillo González
5.
Eduardo León Chic
6.
Mario Tubac Cuxé
7.
Juan Candelario Tzoc Velasquez
8.
Rigoberto Marcos León Chacaj
9.
Isabel Verórina Ixcoteyac Lux
10.
Eliseo Hub Rax
11.
Ana Secundina Méndez Romero
12.
Máximo Cuma Castellano
13.
Mariano Yar Pío
14.
Juan de la Cruz Noj
15.
Ernestina López Baco
16.
Víctor Hugo Hernández Ramírez
17.
Enrique Hernández Díaz
18.
Dionisio Hernández Interiano
19.
Leonardo Hernández López
20.
Prudencio Manuel Yaque
21.
Eugenio Mis Conti
22.
Gonzalo Cruz Ramírez
23.
Luis Miguel Otero
24.
Juan Chub Coal
25.
Estela Maribel Gregorio Méndez
26.
Julia de Jesús Mateo
27.
María Máxima Cacatzun Yonón
28.
Padre Santos Gabino Tomás García
29.
Padre Eliseo Yanes Vásquez
30.
Teresa Chocoyo
31.
Santos Guillermo Damián
32.
María Magdalena Pascual Martínez
33.
María Albina Gaspar Salvador
34.
Clemente Teret Pocon
35.
José Antonio Cac Cucul
36.
Catarina Morales de León
37.
Cristina Milagro Agustín Martínez
MÉXICO
1.
Dalia Eunice Juárez Fernández
2.
Padre Clodomiro Siler
3.
Padre Anastasio S. Hidalgo Miramón
4.
Padre Ricardo Rivera Barragán
5.
Bernandino Agustín
6.
Padre Adolfo Torres Hernández
7.
Padre Mario Pérez Pérez
8.
Ausencia Pérez Jiménez
9.
Rosita Díaz Mendoza
10.
Gaspar Cabrera Manuel
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5. Estanislao Joseph Mñavame
6. Martha Lucia Trochez Dizu
7. Raimundo Ulcue Baicue
8. Paul Maina Ngatia
9. Carlos Alerto
10. Ezio Guadalupe Ruattino
11. Vicenta Mamani Bernabé
EQUADOR
1. Luis Alberto Bautista
2. Alcides Catota
3. Carlos Largo Tapullo
4. Inés Zambrona
5. Blanca Hidalgo Loza
6. Padre Roberto Neppas
7. Juan Auquilla
8. Feliciano Mejía Tene
9. Awiti Maurice
10. Blanca Lucia Viracocha
CHILE
1. Diego Irarrazabal
2. Héctor Gonzalo Collipal Osses
3. Hugo Marillaan Millavil
PARAGUAI
1. Juan Carlos Díaz
2. Margot Bremer
3. Julio Martínez
4. Raquel Peralta
5. Moreno Ajeí Picaneraí Chiquenoí
6. Juan Lino Flores Fernández
COSTA RICA
1. Ezequiel Cortez García
2. Sara Patricia Sánchez Castro

23.
Jair Yonomami
24.
Rebeca Spires
25.
Padre Nello Ruffaldi
26.
Alexandre Lobato Monteiro
COLÔMBIA
1. Peter Ssekajugo
2. Germán Vargas
3. Emilio Consari Olea
4. Gracia Lameiro
PANAMÁ
1. Briseida Iglesias
2. Félix de Lama
3. Rolando Linares Alvarado
4. José Tomas González Medina
5. Álvaro E. Flores Sandoval
6. Higinio Rodríguez Martes
PERU
1. Reina Argentina Oseguera
2. Nicanor Sarmiento Tupayupanqui
3. Dina Ludeña Cebrian
4. Doris Esperanza Balarezo Flores
VENEZUELA
1. Rubén Jesús Bastardo Ávila
2. Elisaul José Zapata Paredes
3. Zachariah Kariuki
4. K`okal Josiah
5. Lucinda García
6. Manuel A. Moraleda García
BOLÍVIA
1. María Chávez
2. Sofía Chiapana Quispe
3. Melvy Nina Colgue
4. Juan Carlos Chávez Quispe
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POVOS ORIGINÁRIOS PRESENTES NO
VI ENCONTRO DE TEOLOGIA ÍNDIA

1. KEICHWA
3. GOM TOBA
5. ULUA
7. AYMARA
9. KAINGANG
11. MAYA QUICHE
13. LADINO
15. LENKA
17. PIPIL
19. POCOMAM
21. CHATINO
23. MAYA Q`EQCHIL
25. MAYA
27. NAHUATL
29. POPOLOCA
31. ZAPOTECO
33. TEJOLABAL
35. QUICHE
37. CASTILLA
39. TZELTAL
41. MAYA KICHE
43. TOTONACA
45. MAYA KAQCHIKEL
47. MAM
49. KAQCHIKEL
51. CHORTI
53. JOCOTAN CHORTI
55. QANJOBAL
57. EMBARA WOUNAN

2. GUAYNIY
4. EMBERA DOBIDA
6. HUITOTO
8. KUNA
10. NGOBE
12. WARAO
14. MAPUCHE
16. MBYA GUARANI
18. QOLLA
20. HUARPE
22. AVA GUARANI
24. ACCWANA
26. AYORCO
28. KICHWA
30. PAEZ (NASA)
32. EMBERA CHAWI
34. GUARANI
36. CHACHI
38. KAYAMBI
40. KICHWA
42. DIVERSAS
44. YANOMAMI
46. XUCURU
48. MACUXI
50. TENLE
52. DESSANA
54. CIMITMS
56. HUITOTO
58. GUAYNIY
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POEMA DO VI ENCONTRO
(Sra. Gloria, avó Lenka de Lolotique, El Salvador)
Boas tardes a todos vocês
hoje estamos contentes
com a Pastoral Indígena
que nos veio visitar.
Bem‐ vindos meus irmãos,
que vieram com amor;
a esta bendita,
do Divino Salvador.
Guatemala está em festa
vamos visitá‐la;
para que o Senhor de Esquipulas
de nós sempre se lembrar.
Os indígenas que morreram
nunca vamos esquecer;
e nesse dia tão alegre ,
nos los vamos recordar.
A Deus damos graças
e a Jesus inculturado;
porque nossa é a Mãe Terra
que nos deixou comida tão abundante.
Trazemos um touro pintado
o trouxemos para corrida;
para que traga muita sorte a
Monsenhor Rosa Chaves e Mons Cabrera
México lindo e querido,
que está aqui conosco;
agora somente lhe peço
que não se esqueça de mim .
Já com essa me despeço
a todos digo enfim;
para que nunca esqueçam
os irmãos de Berlin.
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