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“Doce Paz”: Migrantes reconstroem suas vidas juntos.  

 

Irmã Pauline: Amanda, você poderia por favor compartilhar sobre o que a trouxe aos EUA? 

Amanda: Bem, minha história começa quando os soldados do Exército de Libertação da região 
do norte do Sudão vieram para minha cidade de Aweil, na parte sul do Sudão, em 1987. Logo, 
granadas vieram voando onde morávamos e nossas casas foram incendiadas. Minha mãe e seis 
irmãos correram para a floresta com todos os nossos vizinhos. Eu estava com 19 anos na escola 
quando a guerra estourou. Quando nós, estudantes, ouvimos sobre a chegada dos soldados, 
fomos para a floresta também. 
 
Irmã Pauline: Para onde você foi de lá? 
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Amanda: Minha família caminhou para o Norte por um mês em direção da capital de 
Khartoum. Eu fiz o mesmo e fui me reunir com eles. Nós vivemos lá durante seis anos. Eu me 
casei e tive um filho em Khartoum.  Mas logo nossas vidas estavam em risco. Houve muitas 
ameaças e desaparecimentos então todos nós pegamos um trem até o Egito. Depois de 
atravessar a fronteira, pegamos um barco pelo Nilo e ficamos em um campo de refugiados com 
todos os outros do Sul do Sudão. 

Irmã 
Pauline: 
Por quanto 
tempo 
você ficou 
no Egito? 

Amanda: 
Eu vivi lá 
por cerca 
de dez 
anos. Eu 
deixei meu 
primeiro 
marido que 
era 
alcoólatra 
e me casei 

novamente. Então, as Nações Unidas providenciaram para que eu, meu filho e meu segundo 
marido imigrássemos para Manchester, New Hampshire. A irmã e a mãe do meu marido vieram 
conosco. Logo que chegamos, eu me separei desse segundo marido porque ele bebia também. 
Encontrar trabalho e estar sozinha foi muito difícil. Outro companheiro que conheci, me disse 
que havia mais empregos em outro Estado, então, eu fui lá com ele. No início foi bom, mas 
então ele começou a me bater repetidamente. Isso continuou por quatro anos antes que os 
vizinhos chamassem a polícia que me levou para um abrigo. A polícia me manteve encarregada 
de prestar queixa, mas eu tinha tanto medo dele que eu não faria isso. Enquanto estava no 
abrigo, eu fiquei deprimida e acabei indo para a unidade psiquiátrica do hospital vizinho. 
 
Irmã Pauline: Oh, Amanda! Como você sobreviveu a tudo isso? 

Amanda: Assim que eu fiquei melhor, eu peguei um ônibus de volta para Manchester, NH e 
minha cunhada me levou até que eu pudesse encontrar um emprego em fábrica e um 
apartamento. 
 
Irmã Pauline: Agora que você está aqui, como está a vida para você?

Irmã Norma Comeau, CSC, trabalhando com alunos 
da ESL. 



                       Mary Turgi, CSC – Diretora      403 Bertrand Annex,  Saint Mary’s        Notre Dame, IN 46556           
                       Telefono: (574) 284-5500    E-mail: hcijoperspectives@gmail.com    www.holycrossjustice.org                        

Amanda: Não fácil, mas melhor.  Eu trabalho no terceiro turno e venho ao Centro de 
Aprendizagem da Família Santa Cruz de manhã, assim eu posso melhorar meu Inglês. Mas no 
CAFSC eu recebo mais do que Inglês. 

 
 
Irmã Pauline: O que você quer 
dizer com isso?   

Amanda: Eu consegui aprender 
habilidades no computador, e 
participo também de workshops 
sobre saúde e gerenciamento de 
dinheiro. E agora eu tenho amigos 
que são brancos, morenos e 
negros e nós nos damos bem. 
Somos cristãos, hindus, 
muçulmanos e ortodoxos que 
desfrutam juntos da paz. Paz 
doce. Gostaria de estar aqui o dia 
todo. 
 

 
Irmã Pauline: Você tem um sonho? 

Amanda: Eu gostaria de ver minha mãe, que está muito doente no Egito. Eu mando dinheiro 
para ela todo mês. Eu não vi nenhum familiar em quinze anos... nem meu irmão no Kansas, 
nem minha irmã na Inglaterra, nem qualquer outra pessoa.  Meu maior sonho seria que a 
minha família viesse viver comigo em paz. 
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