Um Sonho Concedido: Criando um Legado de
Paz no México
por Patricia Rodríguez Leal, CSC

Uma das líderes encontrou uma casa
abandonada nas proximidades do bairro e
nosso sonho começou a se tornar realidade
quando recebemos a permissão do
proprietário para limpar e reformar o
local, para que pudesse ser usado como
um espaço de encontro. A comunidade
do Niños por la Paz uniu forças – tirando
o lixo, pintando as paredes e
substituindo os grafites pelo logotipo do
Niños por la Paz – juntos criando um
espaço de não‐violência.
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Quando entramos no terceiro ano do nosso programa Niños por
la Paz ("Crianças pela Paz"), nossa equipe tinha muitos sonhos. O
Niños por la Paz teve início, com a ajuda de duas mulheres, como um
programa na capela mais pobre da nossa
paróquia, no qual as crianças pudessem
aprender a praticar a paz e a resolver
conflitos de forma não‐violenta. O programa
cresceu rapidamente e ocupou três locais,
cada um sendo coordenado por um grupo de
mulheres da comunidade. Um dos nossos
sonhos era encontrar um espaço adequado
para se reunir com as crianças do bairro de
Libertadores.
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Nessa mesma época, o México estava atravessando uma onda de brutalidade política e
relacionada a
drogas. Podíamos
ver o aumento da
violência até
mesmo em nossa
própria cidade,
Guadalupe, em
Nuevo León.
Durante os
encontros dos
voluntários do
Niños por la Paz
com os pais das
crianças do
programa, ficou
claro que
precisávamos ir
além do trabalho
com as crianças e
começar a formar
adultos para
mudar a cultura
da violência.
Descobrimos um
programa,
Escolas de
Perdão e
Reconciliação,
que fornecia uma
estrutura para a
formação de
adultos.
Concebido pelo
Padre Leonel
Narváez Gómez,
IMC, de
Columbia, o
objetivo do
programa é a
criação de
comunidades de
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paz que curem as
feridas do
conflito, promovam a reconciliação e, desta forma, refaçam e fortaleçam o tecido social.
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Acreditamos que
a mudança
sistêmica
verdadeira
começa em
comunidades
locais, à medida
que as pessoas
compartilham
tanto as suas
necessidades
como os seus
dons umas com
as outras. O
programa
Escolas de
Perdão e
Reconciliação apoia a cura,
oferecendo aos participantes a oportunidade de
contar suas histórias, transformar suas narrativas e
aprender sobre ferramentas de resolução de conflitos.
Eles também aprendem habilidades em aconselhamento
de vítimas e agressores, ajudando‐os a confrontarem‐se
e a lidar com a dor do passado. Todos os participantes
aprendem tanto a perdoar como a ajudar os outros a
abraçar o perdão.

Quando tal cura
individual ocorre na
comunidade, ela tem
um efeito de
propagação, à
medida que os
espíritos são
gradualmente
renovados. A pessoa
faz as pazes com o
seu passado, o que
muda uma família. À
medida que as famílias estão lentamente transformadas, os bairros são afetados
positivamente. Eventualmente, até mesmo cidades e países inteiros podem experimentar
paz e renovação.
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O programa Escolas de Perdão e Reconciliação está nos ajudando a começar a atingir esse
objetivo de uma forma pequena, mas
significativa. A formação para a
convivência pacífica é um processo de
vida inteira, mas estamos convencidos
de que uma verdadeira mudança
começa quando juntas as pessoas
enfrentam o desafio de fazer parte
desta transformação.
Para todos no programa Niños por la
Paz, trabalhar para viver em harmonia
deve ser tarefa de todos – adultos e
crianças. Continuamos com muita força
de vontade, plantando sementes de paz
em nossa cidade.

Nota do Tradutor: O título do artigo em inglês, “A Dream Conferred: Creating a Legacy of Peace in Mexico”, é uma
referência ao poema “A Dream Deferred” ("Um Sonho Adiado"), de Langston Hughes, poeta do movimento
conhecido como “Renascimento do Harlem” (Harlem Renaissance). Este jogo de palavras dentro do nosso título
pretende sugerir a recuperação do sonho da paz na comunidade. O texto do poema de Hughes pode ser visto em
Inglês, Francês, Português e Espanhol, clicando no link abaixo:
http://bryantmcgill.com/wiki/poetry/langston_hughes/dream_deferred#.UdxFavlQFrZ.
Salvo disposição em contrário creditado, todas as fotos são cortesia de Patricia Rodríguez Leal, CSC.
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