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19 de Março – 5º Aniversário da Invasão do Iraque*
O quinto aniversário da invasão do Iraque pelos EUA, a 19 de Março, ocorre este ano na Semana Santa,
constituindo assim uma dolorosa evocação da longa Semana Santa sofrida no Iraque. Cinco anos após a
invasão, a espiral de violência infligida pela guerra continua a causar imenso sofrimento a todas as
partes e sem que se vislumbre o seu fim.
Em muitos países, a invasão é vista como ilegal, baseada em informações falseadas e enganos delibera‐
dos (que o Iraque possuía armas de destruição massiva), e violando a Carta das Nações Unidas. O unila‐
teralismo dos EUA e o uso da tortura, bem como a contínua militarização e ocupação do Iraque, conti‐
nuam a prejudicar a imagem dos EUA, bem como a dividir o povo americano.
A reportagem “Iraq Inside”, de Agosto de 2007 (produzida pela BBC, ABC News e a NHK do Japão), mos‐
trou que mais de 6 em cada 10 iraquianos, vêem a invasão do seu país como errada, ou seja 52% no
final de 2006. Entre 67 a 70% pensam que a invasão impediu a criação de condições para o diálogo
político e a reconstrução, e apesar das incertezas relacionadas com as ameaças à segurança, 47% con‐
corda com a retirada imediata do Iraque das forças militares norte americanas, o que significa um
aumento de 12 pontos percentuais em relação ao início de Março de 2007.
É essencial proceder a um exame cuidadoso das dinâmicas existentes no Iraque, antes de poder pro‐
clamar um “sucesso” político baseado em quebras temporárias da violência ou na retirada de algumas
tropas. A paz duradoura no Iraque depende do fim da ocupação internacional e de um abrangente
plano de paz regional. O Grupo de Estudos sobre o Iraque da Casa Branca, no seu relatório de 2006,
recomendou uma “ofensiva diplomática”, mas as recomendações foram virtualmente ignoradas pela
Administração americana. Sendo necessárias novas orientações políticas, o futuro do papel dos EUA no
Iraque vai ser um assunto central no debate político durante a campanha eleitoral americana de 2008.
A Doutrina Social da Igreja Católica e uma visão fundada na não‐violência evangélica sugerem orien‐
tações políticas para o Iraque que se baseiem na cooperação internacional e substituam a confiança
total nas medidas militares por esforços diplomáticos para resolver o conflito no Iraque e estabelecer
uma paz justa.
Enquanto os debates em Washington estão focalizados em calendários para a retirada das tropas e em
estratégias militares alternativas para contrariar a violência interna, fala‐se muito pouco dos custos
humanos, económicos e morais da guerra, do papel que a ocupação desempenha com vista ao abran‐
damento da violência e da necessidade essencial de uma solução política abrangente do conflito. Um
certo número de desenvolvimentos está agendado para os próximos meses, incluindo uma retirada das
tropas até ao nível anterior à invasão e a finalização de um acordo formal que estabeleça uma “relação
duradoura” dos EUA com o Iraque. Estes acontecimentos requerem um exame detalhado, bem como a
aprovação tanto pelo Congresso americano como pelo público em geral.
A chave para uma paz duradoura no Iraque reside na vontade dos EUA se comprometerem com uma
solução diplomática multilateral para o conflito, de forma a criar as fundações de uma paz justa que
respeite a soberania Iraquiana e o controlo dos destinos do seu povo e dos seus recursos naturais, a
retirada de todas as tropas e bases militares americanas, e o avanço do difícil processo de reconstrução
e reconciliação.
Nada pode trazer de volta as preciosas vidas perdidas e arruinadas, ou o tecido social de uma nação
antiga completamente destroçada. Mas uma mudança no foco da política americana no sentido de
apoiar um processo de reconciliação nacional no Iraque e um processo de paz regional, oferece a
melhor esperança para iniciar a cura das divisões criadas pela guerra e ocupação contínuas, que leve à
estabilidade, e, a longo prazo, reforce o bem comum global.
* Tradução da introdução ao documento da Pax Christi USA, “Toward a Just and Peaceful Solution in Iraq”. O documento comple‐
to está disponível em http://www.paxchristiusa.org/IraqPolicyPaper.pdf.

OS CUSTOS HUMANOS E ECONÓMICOS DA GUERRA DO IRAQUE
Custos humanos
Nº de militares americanos mortos: cerca de 4.000.
Nº de militares americanos mutilados ou feridos: 25.000.
Nº de iraquianos mortos desde Março de 2003 (as estimativas
variam bastante):
¾ 150.000 (segundo a Organização Mundial de Saúde, Janeiro
de 2008);
¾ 650.000 (segundo a Escola de Saúde Pública, a Universidade Johns Hopkins e a revista de medicina “The Lancet”,
Outubro de 2006; inclui as mortes indirectas causadas por
factos como a destruição de infra-estruturas que provocaram
contaminação da água, falta de cuidados médicos adequados, medicamentos, etc.).
Nº de mortes iraquianas atribuídas às sanções económicas
impostas pelas Nações Unidas entre 1991 e 2003: um milhão, do
qual metade eram crianças com menos de 5 anos (estimativa da
UNESCO).
Nº de refugiados de guerra e de deslocados: 4,5 milhões, mais
de 15% da população do Iraque estimada em 27 milhões de
habitantes. Três quartos dos deslocados são mulheres (28%) e
crianças (48%).

Nº de iraquianos que precisam de ajuda humanitária: 8 milhões.
Parte da população iraquiana com acesso a um sistema sanitário
funcional: 1/5;
Parte da população iraquiana com acesso a água potável: 1/3.
Crianças subnutridas: 4,5 milhões; uma criança em cada 10 não
tem o peso correspondente à idade (UNICEF).
Custos Económicos
Gastos dos EUA com a guerra (até ao presente).
Custo: mais de 1 trilião de US dólares.
Este valor inclui o custo do tratamento prolongado de soldados
feridos em acção e a ajuda económica e militar ao Governo
iraquiano.
Custo por dia = 720 milhões de US dólares = 1 milhão de US
dólares cada dois minutos;
Os gastos de um dia de guerra poderiam financiar:
¾ cuidados de saúde para 423.529 crianças;
¾ casas para 6.482 famílias.
Pax Christi USA
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Assembleia Mundial Trienal 2007

Paz e solidariedade com o povo do Quénia: Declaração
da Pax Christi Internacional

“Recordar – Reafirmar – Renovar: Agir juntos pela Paz”, foi o
tema e o apelo da Assembleia Mundial Trienal da Pax Christi
Internacional (PCI), que teve lugar entre 30 de Outubro e 4 de
Novembro de 2007, em Torhout/Bruges, Bélgica. Cerca de 100
delegados de diversa organizações membros de todo o mundo, de
mais de 50 países diferentes, entre os quais 3 de Portugal, participaram nesta assembleia, que tem por missão definir prioridades e
objectivos comuns, acordar um programa de actividades comuns,
escolher temas de estudo e de acção, bem como adoptar Recomendações, Resoluções e Declarações. Os participantes partilharam experiências sobre a visão e missão da PCI, bem como sobre
os problemas actuais do mundo e sobre o Plano Estratégico do
Movimento para o triénio 2008-2010, o qual adoptaram no final.
Esta Assembleia Mundial Trienal 2007 constituiu uma etapa histórica para o Movimento Católico: não só inaugurou uma CoPresidência Internacional (na pessoa de Mgr Monsengwo e de
Marie Dennis), mas também acolheu uma nova Secretária Geral,
Claudette Werleigh (Haiti), que substituiu Etienne De Jonghe, o
qual deixou o cargo de Secretário Geral, que ocupou durante cerca
de 30 anos. Uma palavra especial de boas-vindas foi dirigida aos
novos membros do Comité Executivo: Marta Ines Romero (Colômbia); Hans Kruijssen (Holanda); Kevin McBride (Aotearoa/Nova
Zelândia); Mgr Marc Stenger (França); Maria Luísa Francisco
(Portugal); Hana Nassif (Líbano); e Katarina Kruhonja (Croácia).
Loreta Castro (Filipinas), Laura Vargas (Peru) e Mgr Kevin Dowling
(África do Sul), foram eleitos Vice-presidentes da PCI. Foram
adoptadas Resoluções referentes a questões urgentes: Iraque e
Birmânia. Os outros problemas tratados referiram-se ao Ruanda, à
Objecção de Consciência, à Paz e Ecologia, à Violência de natureza Económica, à Ratificação da Declaração da ONU sobre os
Direitos das Populações Indígenas, e um Apelo à ONU visando
inscrever na ordem de trabalhos da Assembleia Geral de 2008 o
debate sobre a condição colonial de Porto Rico. Mais informações
em http://www.paxchristi.net/news.php?id=17&wat=show.

Preocupadas com a violência que assolou o Quénia após as eleições do dia 27 de Dezembro de 2007, a Pax Christi Internacional e
as suas organizações parceiras no Corno de África, numa declaração datada de 11 de Janeiro de 2008, deploram as numerosas
perdas de vidas humanas, as múltiplas destruições de bens e o
deslocamento massivo de pessoas, num país que foi para muitos
africanos um modelo de segurança e democracia no continente.
Fazendo um apelo a todos os quenianos a cessarem imediatamente a violência que está a destruir o seu país, instam também a
classe dirigente queniana, particularmente o Presidente Mwai
Kibaki e o Honorável Raila Odinga, a procurar uma resolução
rápida e pacífica para a crise e a apelar aos seus eleitores a cessarem os combates. A declaração, em inglês, está disponível em
http://storage.paxchristi.net/PUBLIC/2008-0037.pdf.

ÁSIA-PACÍFICO
A Pax Christi Internacional reage à situação em
Myanmar
Numa carta endereçada ao Secretário-geral das Nações Unidas, a
Pax Christi Internacional (PCI) expressou a sua profunda preocupação relativamente à escalada de violência em Myanmar, e à
situação dos manifestantes não-violentos. A PCI urgiu o Conselho
de Segurança das Nações Unidas a pressionar a Junta Militar de
Myanmar a refrear o uso da força, e a assegurar a segurança dos
que foram detidos. A carta, em inglês, está disponível em
http://storage.paxchristi.net/07-01026.pdf.
Visite a página web CELEBREMOS A PAZ
– http://celebremospaz.blogspot.com –
onde pode encontrar motivos para celebrar a paz dia a dia.

MÉDIO ORIENTE
Orações pela Paz e pela Justiça em Belém 2007
Pelo oitavo ano consecutivo, a Pax Christi Internacional, juntamente com outros movimentos internacionais, promoveu uma iniciativa
em que convidava todas as pessoas e comunidades locais interessadas a enviarem mensagens de Advento e de Natal e orações de
paz por e-mail para Belém. Enviar uma mensagem ou uma oração
por e-mail é uma forma importante de comunicar com as muitas
pessoas na Terra Santa que esperam ouvir uma palavra de esperança e uma maneira de quebrar o isolamento que experimentam.
Veja as mensagens em: http://www.paxchristi.net/xm/index.php.

DESARMAMENTO & DESMILITARIZAÇÃO
A Pax Christi Internacional apela à interdição global ao
recurso às Armas de Urânio Empobrecido
Numa Sessão Especial sobre Desarmamento e Desmilitarização
que decorreu no Secretariado Internacional da Pax Christi em
Bruxelas, no dia 5 de Novembro, com a presença de cerca de 20
delegados de organizações membros, foi aprovada uma declaração onde o movimento expressa a sua mais profunda preocupação
a propósito da ameaça que as armas de urânio colocam à saúde
humana e ao ambiente. Por isso a Pax Christi Internacional apela
a todos os Governos a seguirem o exemplo da Bélgica e a interditarem o fabrico e a utilização de armas com urânio nos seus territórios. Ao mesmo tempo reitera o seu apoio à Campanha da Coligação Internacional para a Interdição das Armas de Urânio
(ICBUW) (http://www.bandepleteduranium.org), que visa submeter
à Assembleia Geral das Nações Unidas uma nova Resolução
sobre a Utilização de Urânio Empobrecido e difundir um Projecto
de Convenção interditando explicitamente as Armas de Urânio.
http://www.paxchristi.net/news.php?id=20&wat=show.

EDUCAÇÃO PARA A PAZ
Exposição Fotográfica "Do Imaginário de Paz à Imagem
de Paz"
De 21 de Dezembro de 2007 a 7 de Janeiro de 2008, decorreu no
Hospital Garcia de Orta, em Almada, a Exposição Fotográfica "Do
Imaginário de Paz à Imagem de Paz", que reuniu as fotografias
seleccionadas no concurso fotográfico promovido pela Pax Christi
durante a Semana da Paz de 2004.

Semana da Paz 2007: Cuidar da Terra e uns dos outros:
Ecologia, Paz e Estilos de Vida (17 a 23 de Setembro)
A Pax Christi, no seguimento da proposta de reflexão para a Quaresma de 2007, dedicou a Semana da Paz 2007, que decorreu
entre 17 e 23 de Setembro de 2007, ao tema “Cuidar da Terra e
uns dos outros: Ecologia, Paz e Estilos de Vida”, propondo uma
reflexão sobre aqueles estilos de vida e comportamentos individuais e familiares que possam ter impacto no desenvolvimento e
na partilha dos recursos do nosso planeta e procurar alternativas
para um futuro sustentável e para reencontrar a harmonia com a
natureza, connosco mesmos e com os outros. Das actividades da
semana constaram:
1. Fórum interactivo on-line
Ao longo da semana foi possível participar interactivamente num
fórum on-line, na página web dedicada à Semana da Paz 2007,
http://semanadapax2007.blogspot.com, podendo, quem o desejasse, dar a sua opinião ou contributo sobre o tema proposto para
cada um dos dias da iniciativa: 17 de Setembro: Um grito pela

Terra, nossa casa comum; 18 de Setembro: O nosso mundo está a
aquecer; 19 de Setembro: Alterações climáticas e desenvolvimento; 20 de Setembro: Erradicar a pobreza: um imperativo ético,
social e ambiental; 21 de Setembro: Repensar os nossos estilos de
vida; 22 de Setembro: Uma nova ética planetária; 23 de Setembro:
Onde está o teu tesouro?
2. Colóquio "Ecologia, Paz e Estilos de Vida"
No dia 21 de Setembro, Dia Internacional da Paz, realizou-se, no
auditório do Centro de Estudos da Ordem do Carmo em Portugal,
Lisboa, o colóquio subordinado ao tema: Ecologia, Paz e Estilos de
Vida. Os oradores foram D. Januário Torgal Ferreira, Presidente
da Pax Christi Portugal (Cuidar da Terra e uns dos outros: um
dever ético), a Profª. Manuela Silva, Economista e Presidente da
Comissão Nacional Justiça e Paz (Repensar o estilo de vida e
procurar alternativas) e o casal Madalena Santos e José Cardoso
Ferreira, ambos professores do ensino secundário na zona de
Torres Vedras, que apresentaram o seu testemunho sobre estilos
de vida alternativos, ecológicos e promotores de Paz. Moderou o
colóquio a Maria Luísa Francisco (membro da Direcção da secção
portuguesa da Pax Christi e do Comité Executivo da Pax Christi
Internacional). No nosso site pode encontrar os textos das intervenções no colóquio, na secção Educação para a Paz.

Concurso Europeu da Pax Christi 2008: Ecologia, Paz e
Estilos de Vida – “Se não agirmos JÁ, será demasiado
tarde!"
Pelo 2º ano consecutivo a secção portuguesa da Pax Christi, em
parceria com as secções alemã, britânica, francesa, belga e italiana do movimento, organizou um concurso europeu com o objectivo
de promover junto dos jovens a reflexão sobre a paz e ao mesmo
tempo incentivar a sua criatividade sobre o tema “Ecologia, Paz e
Estilos de Vida”. Destinou-se a todos os jovens, entre os 15 e os
18 anos, que frequentam o ensino secundário público, privado e
cooperativo. A partir da interpelação “Se não agirmos JÁ, será
demasiado tarde!”, os jovens, em equipas de quatro, foram convidados a criar, numa sequência com a duração máxima de 3 minutos (num clip de vídeo digital ou em PowerPoint), um «spot» de
sensibilização para a necessidade de mudar estilos de vida e
comportamentos que ponham em causa (1) a protecção e o respeito pela natureza e (2) o desenvolvimento e a partilha dos recursos do nosso planeta. A equipa vencedora do Externato de Penafirme, com o trabalho “Prisioneiros da Terra”, vai viajar até Florença (Itália), de 3 a 6 de Abril, onde, na Casa per la Pace (Casa da
Paz), se irá encontrar com as equipas vencedoras dos países
participantes: Alemanha, Reino Unido, França, Bélgica, Itália e
Portugal. Mais informações, assim como o trabalho vencedor,
estão disponíveis no nosso site, na secção Educação para a Paz.

ESPIRITUALIDADE E TEOLOGIA DA PAZ
Programa Ecclesia de 2 de Janeiro de 2008: “Mensagem
do Papa para o Dia Mundial da Paz”
No dia 2 de Janeiro de 2008, o Programa Ecclesia (RTP2), dedicado à Mensagem do Papa Bento XVI para o Dia Mundial da Paz,
contou com a presença da Vice-Presidente da secção portuguesa
da Pax Christi, Margarida Saco, que juntamente com a Presidente
da Comissão Nacional Justiça e Paz, Manuela Silva, apresentou a
referida mensagem. Veja o vídeo do programa a partir do nosso
site, na secção Espiritualidade e Teologia da Paz.

A Pax Christi Internacional na AEE3
A Pax Christi Internacional (PCI) participou na Assembleia Ecuménica Europeia (AEE3), que decorreu em Sibiu, Roménia, de 4 a 9

de Setembro. A delegação oficial foi composta por 4 membros, no
entanto, vários membros de diversas secções da Pax Christi participaram como delegados das várias Igrejas nacionais.
A PCI participou nas audições organizadas durante a AEE3. A
primeira, organizada pela “Coligação de Assis” no dia 6 de
Setembro de 2007, teve por tema: Procurar a Verdadeira Segurança: Um Desafio para as Igrejas na Europa Caminhando na Luz de
Cristo. Intervenções: “Introdução à Audição” (Pe. Paul Lansu):
http://storage.paxchristi.net/07-0847.pdf; “Uma Reflexão Bíblica
sobre Segurança” (Anna Maffei): http://storage.paxchristi.net/070953.pdf; “Vulnerabilidade e Segurança” (Françoise Pétremand):
http://storage.paxchristi.net/07-0955.pdf; “O Conceito alargado de
Segurança e a sua monopolização pelos militares” (Reinhard
Voss): http://storage.paxchristi.net/07-0956.pdf; “A Luz de Cristo e
o Mundo: Justiça, Paz e Integridade da Criação”, Contribuições
Sumárias: http://storage.paxchristi.net/07-0954.pdf.
A segunda audição decorreu no final da tarde desse mesmo dia.
Organizada pela PCI, foi dedicada ao tema: Ambiente, alterações
climáticas e paz: o que fazer como Cristãos?, e contou com as
seguintes intervenções: “Comunidades de Fé e Criação de Deus:
Paz, Sustentabilidade Ambiental e Segurança Comum” (Pe. Paul
Lansu): http://storage.paxchristi.net/07-0791.pdf; “Os fundamentos
do empenho cristão pelo ambiente” (Rev. Prof. Karl Golser):
http://storage.paxchristi.net/07-0995.pdf; “Ambiente e Paz” (JeanPierre Rougeot): http://storage.paxchristi.net/07-0916.pdf; “Paz e
Ambiente”: http://storage.paxchristi.net/07-0712.pdf; “Carta da
Rede Cristã: Paz, ambiente e modos de vida”:
http://storage.paxchristi.net/07-0580.pdf; “Migrantes e Ambiente”:
http://storage.paxchristi.net/07-0663.pdf; “Pôr em prática ‘Cuidar da
Criação!’ A nossa inspiração e as nossas intenções”:
http://storage.paxchristi.net/07-0804.fr.pdf.

PUBLICAÇÕES
Era uma vez um conflito. A resolução de conflitos para
todas as idades
Os contos de fadas são como um espelho para
muitos dos problemas contemporâneos. Se os
analisarmos
cuidadosamente,
encontramos
reflexos de conflito étnico, crime, problemas de
dívidas, expansão urbana, desagregação familiar,
pobreza, ciúmes e intolerância. Nesta brochura, o
ângulo sob o qual é apresentado cada exercício
de resolução de conflitos não pretende ser “a verdade” da história
original. É apenas um dos cenários possíveis, escolhido para
exemplificar alguns dos problemas que encontramos hoje. As
histórias foram adaptadas, para mostrar como é que as coisas
poderiam ter sido encaradas do ponto de vista das personagens
menos simpáticas. Esta brochura não pretende ser um “manual”
de resolução de conflitos. São apenas feitas algumas propostas de
exercícios práticos e fornecidas as regras e técnicas básicas da
resolução de conflitos e da mediação. 32 págs. A5; Janeiro 2008.

Organizações de Paz, pretenderam pôr em
destaque o tema do conflito. O slogan “Não evites
o conflito” constituiu um apelo para que cada
pessoa aprenda a lidar com os conflitos. Esta
brochura, resultado dessa semana, contém
algumas informações básicas sobre gestão de
conflitos e pretende ser um contributo para aqueles que desejem estudar com maior profundidade este assunto
fascinante e simultaneamente tão complexo. 36 págs. A5; Janeiro
2008.

"A Família Humana e a Paz". Subsídios para a
Celebração do 41º Dia Mundial da Paz
Bento XVI ofereceu-nos para reflexão para a
celebração do Dia Mundial da Paz, no dia 1 de
Janeiro de 2008, o tema “Família Humana, Comunidade de Paz”, convidando todos, homens e
mulheres, “a tomarem consciência mais lúcida da
sua pertença comum à única família humana e a
empenharem-se para que a convivência sobre a
terra espelhe cada vez mais esta convicção da qual depende a
instauração de uma paz verdadeira e duradoura”. Com o intuito de
contribuir para a celebração deste dia, a secção portuguesa da
Pax Christi editou a brochura "A Família Humana e a Paz". Subsídios para a Celebração do 41º Dia Mundial da Paz, com sugestões
para a liturgia do dia, actividades para assinalar o dia e usar o
tema, ideias para trabalhar com crianças, bem como uma colectânea de orações. Pode descarregar esta brochura a partir do nosso
site, na secção Publicações. 28 págs. A5; Dezembro 2007.

Advento 2007: Para que brilhe a Paz
Na carta encíclica “Pacem in Terris”, o Papa João
XXIII propõe considerar a paz como um edifício
que se apoia em quatro colunas: verdade, justiça,
amor e liberdade. Cada um desses valores deve
estar presente para que existam relações boas e
harmoniosas entre os povos e nações. Nesta linha
de pensamento, a secção portuguesa da Pax
Christi propôs que no tempo de Advento de 2007 se acendessem
as quatro velas da Coroa do Advento como pilares para que brilhe
a “paz na terra”. Com esse intuito editou a brochura, Advento
2007: Para que brilhe a Paz na Terra, com uma proposta de celebração para a Coroa do Advento, para ser usada em família, nos
grupos ou nas igrejas. Pode descarregar esta brochura a partir do
nosso site, na secção Publicações. 8 págs. A5; Novembro 2007.
TODAS

AS PUBLICAÇÕES PODEM SER ADQUIRIDAS
NO SECRETARIADO DA PAX CHRISTI.

Boletim Informativo da Pax Christi Internacional

Gestão de Conflitos. Um Incentivo para uma Melhor
Compreensão

Para mais notícias sobre a actividade da Pax Christi a nível internacional, está disponível on-line o Boletim Informativo da Pax
Christi Internacional, em inglês, francês e espanhol. Para aceder
ao último número, basta seguir o link na nossa página web, na
secção Pax Christi Internacional.

Durante a Semana da Paz, celebrada entre 17 de Setembro e 3 de
Outubro de 1993, a Pax Christi Flamenga, juntamente com outras

Mais notícias estão disponíveis no OBSERVATÓRIO DA PAX:
http://blogdapax.blogspot.com.

A Pax Christi precisa da participação e do apoio de todos para continuar activa.
Participe nas iniciativas, faça um donativo para podermos continuar a fazer formação, produzir
materiais educativos, lançar campanhas, etc.

CONTAMOS CONSIGO!

