CARTA CONVOCATÓRIA À

XVI ROMARIA DA
TERRA E DAS ÁGUAS
EM TERRITÓRIO
D E P O V O S E
E COMUNIDADES
TRADICIONAIS

"Faz escuro,
mas eu canto..."
- Thiago de Mello
A XVI Romaria da Terra e das Águas, em razão do transtorno provocado pela
pandemiado covid-19, foi transferida para 06 de junho de 2021. O local será o
mesmo, inicialmente programado: Quilombo Santa Rita, bairro Bracui, na cidade de
Angra dos Reis, pertencente à jurisdição eclesiástica da Diocese de Itaguaí, Região
do litoral da Costa Verde, Estado do Rio de Janeiro.
A pandemia do novo coronavírus impôs um momento crítico e desafiador na
história da Terra, no qual a humanidade deve escolher o seu futuro. O Papa
Francisco, uma das vozes mundiais mais ouvidas, em suas mensagens de pedido
por uma sociedade mais justa e equitativa, nos alerta: “Tudo será diferente no pós pandemia”, da qual a humanidade emergirá “melhor ou pior”. Tudo dependerá do
que polinizarmos em nosso hoje. O desafio à humanidade está posto. Somos, pois,
parte de um mundo cada vez mais interdependente e frágil. O futuro nos reserva, ao
mesmo tempo, grandes perigos e grandes promessas. Para seguir adiante,
devemos reconhecer que, no meio da uma magnífica diversidade de culturas, de
diferentes credos e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade
terrestre com um destino comum.
Por isso, urge somarmos forças para gerar uma sociedade sustentável global ,
baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na equidade
racial, cultural e econômica e em uma cultura da paz. Para chegar a este propósito, é
imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para
com os outros, com a grande comunidade da vida, e com as futuras gerações.
(Preambulo da Carta da Terra).

Neste mesmo sentido, todas as romarias realizadas pela CPT, ao longo dos anos, têm
uma valorização simbólica e profética; um espírito de respeito ao sagrado - com suas
múltiplas expressões apaixonadas pela vida; uma práxis acolhedora e ecumênica em
relação ao grito dos mais vulneráveis e ao grito da Mãe Terra - que de forma recorrente
é desrespeitada, agredida e destruída pela brutal ganância do capital. E desde o ano de
1978, diante do agravamento dos conflitos em relação à terra e à água a CPT, sempre
em parceria com outras organizações sociais da cidade e do campo, vem assumindo o
protagonismo na realização das romarias, em todo território nacional.
Historicamente, as primeiras romarias aconteceram no Rio Grande do Sul e em Bom
Jesus da Lapa, Bahia. Cada região tem autonomia para realizar a sua romaria de forma
flexível. Pode ser anual, a cada dois ou três anos; ou ainda sem periodicidade definida, a
exemplo do Regional do Leste 1 (estrutura eclesiástica territorial da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB).
Há também flexibilidade na escolha do local em relação as romarias: alguns regionais
realizam em lugares típicos de romarias, por exemplo como Santuário do Bom Jesus da
Lapa, na Bahia; ou em áreas onde existem assentamentos de reforma agrária.
Em 06 de junho de 2021, entretanto, pela primeira vez a romaria será realizada em um
território de povos e comunidades tradicionais (quilombola, indígena e caiçara). As três
comunidades deste território solicitaram e a CPT, em parceria com organizações
sociais e populares da cidade e do Estado do Rio de Janeiro, atendeu os clamores,
diante do contexto conflituoso de perda de direitos e das ameaças constantes, motivo
da escolha da realização da Romaria da Terra no Quilombo Santa Rita de Bracui, Angra
dos Reis – RJ
Cabe, no entanto, ressaltar que neste cenário, vem ocorrendo um grande mutirão de
forças solidárias, de diferentes organizações sociais da cidade e do campo, que
trabalham arduamente para que esta Romaria de 2021 seja um acontecimento
marcante e deixe frutos
.
Desta forma, na Romaria da Terra e das Águas, fiel aos apelos do Evangelho, a CPT
enquanto pastoral ligada à Igreja assume as dimensões profética, litúrgica e celebrativa.
Torna-se porta voz de anúncio e denúncia daqueles (as) que se encontram
historicamente despossuídos dos seus bens essenciais à vida: terra e água.
Proporciona, ao mesmo tempo,um grande momento de encontro de várias pessoas
solidárias à causa, oriundas de lutas diversificadas, de diferentes pastorais, credos,
organizações populares e sociais, provenientes de as regiões do Estado do Rio de
Janeiro.
Acima de tudo, a Romaria da Terra e das Águas alimenta-se da Boa Nova da Palavra,
que é fonte festiva de toda comunhão participativa, no aqui e agora e antecipadora dos
sonhos de um novo amanhã, que deve ser construído conjuntamente. Neste aspecto,
temos nas mãos e no coração a opção de viver “em chave de murmurações” (queixas,
ressentimentos e desencantos) ou “em chave de bênção”, descobrindo na vida a
presença d’Aquele que nos faz estremecer de alegria, desafiando-nos a ser “pão para os
outros”.
Contamos com a sua presença e com a presença de tod@s...
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