Estudos de caso resumidos

Introdução
Em 26 de dezembro de 2004, uma onda gigantesca, conhecida como tsunami, atingiu o litoral de 12
países, causando imenso dano e ceifando as vidas de aproximadamente 300.000 pessoas. As
comunidades pesqueiras que viviam no extremo sul do subcontinente da Índia estavam na missa
quando a primeira de três ondas seguidas atingiu suas praias. Dentro de minutos, uma manhã tranqüila
de domingo transformou-se em um cenário de devastação. A Igreja Católica desempenhou um papel
central na resposta das comunidades ao desastre durante os cinco dias seguintes. Trabalhando com o
Exército de Salvação, eles ofereceram uma resposta abrangente para as necessidades espirituais,
emocionais e práticas de um povo traumatizado.

Objetivos
A resposta da Igreja Católica/Exército de Salvação objetivava atender as necessidades imediatas das
pessoas no momento seguinte ao tsunami: resgate e assistência médica, serviços de enterro e
aconselhamento, e provisão de alimento e abrigo. Este estudo de caso focaliza na resposta a duas vilas
em particular.

Passos no processo
26 de dezembro, 1º dia. Resgate, consolo
Por volta das 9 horas da manhã, a primeira onda gigante atingiu a costa. Em meio à confusão, os
párocos, juntamente com outros, iniciaram operações de busca e resgate. Os oficiais do Exército de
Salvação chegaram: eles começaram a levar os corpos para o hospital em suas ambulâncias e a tratar
os feridos. Mais tarde, as pessoas foram organizadas, através do conselho paroquial, para se mover
para um lugar mais alto. À noite, o Exército de Salvação estava alimentando 3.000 pessoas.
27 de dezembro, 2º dia. Distribuição de alimentos, enterros
A missa foi marcada para as 6h15 e o pároco começou a enterrar os mortos. O Exército de Salvação
continuou com os cuidados médicos e o programa de alimentação. Eles também distribuíram roupas e
cobertores, juntamente com o governo. Os conselhos paroquiais organizaram transporte para o rio para
que as pessoas pudessem tomar banho. Os voluntários começaram a chegar e oferecer ajuda.
28 de dezembro, 3º dia. Roupas distribuídas e líderes políticos chamados
O bispo marcou uma reunião com os políticos locais. Em uma comunidade, 3.000 pessoas protestaram
contra a resposta precária do governo. Um servidor público do alto escalão foi demitido.

A Tearfund é uma agência cristã de desenvolvimento e assistência em situações de desastre, que está formando uma rede mundial de igrejas
locais para ajudar a erradicar a pobreza.
www.tearfund.org 100 Church Road, Teddington TW11 8QE, UK
Instituição Beneficente nº 265464

A igreja e a gestão de desastres

O tsunami acontece, a igreja responde!
Um estudo de caso resumido do Sul da Índia

Estudos de caso resumidos
29 de dezembro, 4º dia. Reunião com ONGs é marcada
O bispo marcou uma reunião com todas as ONGs e coordenou a resposta de cada uma. O Exército de
Salvação desenvolveu uma pesquisa em duas comunidades a pedido dos párocos. Quinze conselheiros
do programa de HIV/AIDS do Exército de Salvação começaram a trabalhar com os sobreviventes.
30 de dezembro, 5º dia. Os líderes religiosos são chamados
O bispo convocou todos os líderes religiosos. Eles fizeram ofertas generosas de apoio. O Exército de
Salvação foi alocado para trabalhar nas vilas de Kanyakumari e Kadipattanam.

Impacto da resposta da Igreja Católica/Exército de Salvação
•

•
•
•

A vida de muitas pessoas foi salva e o sofrimento físico de muitos outros foi aliviado. As pessoas
receberam apoio emocional e espiritual durante um período de imensa tragédia pessoal e
pública.
O conselho paroquial mostrou que foi através do corpo que os esforços de assistência puderam
ser organizados.
A reputação do Exército de Salvação foi fortalecida por sua resposta prática justa e eficiente.
Eles aprenderam muito sobre sua capacidade de responder a desastres de início repentino.
Em comparação, a confiança no governo foi perdida num primeiro momento, como resultado de
sua própria resposta inicial precária ao tsunami.

Lições aprendidas
•

•

•

•
•

•

Embora o tsunami tenha afetado diretamente alguns na comunidade, mas não outros, o sistema
paroquial presume que a Igreja Católica assume a responsabilidade sobre todos. Portanto, é
crucial planejar como utilizar um sistema justo de distribuição que atenda as necessidades das
pessoas mais afetadas, sem alienar outros da mesma comunidade que não foram afetados.
Os padres, em todas as paróquias, precisam seguir um processo de tomada de decisão comum e
imparcial ao distribuir assistência. Eles precisam do apoio total de seus superiores e colegas no
conselho paroquial quando tiverem de tomar decisões difíceis.
A credibilidade de diferentes grupos de igrejas e o bom relacionamento entre elas – neste caso,
entre os católicos e o Exército de Salvação – ajudou muito. Estes relacionamentos que existiam
antes do desastre tanto no âmbito organizacional quanto individual, são uma vantagem quando
é preciso tomar decisões rápidas sobre uma resposta.
Os pontos fortes das duas igrejas complementaram bem uma a outra: os católicos oferecendo a
estrutura de autoridade e o Exército de Salvação provendo os serviços.
A presença das igrejas na localidade ofereceu acesso imediato a uma ampla gama de provisões:
desde prédios, veículos, habilidades, finanças e redes de relacionamento, a apoio emocional e
espiritual.
Os trabalhadores da linha de frente devem ser incumbidos com a autoridade de tomar decisões
sobre compromissos de recursos nas horas iniciais do desastre.

Conclusão
Ramificações da igreja local podem utilizar suas habilidades e recursos distintivos para atender as
necessidades de comunidades traumatizadas nas conseqüências posteriores a um desastre de início
repentino.

Potencial para reprodução
A abordagem esboçada neste estudo de caso pode ser melhor reproduzida em contextos nos quais:
•
haja uma forte estrutura paroquial e uma comunidade predominantemente cristã;
•
o prestador de serviços tenha a confiança das autoridades paroquiais;
•
o prestador de serviços tenha acesso às instalações, habilidades e recursos para atender às
necessidades.
Clique aqui para uma versão mais detalhada deste estudo de caso.
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