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Quero viver! Você me ajuda
No dia 31 de agosto/11, a Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF), foi palco da 4ª Marcha
Nacional da Cidadania pela Vida, que neste ano terá como tema “Quero viver! Você me ajuda?”. A
marcha é uma iniciativa do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida - Brasil sem Aborto. O evento
teve início às 15 horas, pedindo a aprovação do Estatuto do Nascituro (Projeto 478/2007) que tramita
no Congresso Nacional.
“O Brasil já tem leis aprovadas como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso e já
existe proposta para aprovar o Estatuto da Juventude. Chegou a hora de o país ter o seu Estatuto do
Nascituro, que já foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, mas precisa ser aprovado
por mais duas Comissões na Câmara dos Deputados”, diz um dos trechos do folheto da 4ª Marcha
Nacional, que convocava a população para a concentração em frente ao Museu Nacional. A
manifestação entregou 50 mil assinaturas ao Presidente da Câmara dos Deputados, pedindo a
aprovação do Estatuto.
Desnutrição em Moçambique
O documento do Fundo das Nações Unidas para a Infância revelou que pelo menos 700 crianças
menores de 5 anos morreram em consequência da desnutrição, em Moçambique, no 1º semestre de
2010. O relatório aponta ainda que a Província de Niassa tem a maior taxa de óbitos. Cerca de 44% das
4 milhões de crianças menores de 5 anos em todo o país estão ameaçadas pela desnutrição crônica. O
governo de Moçambique diz querer reduzir esses números pela metade até 2020. O UNICEF aponta
múltiplas causas para as mortes, entretanto, ainda não realizou estudos sobre esses fatores. Mas o
relatório chama a atenção para o fato de que parte do problema da desnutrição e da alimentação
inadequada pode ser solucionado com investimentos na educação.
1790. Mês vocacional - Realizando desde 1983 o mês vocacional, a Pastoral Vocacional no Brasil tem
procurado estimular o serviço às vocações, realizando Congressos Vocacionais em âmbito nacional. De
1999 até 2010, já foram realizados três Congressos Vocacionais. O primeiro refletiu sobre o tema
“Vocações e Ministérios para o Novo Milênio”. Em 2003, o 2º Congresso foi realizado tendo como
tema “Igreja, povo de Deus a serviço da vida”. E o terceiro, “Discípulos Missionários a serviço das
vocações”, em 2010. Foram realizados também dois anos vocacionais: Em 1983 com o tema “Vem e
segue-me” e o 2º em 2003, com o tema “Batismo, fonte de todas as vocações”.
1791. Religiosos na Espanha - Na Espanha, existem quase três vezes mais religiosas do que religiosos
(303 institutos frente a 104), com um total de quase 50.000 religiosas, tanto contemplativas como de
vida apostólica ativa. Madri é, depois de Roma, a diocese com maior número de comunidades religiosas
e com o maior número de consagrados do mundo. Só de ordens contemplativas, há 34 mosteiros
femininos e 3 masculinos. De vida apostólica ativa, na arquidiocese há cerca de 1.100 famílias religiosas,
com quase 3 mil consagrados e 8 mil consagradas.

