
SEGUNDO ENCONTRO DE ONGD DA COMPANHIA 
 

Nos dias 7 e 8 de Dezembro, em Lyon, celebrou-se o segundo encontro da F.I.S.C. com as ODNs    
(Internacional, Canadá, França e Itália). 
 A oração de Cristina Sanz colocou-nos em contato com Maria, “mulher orante e trabalhadora em 
Nazaré e também Nossa Senhora da prontidão, que sai apressadamente de sua pequena cidade para 
ajudar outras pessoas” (exortação apostólica “ Evangelii gaudium”, de 24.11.2013, do Papa Francisco). 
 
A solidariedade nos impulsiona e exige responder com todas as nossas forças às expectativas dos 
grupos que nos pedem ajuda. As reuniões de trabalho foram bem preparadas, levando em conta o 
programa denso e as perguntas difíceis apresentadas para assumir os projetos em uma dinâmica de 
desenvolvimento sustentável. 
 
A educação para o desenvolvimento é uma das convicções do grupo, que deseja que isto seja uma 
especificidade. A contribuição de Mariluz Sarabia, responsável pela Educação para o Desenvolvimento 
da FISC, foi notável, embora ela não tenha tido tempo suficiente para apresentar o conjunto de seu 
trabalho. Seria bom que cada um assumisse isto, para que nossas práticas sejam muito coerentes e 
levem a um desenvolvimento real. 
 
A crise atual repercute muito fortemente no financiamento dos diferentes projetos: a busca de 
colaboradores é uma aventura e as subvenções públicas se reduzem com uma velocidade vertiginosa. A 
FISC e as ODNs buscam mais colaboradores, para permitir às comunidades que estão em contextos de 
pobreza extrema responder às necessidades fundamentais da população que acompanham. 
 
Em resumo, os intercâmbios entre a FISC e as diferentes ODNs foram muito fecundos para buscar 
manter os projetos apresentados, para encontrar outras fontes de financiamento adaptadas a certos 
projetos o partir de projetos como os microcréditos, reforçar as colaborações … 
 
Para continuar juntos nossas reflexões, manter os contatos, facilitar a continuidade da comunicação 
sobre nossas reflexões e práticas, vamos instalar intranet. 
 
O ambiente era agradável, pois, além das reuniões intensas e amistosas de trabalho, nos unimos à Festa 
das Luzes. Os lioneses expressam assim o seu reconhecimento a Maria, desde 1852, com pequenas luzes 
em suas janelas, todos os anos, no dia 8 de Dezembro. Atualmente, a festa é internacional, com 
espetáculos de luz mágica! 


