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Tu me enviaste e eu oriento meu povo, Patna, India 

 

“O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar a Boa Nova aos pobres.” 
 Lc 4,18 

Eu sou Irmã Mary Alka, estou trabalhando nas vilas de Chenari & Rampur Blocks abaixo de  Rohtas e 

Kaimur em Bihar. Trabalhamos com as jovens, mulheres e crianças. Temos 113 Comunidades de 

Base Organizadas, com um número total de 1.600 mulheres. Os Dalits, que são vulneráveis e pobres 

devido à casta, classe e gênero, e por isso permanence no estrato mais baixo da sociedade e são 

vítimas de todo tipo de violência.  Jeevan Mashal Society (JMS), as portadoras da tocha da vida, é o 

Centro do Serviço Social das Irmãs de  Notre Dame em Chenari. Tenho 5 outros co-animadores 

trabalhando para direcionar os problemas das Dalits de nossas vilas. 

Este ano estamos enfocando os direitos das mulheres Dalit. O programa atual é chamado Direito de 

Realização das Mulheres Dalit. O objetivo de nosso progama é promover a liderança das mulheres, 

sua dignidade, direitos e igualdade de gênero.  Aravés de Campanhas de treinamento e encontros 

oferecemos informações de impacto sobre projetos para mulheres dalits, em particular.  O efeito 

das campanhas e treinamentos traz frutos, pois a mulheres das vilas vão aos líderes oficiais do 

governo local exigindo seus direitos.  O próprio governo local é impelido a cuidar do trabalho de 

desenvolvimento do povo no seu território. Pois a maioria dos membros eleitos negligencia seus 

deveres. À medida que as mulheres percebem seus direitos, vão ao Escritório para o 

Desenvolvimento os quais são eleitos  e responsáveispor essas funções e os pressionam para que 

seus dirieitos sejam respeitados e os problemas resolvidos. As mulheres das vilas descobre que seu 

empoderamento não é fácil, e não se consegue sem luta e esforços coletivos. 

Irmã Maria Aloysia continua sendo minha inspiração, pois diz: “Quanto maior bem tivermos feito 

aqui,  por amor a Deus, mais gloriosa será nossa recompensa lá.”  Sou profundamento agradecida 

ao Senhor e canto sua glória com Maria, nossa Padroeira, porque Ele faz maravilhas na vida de 

nosso povo!  


