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CARíSSIMOS COLEGAS: 

O terceiro número de "0 LEME" 
está chegando em suas mãos. 

Temos motivo de agradecer 
a Deus, porque o nosso bole- 
tim está sendo bem aproveita- 
do em várias praias. Em Pon- 
te dos Carvalhos, Penedo , Ma- 
ceió, Cau e, talvez, em ou- 
tras praias ainda, "0 LEME" 
e estudado e discutido em re- 
uniões. 

Novos pedidos vêm chegan- 
do. A Federação das Colônias 
de Alagoas pediu 2 5 exempla- 
res. Caiçara encomendou I+0 
exemplares. 

Mas^ainda há praias que,de 
cada número, recebem um exem- 
plar, mas não mandam notíci- 
as .Escrevam-nos quantos exem- 
plares querem receber de cada 
número.Enviem notícias da vi- 
da e da organização dos pes- 
cadores e façam comentários 
sobre "0 LEME • n III 

0 segundo número nos le- 
vou a refletir sobre as difi- 
culdades que o pescador sente 
para pagar sua taxa mensal ao 
INPS. Vocês discutiram mesmo 
esse assunto? Já procuraram 
soluções em comum? 

0 tema do terceiro nume- 
ro está sugerido na capa: 

0 que  é:     SER HOMEM  ?? 

A resposta a esta pergunta 
foi procurada por três pesca- 
dores em dois dias de estudo 
realizado em-Olinda. Os pes- 
cadores são: Odílio Alves da 
Silva (Olinda), Manoel Amaro 
da Silva (Ponte dos Carvalhos) 
e Antônio Gomes ^dos Santos 
(Penedo).   Este  último nos 
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escreve depois do estudo: 

"No encontro dos dias 28 e 
29 de novembro fiquei bastan- 
te satisfeito.Voltei para Pe- 
nedo disposto a trabalhar em 
união com meus irmãos pesca- 
dores, pela nossa promoção e 
para dar mais vida ao homem. 

Aqui em Pernambuco vimos 
os trabalhos do sr.Odilío com 
seus companheiros que já co- 
meçaram a gozar dos frutos de 
seus sacrficios. 

Também o nosso irmão Mano- 
el trava uma luta junto com 
seus companheiros, para pode- 
rem crescer cem sua sociedade. 

Todos eles - conforme diz 
o segundo número de "0 LEME" 
participam do sacrifício de 
Cristo, a fim de que todos os 
pescadores tenham vida e a te- 
nham em abundância". 

0 que é: SER HOMEM ?? 

A festa do Natal nos lem- 
bra que Deus se fez Komenu Mui 
to pescador afirma que é ho- 
mem. Mas será que Deus e nos 
temos a mesma idéia sobre o 
que ê SER HOMEM? Procurem a 
resposta nas páginas seguin- 
tes. 

Enquanto isso, desejamos 
aos nossos leitores, a todos 
os pescadores.., a seus famili- 
ares e amigos um abençoado 
Natal e, para 197 3, novas es- 
peranças rumo a promoção do 
pescador. 

"0 LEME" 
a/c SAMPESCA 
Rua do Farol, 3 34 
53.000 - Olinda - PE. 
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nora aue O homem possa fazer-se 

 / semeíhanée a D eus ■ 



o Y ue e SER HOMEfl í 

ter dinheiro 

Escutem o que muitos pesca 
dores conversam entre si:J 

"Sou homem: venha me en- 
frentar". - Sou homem;não te- 
nho medo de você". 

Um^ pescador, consertando 
sua rede, fala de briga com 
colegas: "Sou homem; morro^ 
mas não apanho". 

"Você não é mais homem do 
que eu". - Com estas palavras 
um pescador embriagado agre- 
diu, _com socos, um cidadão 
que não queria atendê-lo na 
embriagues. 

"Ser homem ê 
no bolso e fazer o que quer' 

Um pescador fala de um ar- 
mador de muitos barcos de la- 
gosta que explora seus pesca- 
dores: "Esse homem e homem 
mesmo. É um grande e tem a co 
bertura de outro grandão. 

Ouçam o que certos pesca- 
dores dizem das mulheres. 

"Homem não se deixa domi- 
nar pela mulher". - Minha mu- 
lher manda na casa e eu mando 
na mulher que deve ficar ca- 
lada. 

Um pescador,^ falando de 
sua esposa legítima que o 
abandonou e mora com outro: 

"Sou corno, mas sou homem: 
não volto para essa peste". 

"Hoje na reunião, é na bas 
se de gritos; vou mostrar que 
sou homem". 

Conclusão: 
pescadores 

Na mente  desses 
o homem so ê ho- 

mem quando é valente, domina- 
dor, brigão, o macho que so 
tem direitos sobre a mulher. 
Ou atè o rico que, impunemen- 
te, pode explorar os outros e 
ainda recebe apoio de autori- 
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com essas 

dades. 

Vocês concordam 
opiniões??? 

Mas  hã também pescadores 
que pensam bastante diferente. 

Escutem o que eles dizem: 

"Homem diz a verdade..." 

^"0 homem só é homem quando 
crê em si mesmo e ê seguro de 
si em tudo". 

"Homem não tem medo de en- 
trar em qualquer ambiente nem 
de falar com autoridades". 

"Ser homem ê não procurar 
confusão e ser homem da casa 
dele". 

"Homem não encomoda pessoa 
alguma". 

"Ser homem é cumprir seus 
deveres e saber dar diueito 
ao colega". 

1 respeitar a "Ser homem 
família". 

"Ser homem é trabalhar em 
união com os colegas". 

"... é educar seus filhos 
e netos". 

"0 homem so é homem quando 
defende a verdade". 

Vocês percebem a diferença 
que existe entre as opiniões 
do primeiro e do segundo gru- 
Po de pescadores?Qual ê a di- 
ferença? 

^Para vocês, qual ê a opi- 
nião mais certa? Por que acha 
mais certa? 

Qual ê a opinião que vocês 
acham mais conforme a opinião 
de Deus que criou o homem? 

Discutam cada uma das ex 
pressões, antes de ler as pá3 

ginas. seguintes.1 



Ne inienção c\e UGUS^O ciue è:S^^Home\r)l 
Deus mesmo nos da a resposta, nas primeiras páginas da Bíblia 

falando da criação.  Vejamos em resumo: 

D Deus   ariou  o  universo  inteiro   (Gênesis 1,1-20); 

as estrelas, o sol, a lua, a terra, a água,  as 
■ :,.,      plantas, os animais... 

A Bíblia nos relata que Deus falou apenas uma palavrinha cur- 
ta para criar tudo isso: "Faça-se". E Deus constatou que "isto 
era bom". 

2) E Deus disse: 

"Façamos  o  Homem ã 'nossa imagem  e  semelhança"     (Genis 1,26) 
"■""   '     ' ''"  "    "■■'■l ■"     ■wi ■ I.IIHII«I-III^I"IIII*I—■■mui—IMMIUI   miiiii  mmin m  n um mu i   —■■■■■■■HWII ia m     wi    n 

A criação do homem. Deus a julgou obra tão importante que re- 
fletiu: "Façamos  o homem..." 

Depois de criado o homem. Deus constatou satisfeito: 

"Tudo  era muito bom" 

3) 0  homem e  imagem de  Deus: 

y.<s.  Vida 0  /participa da Vida de Deus. 
PEUS —sabede tudo \ pode saber de muitas coisas. 

^e Criador f/OMEM ( pode fazer,>cria^ mui.ta coisa, 
ama /pode e deve amar;. 

/ 
Quanto mais o homem desenvolver estas capacidades,  mais vida 

terá, mais homem serã, mais semelhante a Deus se tornará. 

^ 0  homem  é  responsável pela .transmissão  e  pelo  desenvolvimento  da 
vtda: 

Deus disse:    .;;.-.. -,. \ 

"Frutifioai   e multiplioai-vos  e  enchei  a  terra"   (Gênesis 1,28) 

P  r homem 6: mulher são iguais em dignidade  e responsabili- 
Â  \ dadè, pois' Ele fala-âos dois.  ■--',• i/iJsid^ _ " : ,rj- " i 

-• :o; ^ / a vida e preciosa e sagrada: Deus abençoou os dois an- 
\ tes de lhes dar a responsabilidade de transmitir ávida. 
/ Não aceita que se mate o homem: "Não matarãs". 

i V: [   a-vida é tão importante que seu Filho Jesus Cristo para 
■h i-E í viver uma vida humana: nasceu em Belém, criou-se em Na- 

U r zare,  trabalhou como carpinteiro,  conheceu  a vida de 
S ) pesca, sofreu e morreu como homem, ^'" ' 

Conclusões práticas  para  a vida do pescador: 

-S    ^ e tomar â serio seu papel de pai, de esposo,  de educa- 
dor de seus filhos.  '■ 
é ter o máximo desconsideração, de respeito e de amor a 
mulher, pois também ela foi criada por Deus e participa 

H \ da responsabilidade de transmitir e fazer .crescer a vi- 
õ    i da. 

m / ecuidar da saüde e da segurança de seus familiares, da 
\ higiene e do conforto da casa,  pois são fatores impor- 

E / tantes no desenvolvimento da vida. 

H   ' é cuidar da feira, da comida, da roupa dos familiares. 
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■■> Vi-' 

5^ 0 hoinsm,é responsável pelo desenvolvimento ãa cHacão: 

Deus disse: "Submetei a terra..."     (Gênesis 1,28) 
Deus considera o homem chefe da criação»,. 

entrega ao homem a missão de dominar a terra, de desenvolvê-la 

0     / faz participar do trabalho de Deus criador,ca- 
l da um na sua profissão. 

TRABALHO   í faz a criação crescer, aperfeiçoar-se e,  com 
/isso, faz o homem ser mais, homem, faz o homem 

VO V viver a vida mais intensamente. 

HOMEAí    / Permite 3° trabalhador não só viver,mas ajuda 
também os outros a viver. 

Jesus Cristo quis ser Trabalhador - Carpinteiro. Isto tornou 
o trabalho instrumento de libertação do homem: 

"Eu vim para que os homens tenham vida" 
e a tenham em abundância" '(Ev. S.João 1,10) 

Conclusão: ..,. 

S   / e  ser trabalhador, i  ter espirito de iniciativa,! não 
E se acomodar... 

R   } e  melhorar e aperfeiçoar as coisas deste" mundo. 

1 e colocar as coisas a serviço dos homens,  não contra 
!.;■;;,■.--^f— y os homens. / 

^   / é lutar para que o homem não seja dominado e explora- 
/ do por outro homem. 

M  \ -  . ~ 
l e criar melhores condições de trabalho, de técnica de 

E  7 pesca. .... 

M  ^ e trabalhar em equipe, cooperando um com o outro. 

6) 0  homem  é responsável pela organização  do mundo. 

Deus  disse:   "Dominai, a  terra"   (Gênesis 1,28). 

0 domínio sobre omundo soe possível pela organização das coisas. 

0 homem é responsarei pela organização: 

- do jardim''que representa o mundo (Gênesis 2,9) 
- do uso das coisas, dando nome, isto é, finalidade  às 

coisas (Gênesis 2,19) 
- da vida dos outros seres ú 

Conclusão. 

e participar da organização do mundo em que se vive-i- 
SER  \ da classe e da profissão dos pescadores, 

da vida do bairro, da cidade, da nação, 

I participar da__luta pela segurança, pela previdência 
social, pela saúde, pelo progresso dos pescadores e 
de seus familiares. ■ 

HOMEM 

Discutam sobre todos esses aspectos da vida e juntos procu - 
rem descobrir como podem participar cada vez mais da organiza- 
ção deste mundo. ' 



O  Modelo     JESUS   CRISTO 
■WWW^MMi 

Deus Pai criou o mundo e continua trabalhando... 

0 Filho Jesus Cristo também trabalha... 
Ele e o Rei do universo. 

(Ev. de São João, 13 eSjl?) 

Mas mesmo .como Rei. Ela quis fater-se servidor humilde-, "tornou- 
se Homem, para que os homens possam  tornar-se 
semelhantes a^Deus... 
(Carta do Apóstolo Paulo aos Filipenses 2,6-11) 

Por isso, o mesmo Apóstolo 0 chama de 
■ '%  . ■.  . ■ 

HOMEM       NOVO 

(Carta aos Efésios 2,15) 

Nõeao  compromisso 

A^vida Humana de Jesus Cristo, Filho de Deus noâ lança um 
apelo sério: 

Que   nós  sejamos     HOMENS       NOVOS 

Imagens de Cristo, semelahtes a Deus í " .    ,í 

/  com o.desenvolvimento, da nossa vida e da 
ASSUMINDO \ dos outros  

f       com o desenvolvimento do mundo  
COMPROMISSO \ .   -  . 

f  com a organização justa do mundo  

Isto e 

SER HonEn 

SER PESSORHUMHNFI 

Vocês querem festejar melhor o Natal? 

querem ser HOMENS NOVOS? 

querem que o Cristo nasça em Vocês? 

Pensem, reflitam juntos e duscutam sobre 

tudo issol 



Vicia, üesenvoívimenio  e 

Owanização nas Prcuos 

Nos primeiros dois.números de "0 LEME", nós vimos como =03 
pescadores de Santa Ritaj Pitumbú, Caú, Ponte dos Carvalhos,01in 
da, Maceió etc. estão assumindo esse compromisso de. ser HOMEM 
NOVO, organizando e desenvolvendo sua vida. 

Hoje veremos outros exemplos que nos sirvam de estímulo: 

/Q        Itapissuma:   Uma turminha de pescadores esta 
.   ,      angustiada, procurando meios para comercia- 

f\/ Ct  4 Q v      lizar o pescado pela Colônia Z-10, a fim de 
/melhorar de vida. - 

O, Pra frente, Itapissuma.' 

Ponte  doe   Carvalhos:   A Sociedade Beneficente dos Pescadores esta 
instalando uma peixaria, com balcão frigo- 

rífico, a fim de que o lucro do pescado^ passe para o cofre na 
Sociedade, em benefício de seus pescadores associados.-Parabéns.' 

f—lr\ i^n P nn   A/DI/í) 
MaQe^^:   0 Secretário da Colônia Z-l,Sr. Jai 

I / U   Mw  / fVUV   , me Francisco seixas, nos escreve que  mais 
/ dois pescadores foram aposentados com ajuda 

f, financeira da Colôniaj pagando um total de 
^        Cr$ 3.772,90. Esta ajuda financeira é pos- 

sível pela Caixa de Credito instituída  com 
rt s-r*\ rt i-s> ^/*) n rJ/^ ^  cobrança do imposto sobre o pescado - Con 
LLi-Vn LeCerfCfütinne  na luta, Maceió: - .,  _ 

Penedo, Alagoas: Mais de 20 pescadores começaram a se reunir se-^- 
;.•-.. ' manalmente para discutir seus problemas que são 

muitos: organização da Colônia, pescaria de peixe pequeno acaban 
do com a criação, INPS etc. Como primeiro passo para se organi- 
zarem, querem estudar juntos as leis sobre Colônias e pescarias. 
Bons trabalhos, Penedo.' .,.   . ...    — - 

Olinda:   A SUDENE através da SUDEPE concedeu 
^ ã SAMPESCA o barco "Aldebaran", com 9,50m 
//Cl ò de cumprimento e motor de 3 cilindros.;  Os 

nossos agradecimentos ã SUDENE e ã  SUDEPE 
.       que custeou a reforma total do'motor. - Es- 

yQ / Q S te fato constitui um compromisso de se or- 
ganizar cada vez mais. P 

Canguaretama,   RN.:   Recebemos certa de lâ, dizendo que no  dia 26 
de novembro, 24 pescadores reuniram-se pela 

primeira vez para estudar'."O LEME". A turma despertou para a ne- 
cessidade de pensar no seu,próprio futuro. Recebemos  convite de 
visitar os gescadores de Canguaretama, para refletir com eles. 
Estaremos lã, em breve.' 

■•,, ■' >     Tamandarê:;  No dia 9= de dezemtró, foi inaugu 
Ú   ''"\\ rada a reforma da Escola de Pescav  Fazemos 

votos de que esta Escola - única deste gene 
ro no país - se dedique inteiramente ã pro- 
moção do pescador nordestino que, até hoje, 
permanece tão marginalizado. 

d 

Nordeste 



Nossa   Concentração 

em n amaraca 111 
'       f        r 

Data: 9 de janeiro de 19 7 3 

Início do programa:as 9 horas 

Feijoada: no sítio Biquinha 

Ã tarde, apresentação de fil- 

mes. 

Encerramento: as 17 horas 

Um convite especial: 

Quem guder, esteja em Ita- 
pissuma as 7 horas, a fim de 
participar da missa e da "Le- 
vada" da imagem de S. Gonçalo 
ã praia de Nova Cruz. A "Leva 
da" será feita de carro, ôni- 
bus etc. De Nova Cruz iremos 
direto a Itamaracá onde todos 
os pescadores se encontrarão.' 

Vocês ja pensaram no transpor 
te? 

Ja providenciaram? Não deixem 
para a última horaII 

Ponte dos Carvalhos quer le- 
var pelo menos trinta pescado 
res. 

0 Prefeito de Ipojuca prome - 
teu um caminhão para levar um 
bom número de pescadores de 
Porto de Galinhas. 

Itamaracá quer colocar um oni 
bus à disposição dos pescado- 
res do Recife. 

Olinda vai contratar pelo me- 
nos um ônibus. 

E  Vooes  das  outras praias   ??? 

Esperamos Que compareçam eiv massa. 
Em breve colocaremos propaganda em todas as praias de Pernambuco. 

Aguardem também nossa visitai Mas não esperem que nós resolva- 

mos por Vocês I  Comecem a se organizar desde jâl 

a un 

Pescador, 

tão Faz a forca I 


