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VAMOS LANÇAR
AS REDES
"MESTRE, TRABALHAMOS
A NOITE TODA

E

PESCAMOS NADA:
COMO Ê O SENHOR

NÃO
MAS,
QUE

ESTA MANDANDO, VAMOS
LANÇAR AS R E D E SV

Tem gente que diz:
"PESCADOR NÃO SE ENTENDE: SÕ OLHA PARA ELE
E PRO OLHO GRANDE DO PEIXE".
Mas hoje que muitos já tem sua

SOCIEDADE DE AJUDA MÚTUA,

a gente ouve frases como esta:
"ANTIGAMENTE A GENTE NÃO '. VINHA COMUNICAÇÃO.
ERA CHEGAR DO MARS
.

TOMAR CACHAÇA,

DEITAR

COM A BARRIGA NA AREIA E FALAR MAL DA VIDA
DOS OUTROS. AGORA Ê DIFERENTE".

A

PALAVRA

DE

1

JESUS

Jesus estava na beira do lago de Genezaré. ELE tinha entrado no barco de Pedro e, de la3 falava -para o povo.
Quando acabou de falar,

disse a Pedro:

" AGORA VOCÊS ENTREM COM OS BARCOS
E LANCEM AS REDES PARA PESCAR".

Mas Pedro respondeu.
"MESTRE,

TRABALHAMOS A NOITE TODA E NÃO PEGAMOS

NADA! MAS,

COMO É O SENHOR QUE ESTA MANDANDO,

VA-

MOS LANÇAR AS REDES".

Assim fizeram e quando puxaram, era tão grande a quantidade de
peixes que as redes quase se arrebentavam.
Então fizeram sinal aos companheiros de outro barco para que
fossem ajudá-los.

( Evangelho segundo São Lucas,

5,1 a 7 )

AGORA COMPANHEIROS.
VAMOS PENSAR E CONVERSAR SOBRE A PALAVRA DE JESUS

Jesus disse para seus Amigos Pescadores:

"VÃO PESCAR".

Mas eles tinham estado na maré a noite toda e não pegaram nada!
Estamos no fim do inverno, mes de agostos

tempo

em que

o vento não deixa a gente ir pra maré. A situação esta muito difícil'.

Falta peixe. A gente trabalha de dia e de noite e o que pe-

ga, mal da pra comer. A gente não morre de fome, mas passa muita
necessidade!
Sem peixe a Sociedade não vai pra frente e a gente fica
desanimado.
Outro dia na reunião da Sociedade um pescador disse:
" O MAIS IMPORTANTE NUMA SOCIEDADE NÃO É TER
MUITOS BARCOS E REDES. ISSO É BOM, MAS O
IMPORTANTE MESMO É A UNIÃO QUE É A FORÇA E
O

NOSSO

PRÓPRIO

SANGUE'.'

Se a gente tem a UNIÃO
Jesus, então a

e a CONFIANÇA na Palavra de

ESPERANÇA não morre!

As coisas estão difíceis, mas a gente acaba conseguindo
ir pra frente,

com paciência e coragem para enfrentar JUNTOS

qualquer situação.
"QUANDO PUXARAM AS REDES,

TINHA TANTO PEIXE

QUE ELAS ESTAVAM QUASE SE ARREBENTANDO".
A gente vive sempre esperando o dia em que, com o trabalho de todos,

cada um vai poder ter uma vida menos aperreada pra

ele e pra família. No dia em que a gente vai pra maré, animado e
contente, sente que o trabalho vale a pena.
v :.•,_Tem pescador que se anima pensando quanto ê bom façer
parte de umçc Sociedade:

-

"SABE LÃ O QUE É VIVER LIBERTO, SEM TRABALHAR PARA OS
OUTROS"?

E a gente ACREDITA que vai aonseguir melhorar, porque
tem gente que diz:
"QUANDO A GENTE TEM INTERESSES NAS COISAS
QUE FAZ.

SEMPRE CONSEGUE O QUE PRECISA".

NOTICIAS

VIAGEM DO PADRE ALFREDO

Na madrugada do dia 8 de maio, pescadores das praias de
Olinda e Itapissuma estiveram no aeroporto dos Guararapes
(Recife) para fazer a despedida de Padre Alfredo.
Os pescadores e pesoadoras de Ponte dos Carvalhos enganaram-se
quanto ao horário e chegaram atrazados.
Padre Alfredo partiu em viagem de férias, para a Alemanha,
sua terra natal.Ele foi rever seus familiares e repousar um pouco do cansaço de seus trabalhos constantes pela promoção dos pescadores.
Temos certeza de que, mesmo tão longe o nosso AMIGO pensa
no povo daqui e conta para o povo de lá, como é dura a vida dos
pescadores do Nordeste.
Dele, recebemos vez por outra,

lindos postais com paisa-

gens de sua terra, assegurando que pensa muito nos seus amigos
pescadores.
Desejamos que aproveite bem de suas tão merecidas férias
e volte LOGO para o meio da gente.
y

REUNIÃO DA COORDENAÇÃO DO MOVIMENTO

Nos dias 30 de maio e 31 de julho, reuniu-se a Coordenação do Movimento de Pescadores do Nordeste, eleita no Encontro
Regional de 26 de abril.
No dia 30 de maio a reunião foi em Ponte dos Carvalhos,
estando presentes cinco pescadores de diversas praias e uma pescadora.Como era a primeira reunião da Coordenação,

cada represen-

tante falou sopre a situação atual de. sua ,praia, para que todos
pudessem ficar informados de como vai o movimento nas diversas
praias.
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No dia 31 de julho a Coordenação reuniu-se em Olinda.
Nessa época do ano - invernOj ou fim de inverno^ todas as
Sociedades lutam com grandes dificuldades por causa da falta
de peixe. Mas,.o pescador não desanimai Sempre estar esperando
dias melhores.
As duas reuniões foram animadas e a gente viu como ê importante se reunir para trocar notícias3 experiências e até
mesmo preocupações3 tristezas e sofrimentos.
A gente sentiu que cada um3 com sua experiência e sabedoriaj pode ajudar aos outros a entender melhor os problemas de
eua Sociedade e de sua praia3 para enfrentá-los com coragem.

NOTÍCIAS

DAS

PRAIAS

CAÓ - Paraíba. A AMPESCA continua na esperança de que o Presidente da República atenda o abaixo- assinado feito pela população:, pedindo energia elétrica.
Dificuldades: Com a falta de energia elétrica a Sociedade gasta muito com a compra de gelo. 0 transporte do peixe para
outros locais de comércio é muito difícil, especialmente no inverno, quando as estradas quase não dão passagem.
PONTE DOS CARVALHOS - PERNAMBUCO: A PONTE PESCA esta passando
por grandes dificuldades: Poucos sócios, falta de embarcações
para pescar, falta de peixe e ainda mais, o povo sem dinheiro
para comprar o peixe quando as vezes aparece.
A "calda" das usinas e fabricas continuam matando os peixes ■
dentro dos covos.Por causa das enchentes dos dias 17 e 18 de
julho, o viveiro ficou muito prejudicado.
As pesoadoras continuam lutando por dias melhores,
apesar das grandes dificuldades que tem de enfrentar.
ITAPISSUMA - PERNAMBUCO . A SAMPESI está de sede nova. Foi
inaugurado o entreposto num ponto bem central.
Dificuldades: Falta de peixe e também de barcos e redes. A Sociedade só tem duas canoas e duas redes. A população não gosta
d&.,:Cromer peixe gelado.
OLINDA- PERNAMBUCO. A SAMPESCA está vivendo há vários meses
uma situação muito difícil! Estão sentindo muita falta de seu
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grande AMIGO o Padre Alfredo'. Na ausêna-ia deste, o Sr. Bosooproaurador Geral da Arquidiocese de Olinda e Recife esta dando orientação e ajudando a Sociedade a enfrentar e resolver a
difícil situação em que se encontra.

Os sócios não estão desa-

nimadosj esperando vencer mais essa batalha,

tendo em vista

o

bem comum de todos os seus irmãos pescadores.
PITIMBU - Paraíba. A SAMP depois de muita luta e muito sofrimento caminha mais ou menos bem. A construção do primeiro barco a
motor pertencente a Sociedade, esta quase terminada.
Apesar da falta de peixe como nas outras praias, a situação
financeira está equilibrada. A Sociedade conta com a grande
ajuda da jovem professoranda - Cleide que é a gerente.
BRASÍLIA TEIMOSA - PERNAMBUCO. Alguns pescadores desejam se
organizar e querem entrar em contato com pescadores de outras
praias. Estão pensando também em fundar uma Sociedade.
RIO GRANDE DO NORTE.

Os pescadores de lã,

esperam ansiosos um

encontro com o pessoal da Coordenação do Movimento. Desejam uma
ajuda para se organizar.

AVANTE COMPANHEIROS'.
UNIDOS
TRABALHEMOS
PELA PROMOÇÃO
DE NOSSOS IRMÃOS
PESCADORES
Mandem notícias de

suas praias

a
O

LEME

Rua do Farol, 224
52.000

Olinda
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Pernambuco.

