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resci num lar missionário com o
desejo de algum dia poder ajudar a
pessoas num país necessitado. Meus
pais já haviam trabalhado como médicos
missionários em Lesoto e em 1991 eles
aceitaram um chamado para servir em Serra
Leoa. Decidi acompanhá-los para terminar o
segundo grau na Academia Adventista
Maxwell do Quênia.
Quando se aproximava minha
formatura, pensei que seria muito bom ter
uma experiência missionária antes de ir à
universidade. Estava um pouco desanimada
porque várias pessoas me disseram que era
muito nova para isso ou que já era muito
tarde para dar andamento na papelada
necessária. Entretanto, invoquei a promessa
de Deus que diz: "Deixe nas mãos do Senhor
tudo o que você for fazer. Confie nEle de
todo coração e Ele fará o que for necessário"
(Salmo 37:5, A Bíblia Viva), e Ele dirigiu
tudo. Pouco tempo antes da formatura,
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Haroldo Seidl, um dos líderes da Agência
Adventista de Desenvolvimento e Recursos
Assistenciais (ADRA), visitou a minha
escola. Ele havia estado recentemente na
Somália, de modo que lhe perguntei se havia
algo em que eu pudesse contribuir naquele
país. O Sr. Seidl disse: "Claro que sim!"
Logo depois da formatura, lá estava eu a
caminho da Somália numa missão que
duraria dois meses.
A Somália é o país mais oriental do
"chifre" africano e está localizado ao leste da
Etiópia Possui uma extensão territorial de
mais de 637.000 Km2. Seus quase seis
milhões de habitantes falam o somali e são,
na sua grande maioria, muçulmanos sunitas.
O país se tomou independente da GrãBretanha e da Itália em 1960. Embora 95%
da população possua um mesmo idioma,
cultura e religião, para eles sua mais
importante característica é a fidelidade a um
clã.
Sabia a respeito da guerra civil somali
que começou em 1991. Uma lealdade aos
clãs sem limite e um sistema vingativo

fundamentado no "olho por olho"
provocaram destruição generalizada e
milhares de mortes violentas. Muitos mais
morreram de inanição, não por falta de
comida senão por causa de uma
administração irresponsável e pela pilhagem
dos suprimentos. Ao chegar ali em junho de
1993, felizmente as provisões e remédios já
estavam sendo distribuídos a muitas das
pessoas mais necessitadas.
Desde o momento em que o avião
aterrizou no aeroporto ao sul de Mogadíscio,
capital da Somália, pude ver que minha vida
seria muito diferente naqueles próximos dois
meses. Por toda parte havia soldados com
metralhadoras, tanques e helicópteros. Sentime feliz ao ver Hawa, uma mulher de
presença imponente que esperava por mim.
Entramos num carro muito velho e partimos
acompanhadas por dois escoltas armados. O
motorista tocou a buzina sem parar enquanto
percorríamos as ruas. Soube depois que a
velocidade, o som da buzina e os vigias
armados eram necessários para precaver-se
contra audaciosos ladrões de carros.
Enquanto nos dirigíamos ao centro de
operações da ADRA ao norte de
Mogadíscio, comecei a perceber os terríveis
efeitos da guerra. Edifícios, monumentos e
bonitas mesquitas estavam agora marcados
por impactos de balas. O que estas e as
bombas não destruíram, os saqueadores
levaram, incluindo até as lâmpadas dos
sinais de trânsito. Apesar dos homens
armados, as crianças brincavam pelas ruas.
Ao passarmos fazendo tamanho barulho,
elas acenaram e muitas sorriram para nós.
Passei minha primeira noite em
Mogadíscio ouvindo o ruído de helicópteros
no céu e disparos ocasionais à distância.
Posso dizer com certeza que Deus estava
comigo porque, apesar do que havia visto e
do que ouvia naquele momento, não sentia
temor. Ao contrário, estava emocionada de
estar num lugar onde poderia prestar ajuda.
Na manhã seguinte, continuamos nossa
viagem por uma estrada repleta de saliências
em direção à clínica que está localizada
numa pequena cidade chamada Cadale, a
uns 150 Km ao norte de Mogadíscio.
Anteriormente a clínica havia sido uma
companhia processadora de peixes à beiramar, mas a guerra provocou o seu
fechamento. O cenário era desértico e o
vento soprava constantemente sobre as
dunas. Fui recebida carinhosamente por
todos. Apesar da barreira do idioma, já no
segundo dia em Cadale me senti como se
estivesse entre amigos.
Como essa parte da Somália foi em
certo momento uma colônia italiana,
freqüentemente as refeições tinham algo
típico italiano: massa com molho de tomate.
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A clínica da ADRA, em Cadale,
Somália.
Nos vilarejos, as pessoas comem arroz e
cOll11e de cabra. O prato lípico é o I11Il./JO , um
piio de milho achat.ado que é servido com

carne de cabra cozida. Os ingredien tes são
misturados e comidos com as mãos.
A clínica da ADRA possui um

laboratório, uma fannácia. dois quartos para
exames médicos e espaço para 15 pacientes
ao mesmo tempo. A eq ui pe com a qual
trabalhei estava composl,l de dois doutores c
três enfermeiras somalis, duas enfermei ras
americanas e dois técni cos de laboratório.
Também Fazem part e do grupo oito dirclOres

de saúde da ADRA que oferecem cuidados

médicos c educação ao povo no distrilO de
Cadale. Geralmente uma vez por semana

lhes levávamos remédios e trazíamos
pessoas muito doentes à clínica. En tretanto,
muilOs destes vilarejos não são pennancntcs.
Mais da metade dos somalis são nômades e
por isso Illudam-se de um lugar a outro COI11
o gado e pequcnas barracas feitas de esteiras
trançada'i.
Minha tarefa em aviar receitas na
farmácia, mas ajudei cm alguns casos de
emcrgência. Certa noi te, uma mulher enlrou
na clínica sangrando de um cOl1e profundo
na cabeça. Ela havia lutado com outra
mul her, aparcntemente por causa de lllll
homem. Demos alguns pomos na ferida c
esperávamos que aquela tivesse sido sua
última briga.
Poucas I~ssoas que vinham à clínica
fala vam inglês, de fonna que eram
indispensáveis os Lradutores. Um dos
melhores cra um cego que havia sido diretor
de uma escola antes da guerra. Apesar da
doenç<l que lhe tirou a visão, ele permaneceu
alegre c bem disposto. e prestava uma
grande ajuda al i. O fato de os tradutores
serem tão necessálios para o pessoal da
clínica me penniliu aprender a di zer algumas
coisas como "tome dois comprimidos ao
dia" em somali. Vários pacientes que haviam
aprendido italiano durallle o período colonial
na Somália fi caram sabendo que falava
espanhol, de fonna que podíamos nos
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A autora lã esquerda) e uma amiga exibem
artefatos trabalhados próprios para dança.
entender utili zando estes idiomas.
Havia peri go onde estávamos, apesar d,t
distância que separava a clínica de
Mogadíscio. Ceno dia, quando estava em
nossa hospedagem. ouvi disparos que
duraram aproximadamente quatro minutos.
Poslcrionnente ficamos sabendo que alguns
ladrões lentaram roubar um carro c que dois
deles haviam caído mortos e os demais
haviam conseguido fugir. Em outrJ ocasião,
di spararam contra um dos 11 0SS0S ca rros que
voltava de Mogadíscio com provisões. O
motorista é sempre o alvo principal c o nosso
perdeu um dedo naquele infeli z incidenLe.
Ele eslava acompanhado por ullla jovem
magra que se lançou ao chão logo que o
ti roteio começou. Um buraco de bala feito na
pona do lado do passageiro 1110SlTau que ela
havia feito a coisa certa na hora cena!
O que mais me impressionou foi O
espírito do povo somali . Embora vivam cada
dia sabendo que poderia ser o último, eles
aprenderam a conviver com essa situação.
Pelas tardes, os aldeões se reúnem para
comelllar as notícias daquele di a. Eles
prccisnm caminhar muito para conseguir
água, Illas raramente se queixam. Os mais
ricos utili zam seus camelos para carregar
flg ua e os pobres o fazem em suas próprias
costas. ADRA está conslruindo poços
pro Fundos que substituam os aluais, pois
estes provêm água salgada com<.U ninada com
cxcrememo an imal. As caçambas feitas de
pneus vel hos serão substituídas por bombas.
Quando cheguei, a única diversão das
cri anças era brincar ao lado de soldados,
armas e corpos sem vida. Mas, feli zmente,
al gumas escolas primárias começava m a
rcubrir suas portas.
OUlra importante ali vidade palroc inada
pela ADRA é a distribu ição de alimentos e
roupas. Os soldados supervisam toda
distribui ção, caso con trári o muitas das
pessoas necessitadas tomam-se violent as.
Nossa clínica tmnbém repartiu roupas em
vilarejos distantes. Naqueles lu gares, as
pessoas vivem em misélia eXlrema e

necessitam imensamente de ajuda. As mais
idosas eram sempre muito prcstativas e nos
gu iavam ao encontro dos mais necessitados.
Os somalis se semem orgulhosos de sua
cultura. Eles são muilO bcm-parecidos e
muitas vezes suas feições dão evidênci a de
sua mesliçage m com os árabes há séculos
mrás. A Somália é um país rigorosamente
mu çulmano. Os homens podem ter até
quatro esposas e têm O direito de divorciarse delas quando quiserem. As Illulheres não
opinam em nada e vivem em submissão
lotai a seus maridos. ADRA colabora com
lima agê ncia de auxíli o ii comunidade
dirig ida por mulheres, chamada SACClD
(que quer di zer "ajuda" em somali ). O
objelivo desta organi zação é ajudar a mulher
somali por meio do melhoramento de suas
oportunidades de lrabalho e educação.
Com relação à guerm civil, acredito que
so mente os somal is poderão term iná-la. Um
de seus refrõcs diz o seguinte: "Eu e meu
innão conlra o mundo. Eu e meu innão
contra o clã. Eu contra meu innão."
Apesar de muitas coisas lristes que vi,
fiqu ei impressionada co m a di gnidade e a
bondade do povo soma li . Apre ndi que é
ve rdade o an tigo ditado quc di z que ~lque le
que faz O bem, recebe muito mais em troca.
Minha experiência de doi s meses na
Somália me ensinou a valori zar coisas que
anteriormente dava como ce rtas - coisas
simples como a água - e também coisas
importanles como a vida e a li berdade.
Agradeço ti Deus por ter me dado esta
oportu nidade de ajudar a meus vi zinhos que
se enconWlvum em necessidade. O
Gise/e Rosl(IIl, I/(/scida 1/(1 Argentina,
acompclI/lu)lI .~ells pais missionlÍrios ao Paraguai e ti
África. Prelel/(Ie esllldar mediei/UI em sell país lIatal
e, posleriormellle•.\'I/n';r como médica IlJil·siolllÍria.
0.\' leitores desejoso.~ (Ic prcs/tlr sen'jço
l'olmlllÍrio mravél' da ADRA del'elll escrel'er pam:
ADRA Volllllleer Coortli//(tfor; 1250 1 O/ti CO/llmbia
Pike; Si/I'U Sprillg, MD 20904·6600; E.UA
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