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HIV AIDS (Infecção pelo Vírus da 
Imunodeficiência Humana e Síndrome 
da Imunodeficiência) é uma parcela 
pequena de uma questão muito mais 
ampla, de uma doença global, que 
gostaria de chamar “Desintegração 
Social”. A Desintegração Social em 
escala mundial é uma das maiores 
preocupações para qualquer pessoa 
em Autoridade. Este fenômeno 
se espalhou tão rapidamente pelo 
mundo que podemos apenas admirar 
e ponderar o que está acontecendo aos 
seres humanos na esfera física, mental e 
espiritual da vida.

Como todas sabemos, a Mobilidade 
Urbana em quase todos os países em 
desenvolvimento desafia os Governos 
e a Igreja na caminhada de povo 
peregrino em busca da casa paterna. A 
atual crise migratória na Europa nos 
mostra diariamente este quadro.

INTRODUÇÃO

O rápido aumento no crescimento populacional e 
a violência baseada no gênero são apenas a ponta do 
iceberg de um problema social e espiritual muito mais 
profundo.

Precisamos ver a rápida difusão do HIV/AIDS 
à luz deste quadro

O HIV entrou na espécie humana no início dos anos 
1970 e vem se espalhando muito rapidamente pelo 
mundo devido ao fácil movimento e a desintegração 
social acima mencionada, a busca em cada coração 
humano de uma vida cheia de sentido na caminhada 
conjunta como povo peregrino.

O vírus causador da Infecção HIV, se não detectado 
e tratado na medida do possível hoje, vai enfim se 
apresentar numa doença chamada AIDS.

O HIV entrou na Nova Guiné em 1987. Papua Nova 
Guiné fica longe de ser o maior entre os 22 Estados 
e Territórios das Ilhas Pacíficas, tanto quanto ao 
tamanho como à população, mas tem uma partilha 
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desproporcional de diagnósticos relatados em 
mais de 95% dos casos de HIV.

Mesmo assim, é menor que as proporções 
epidêmicas “Africanas” preditos há mais de um 
quarto de século. O quadro geral que temos da 
epidemia se baseia no relato de casos. Do que 
sabemos no momento é improvável que PNG 
verá uma mudança radical nos moldes de sua 
epidemia de HIV no futuro próximo. Parece 
que os mesmos sinais de alerta que causaram 
preocupação no passado, incluindo altos níveis 
de infecção sexualmente transmitida, e alto nível 
de comportamento sexual de risco e mobilidade 
social ainda estão presentes hoje.

Um fator a mais em anos mais recentes é a 
explosão que traz dinheiro e mobilidade a 
muitas pessoas, especialmente em áreas remotas 
dos Altiplanos, que antes não estavam expostas 
a estes fatores, percebidos como riscos geradores 
de HIV.

Globalmente a epidemia ceifou milhões de 
vidas de jovens e velhos, crianças e até bebês. 
O mundo experimentou o maior número de 
crianças que perderam um ou ambos os pais na 
história. Só isto custou muito sofrimento e dor, 
causou ainda mais desintegração social, pois o 
número de órfãos e crianças forçadas a cuidar de 

si mesmas é muito preocupante. As crianças foram 
estigmatizadas em escolas por seus pais terem 
morrido de “AIDS”.

Antes do despertar da Terapia Antiviral no início 
de 2000 foi, de fato, a AIDS foi um grande desafio 
até para as pessoas mais fortes, chegou a esmagar o 
espírito de missionários e agentes de saúde.

Estigma, medo e discriminação de familiares e 
amigos, acrescentaram ao sofrimento de milhares 
de pessoas.

Do ponto de vista Congregacional, a Direção 
Geral nos encorajou a engajar-nos no drama que se 
desdobrava diante de nossos olhos.

QUeSTõeS pARA ReflexÃO

Qual foi nossa resposta? Podemos identificar-
nos como “Expectadores”, Juízes, ou como 
quem tentava compreender o que estava 
acontecendo?

Como eu, como SSpS, “Percebo” a epidemia?

 Ӽ Como Castigo de Deus?

 Ӽ Castigo de Pecados?

 Ӽ Como nós, como missionárias, entendemos o 
que está acontecendo?

Como nos engajamos nesta tragédia 
humana? Precisamos nos perguntar: 
“O que Jesus faria, se caminhasse em 
meus sapatos?”

Em 2016, celebramos o Ano da Misericórdia. 
Muitas de nós contemplamos o quadro oficial de 

Jesus Misericordioso, carregando nos ombros o 
perdido, rosto a rosto.

Você percebeu que as duas pessoas refletidas na 
pintura têm apenas três olhos? Olhe novamente!
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O que significa para cada uma de nós? Como eu 
percebo isto na minha própria vida, meu apos-
tolado com pessoas vivendo com HIV/AIDS?

É um quadro muito forte que nos desafia.
 Ӽ Estou disposta e capaz de carregar estas pessoas 
como fez Jesus e faz hoje?

 Ӽ Saio ao encontro deles tanto num bairro rico 
como nos acampamentos negros e fedidos, onde 
estão deitados no chão num canto da casa ou 
mesmo debaixo da casa?

Para muitos deles a Páscoa se aproxima. Muitos, 
que experimentaram aceitação nos Centros de 
Aconselhamento e Tratamento, receberam Vida 
nova pelo dom precioso dos remédios Artesanais, 
que restauraram sua dignidade e relacionamentos, 
melhoraram sua força física, estão dispostos a 
celebrar sua Páscoa muito pessoal.

Celebrar a Páscoa com eles significa muito para eles e 
nós. Estão profundamente cientes da chance de uma 
nova vida, uma vida transformada pelo sofrimento. 
Apesar de viverem com HIV toda sua vida, esta 
vida é valorizada por eles mesmos e suas famílias, 
conseguem contribuir na sociedade e continuar 
seu trabalho como antes, cuidar da família e entes 
queridos.

As NU recentemente declararam um sonho muito 
ambicioso de terminar com a epidemia em 2030. 
Seu objetivo é a assim chamado 3 x 90 para 2030:

 Ӽ 90% da população mundial conhecerá seu sta-
tus de HIV

 Ӽ 90% das pessoas com HIV positivo estarão 
se tratando, o que significa ao mesmo tempo 
prevenção do HIV

 Ӽ 90% estarão recebendo cuidados permanentes.

Esta é, de fato, uma tarefa gigantesca. Para países 
tais como a Austrália e outros países desenvolvidos, 
isto está dentro de seu alcance.

Nós em PNG temos atualmente 7500 pessoas em 

 Ӽ Sou capaz de encontrar Jesus ali, consigo tocá-Lo e 
ser tocada por Ele ali e então?

Muitas daquelas pessoas com HIV/AIDS estiveram 
à Porta da Morte, sofreram muita rejeição e estigma 
dos amigos e familiares mais próximos. Além disto, 
vem a auto estigmatização que pode ser pior que a 
rejeição familiar. A culpa recai pesadamente sobre 
eles por terem infectado outras pessoas ou mesmo 
suas próprias esposas.

 Porém, o serviço na área de HIV/AIDS não é apenas sofrimento

tratamento ativo em nossa Rede Católica. 80.000 a 
100.000 pessoas recebem aconselhamento e o teste 
anual e muitos deles são visitados em suas casas, 
se assim o quiserem. Isto fica longe dos 90% das 
expectativas das NU.

PNG enfrenta dificuldades em obter fornecimento 
regular e permanente de outras mercadorias tais como 
os kits de teste, cartuchos de Contagem CD4 e carga 
de teste Viral.

Mas celebramos o que conseguimos até aqui e em 
breve vai se acrescentar o Primeiro Centro de Cuidado 
Paliativo na Capital Port Moresby, para pessoas que 
precisam de cuidado intensivo por algumas semanas, 

Hna. Tarcisia Hunhoff, SSpS
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a fim de celebrar sua ressurreição muito pessoal.

O Centro será administrado pelas SSpS e se chamará 
“Fundação de Apoio São José Freinademetz”.

Ainda não existem vacinas no futuro próximo para 

a prevenção da infecção HIV.

Por isso precisamos de mais operários comprometidos 
na vinha para “Perceber, Compreender e Engajar” 
neste drama que se chama HIV/AIDS.

Gostaria de terminar minha reflexão 
com algumas palavras desafiadoras do 

Papa Francisco:
Não olhe a Vida passar a partir do Palco!
Quem não enfrentar desafios, quem não assumir 
desafios, não vive. Sua disposição e habilidade, 
junto com a força do Espírito Santo que habita 
em cada um de nós desde o dia do Batismo, nos 
permitem sermos mais que meros espectadores, 
eles permitem sermos protagonistas nos eventos 
contemporâneos.
Por favor, não olhe a partir do palco! Entre onde 
os desafios o chamam a ajudar a levar adiante a 
vida e o desenvolvimento, na luta pela dignidade 
humana, na luta contra a pobreza, na luta pelos 
valores, e nas muitas lutas que encontramos 
diariamente.

Homilia, 30 de novembro de 2013

vinha correndo atrás, chegou também e entrou no túmulo. 
Viu os panos de linho estendidos no chão e o sudário que 
tinha sido usado para cobrir a cabeça de Jesus. Mas o sudário 
não estava com os panos de linho no chão; estava enrolado 
num lugar à parte.

Então o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao 
túmulo, entrou também. Ele viu e acreditou. De fato, eles 
ainda não tinham compreendido a Escritura que diz: “Ele 
deve ressuscitar dos mortos”. Os discípulos, então, voltaram 
para casa. (Jo 20,1-10)

Partilha 
Depois de ler a reflexão da Ir. Tarcisia e os textos 
Evangélicos, somos convidadas a partilhar algumas 
histórias de ressurreição de pessoas com HIV/AIDS em 
seu país.

Jesus disse: “Eu sou a ressurreição e a vida. Quem 
acredita em mim, mesmo que morra, viverá. E todo 
aquele que vive e acredita em mim, não morrerá para 
sempre. Você acredita nisso?” Ela respondeu: “Sim, 
Senhor. Eu acredito que tu és o Messias, o Filho de 
Deus que devia vir a este mundo”. (Jo 11, 25-26)

No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao 
túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda 
estava escuro. Ela viu que a pedra tinha sido retirada 
do túmulo. Então saiu correndo e foi encontrar 
Simão Pedro e o outro discípulo que Jesus amava. E 
disse para eles: “Tiraram do túmulo o Senhor, e não 
sabemos onde o colocaram”.

Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram 
ao túmulo. Os dois corriam juntos. Mas o outro 
discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou 
primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu os panos de 
linho no chão, mas não entrou. Então Pedro, que 
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