Mensagem do Rev. Keishi Miyamoto, Presidente da Arigatou
International, sobre a Pandemia do COVID-19
O coronavírus (COVID-19) já se espalhou por todo o mundo e a Organização Mundial
da Saúde (OMS) o declarou uma pandemia. O mundo está sendo afetado de
maneiras sem precedentes. A todos nos está entristecendo o relatório de que um
número crescente de pessoas, principalmente as idosas, mas também as crianças,
estão perdendo suas vidas por esse vírus. Oramos pelo sofrimento e pelos que
partiram, e por um fim próximo da pandemia em todo o mundo.
Embora a taxa de mortalidade infantil tenha sido baixa até o momento, as crianças
são seriamente afetadas pelo impacto da pandemia. Em muitos países, as escolas
estão fechadas e as crianças perdem não apenas o acesso à educação, mas também
seu precioso tempo para interagir com seus amigos e professores e, em alguns casos,
aos alimentos também fornecidos na escola. Suas vidas também podem ser afetadas
ainda mais se seus familiares ou cuidadores ficarem doentes ou perderem suas vidas.
Devemos ter em mente que as crianças são muito vulneráveis ao impacto da
pandemia e precisamos ouvir suas vozes e apoiá-las. Arigatou International
continuará trabalhando com nossos parceiros para oferecer o apoio necessário às
crianças de todo o mundo neste momento difícil.
Essa pandemia histórica nos lembra que no mundo de hoje as pessoas estão
profundamente interconectadas globalmente. Estamos aprendendo a valiosa lição de
que até mesmo a forma como uma pessoa se comporta afeta outras e que nossas
ações coletivas têm o poder de mudar a situação em todo o mundo em qualquer
direção. Este é o momento em que precisamos incentivar um forte sentido de
solidariedade como uma comunidade humana e agir em conjunto para superar essa
ameaça à humanidade com empatia e cuidado com as pessoas mais vulneráveis,
incluindo as crianças. Arigatou International fará tudo o que estiver ao seu alcance
para contribuir para os esforços internacionais para acabar com a pandemia.
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