
 

DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO 
Preparado pelo WDP de Vanuatu 

5 de março de 2021 
“Construir sobre um firme fundamento” 

Informações básicas sobre o país 
 

Visão geral do País 

Geografia e população  Photo/Copyright 
Vanuatu é um arquipélago tropical na forma de 
Y e que está localizado no Oceano Pacífico Sul. 
Consiste em mais de oitenta ilhas, sessenta e 
cinco dos quais são habitados. A ilha mais 
grande é o Espírito Santo. Port Vila, a capital, 
que era o centro colonial, está na Ilha de Éfaté 
na parte central do sul.  
Vanuatu é um país bonito, composto por 
numerosas ilhas e habitada por pessoas que 
pertencem a vários grupos étnicos e falam 
idiomas diferentes. As ilhas têm praias de 
areias preto e branco e belos recifes, coral com 
peixe dourado. Os bosques têm cachoeiras 
espetaculares e abundantes, flora e fauna, 
incluindo os belos pássaros. 
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Champagne Beach, Espiritu Santo 

 

   
Hibiscus, National Flower 

Ilhas são propensas a desastres natural, como 
terremotos, ciclones e erupções vulcânicas. Há 
sete vulcões ativos nas ilhas. 
Aumento do nível do mar ameaça corroer a 
terra e a poluição que produzir os gases que 
emanam dos veículos, combustível de barcos e 
resíduos de plástico afeta seriamente o meio 
ambiente.  
Vanuatu pode ter uma média de entre 8 e 10 
ciclones por ano. Ciclone Pam, um ciclone 
tropical categoria 5, atingiu a ilha em Março de 
2015 
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  Mt. Yasur, Volcano                                 Cyclone Pam                                    Rebuilding after Pam 

©Roselyn Tor 

Vanuatuenses são conhecidos como Ni-
Vanuatu. A maioria são descendentes de 
Melanésios, embora haja uma minoria de 
origem Polinésia que vive nas ilhas periféricas.  
Dada a história de colonização do país, o Inglês 
e francês foram adotados como Poster em 
Bislama, línguas oficiais da educação.  
Bislama é uma mistura de inglês, francês e 
línguas tradicionais. Enquanto a criação da 
comunicação facilitada por bislama, coloca em 
risco a existência de idiomas locais. 
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                                                                         Poster in Bislama 

A bandeira é composta de vermelho para 
sangue médio, perdido por ganhar 
independência, amarelo significa o 
Cristianismo, verde representa a terra, a forma 
de Y representa as ilhas, uma presa de porco, 
que é o símbolo usual de honra e uma folha de 
palmeira namele, um símbolo que representa a 
paz entre as   pessoas. 
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História Política  Photo/Copyright 

Os ancestrais viviam em sua própria ilha, em 
suas próprias cidades, em casas de palha, 
construído com folhas e galhos de árvores com 
pilares de pedra. Cada uma das ilhas e cidades 
tinham seu nome e seu sistema de governo. 
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Os chefes eram os que guardavam a terra, os 
idiomas e herança e determinou as normas das 
sociedades que estavam sob sua jurisdição. 
Homens e mulheres se conheceram em la 
Farea (casa de reunião da cidade) para discutir 
questões importantes.  
O sistema tradicional de governo foi 
descentralizado. A chegada de estrangeiros, 
entre eles os missionários, o fez mudar para um 
esquema mais centralizado. 
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Malvatumauri National Council of Chiefs ©Roselyn Tor 

Em 1606, o primeiro explorador estrangeiro foi 
o Espanhol Pedro Fernández de Quirós. Em 
1774, O capitão James Cook chegou às ilhas 
Chamado de New Hebrides. 
Depois desses exploradores veio o melros e 
negociantes de facas, armas, álcool, tabaco e 
machados. O fim blackbirding refere-se ao 
seqüestro em massa de povos nativos das ilhas 
do Oceano Pacífico para fazê-los trabalhar de 
graça ou por pouco dinheiro em países 
distantes de sua terra natal. 
Em 1906, as Novas Hébridas tornaram-se uma 
colônia governada conjuntamente por Great 
Bretanha e França. O novo condomínio Brasão 
da ilha de Pentecostes, Costa da ilha de Ambae 
Hébridas tinha um tribunal conjunto. No 
entanto, cada ilha tinha burocracias 
administrativas, escola, saúde e forças policiais 
independentes. 
Os nascidos nas Novas Hébridas foram 
apátridas em sua própria terra até a declaração 
de independência em 1980 que instalou uma 
democracia parlamentar. O país mudou seu 
nome para Vanuatu, cujo significado literal é 
"país que se destaca" e adotou o lema "Em 
Deus nos inclinamos". 
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      Coat of Arms                           Pentecost Island 
 

 
Coast of Ambae Island 

Economia  Photo/Copyright 

Para o Ni-Vanuatu a terra é muito importante, 
é um recurso fundamental para a produção. Se 
considera um requisito necessário para a 
cultura humana. Ou seja, de alguma forma, os 
habitantes podem fundir com a terra. A terra 
não é considerado uma coisa a ser possuída, 
mas um fator vital para a existência e 
subsistência de humanos e animais. 
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A prática tradicional de conservar a terra e o 
mar, certas áreas são usadas para pesca, 
jardinagem e caça, enquanto outros descansam 
para promover a regeneração ou reprodução. 
Isso garante que sempre haja quantidade 
suficiente de alimentos para o consumo 
comunitário. 
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Batata-doce, banana, taro, kumara (aloe), 
mandioca e nozes podem crescer 
organicamente. Em vez disso, o coco, café, 
sândalo, palo blanco, cacau e Kava são 
cultivadas para comercialização. Coco eles 
pegam água fresca, polpa para fazer óleo, 
loções comestíveis e capilares e para o corpo. O 
coqueiro é considerado a árvore de vida, 
porque todas as suas partes são usadas. 

10  

   
                                         Cassava 



O crescimento econômico de Vanuatu se baseia 
em turismo, construção e serviços de finanças 
offshore. 
Existem atividades que geram rendas menores, 
como Nagol e tradicional confecção de tapetes 
e cestas. As mulheres fazem roupas e as 
vendem nos mercados para ganhar dinheiro e 
ajudar a sustentar suas famílias. 
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A família tradicional Vanuatu possui um 
sistema integrado de seguridade social em que 
todas as pessoas estão incluídas e onde não 
existe pobreza, porque as pessoas trabalham 
suas terras, colhem a comida e fazem os 
objetos que você precisa usá-los em casa ou 
para vendê-los.  
No entanto, o atual sistema monetizado e as 
tendências crescente para um pensamento de 
família nuclear gerou uma grande lacuna entre 
quem tem e quem não tem. 
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Tanna community gathering 

Educação  Photo/Copyright 

Antes de entrar no sistema educacional para 
adquirir habilidades para alcançar uma vida 
melhor, os primeiros professores das crianças e 
as meninas são o pai e mãe. 
O ensino primário não é gratuito ou 
obrigatório. É contemplado por lei sob três 
objetivos fundamentais: acesso, qualidade e 
gestão. O governo ajuda as escolas a subsidiar 
as taxas de inscrição durante primeiros seis 
anos para permitir mais meninos e meninas 
acessar a educação. Muitos meninos e meninas 
que vivem em áreas rurais eles andam longas 
distâncias para ir à escola ou eles ainda deixam 
suas casas em uma idade muito jovem para ir 
para internatos. A educação secundário está 
disponível apenas para quem pode pagar. 
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Saúde  Photo/Copyright 

A maioria da população vive em áreas rurais 
com sistemas de transporte precários e 
comunicação, com o pessoal de saúde menos 
treinados, menos recursos centros humanos e 
de saúde mais pobres. Um dos principais 
problemas de saúde para mulheres, além de 
saúde reprodutiva e mortalidade materna é 
câncer cervical e mama porque os métodos de 
detecção e o tratamento é limitado. 
A desnutrição é uma preocupação tanto em 
áreas rurais e urbanas. Meninos e meninas que 
sofrem de desnutrição não conseguem se 
recuperar das doenças que contraem, como 
diarreia e pneumonia, entre outros. 
Vanuatu ratificou a Convenção de Direitos da 
Criança em 1992, portanto a saúde das crianças 
e meninas como a saúde reprodutiva de as 
mulheres se tornaram prioridades nacionais 
fundamentais para o governo. Sem contudo, as 
taxas de mortalidade materna e infantil 
permanece alto. 
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Acesso a água potável segura e as instalações 
sanitárias adequadas é uma grande 
preocupação em Vanuatu. Acesso à água é 
ruim: poços sem proteção, nascentes e águas 
superficiais. Muitas fontes de acesso à água são 
de uma distância e leva entre 30 minutos e 
uma hora para alcançá-los. 
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Village water well                               Port Vila water tank 

Religião  Photo/Copyright 

Originalmente, o povo de Vanuatu tinha sua 
própria forma de adoração, bem como os seus 
próprios deuses. Eles não adoravam animais ou 
plantas, mas eles acreditavam que em algum 
lugar no céu havia um criador e eles 
ofereceram sacrifícios. 
Missionários e exploradores quase chegaram 
ao mesmo tempo durante o século XIX. Os 
Presbiterianos, que atualmente são os de maior 
denominação eles estabeleceram sua primeira 
igreja em 1852. 
Hoje, aproximadamente 83% da população 
total é cristã, enquanto 17% são constituídos 
por outros grupos de religiões, crenças e cultos 
tradicionais. O Conselho Cristão de Vanuatu 
fornece uma plataforma de trabalho 
ecumênico conjunto para que estão presentes 
em todas as ilhas. 
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Church of Christ                                            Presbyterian                                    Roman Catholic 
 

Direitos das Mulheres  Photo/Copyright 

As mulheres são geralmente donas de casa em 
tempo integral e cuidam de crianças, idosos, 
pessoas com deficiência ou outros membros da 
família. As possibilidades de estabelecer 
mulheres de negócios são limitados porque não 
têm acesso ao capital, serviços e mercados 
financeiros. 
No entanto, apesar desses fatores 
discriminatórios, as mulheres participam de 
setores comercial à sua maneira. Elas ganham a 
vida na venda de roupas, legumes e frutas no 
mercado. 

17  

     
©Roselyn Tor 

Direitos da Juventude  Photo/Copyright 

Um terço da população de Vanuatu é composta 
por jovens entre 12 e 30 anos. Os dados 
mostram um aumento no movimento de áreas 
rurais para áreas urbanas. Jovens migram para 
Luganville e Port Vila em busca das melhores 
oportunidades na educação, treinamento e 
oportunidades de trabalho. 
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Cultura  Photo/Copyright 

Como outros habitantes das ilhas do Pacífico, o 
povo de Vanuatu ama a música e dança. Os 
instrumentos tradicionais, como tambores de 
fenda esculpido em madeira ou bambu que são 
tocados com baquetas, flautas e chocalhos de 
bambu, sementes, são usadas para criar sons 
rítmicos que são acompanhados por vozes, 
palmas e golpes dos pés. Eles também 
desenham figuras na areia, jogos de corda e 
surf. 
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Slit Drum                Sand drawing 

  



Tambor de fenda, desenhos na areia os 
homens praticam Nagol (semelhante ao 
bungee jumping) para demonstrar sua 
habilidade e como maneira de apaziguar os 
deuses para que haja abundância nas fazendas. 
Nagol atrai muitos turistas. A torre e as videiras 
que será usado para o salto são selecionados 
cuidadosamente por pessoas experientes na 
prática e um curandeiro tradicional permanece 
no lugar durante a atividade em caso de 
acidente. 
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©Roselyn Tor 

Os alimentos básicos são a batata doce 
(inhame), a taro, banana, coco, cana de açúcar, 
nozes tropicais, vegetais folhosos, carne de 
porco, aves e frutos do mar. Para as cerimônias 
gerais incluem compartilhamento, comida e 
banquetes. O prato nacional tradicional é o 
Laplap.  
É um pudim preparado com diferentes raízes 
raladas ou banana misturada com leite de coco 
e às vezes com vegetais verdes e carne. 
Embrulhado em folhas e assado por várias 
horas em um forno tradicional abaixo da terra. 
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Dia Mundial de Oração  Photo/Copyright 

Como declarado, o primeiro culto do DMO foi 
realizado em 8 de Março de 1946 na Igreja 
Presbiteriana, Memorial Paton em Port Vila. 
Participantes anglicanos e católicos, onde 
juntaram-se em 1981 a convite do 
Presbiteriano. As mulheres das congregações 
apostólicas e da igreja de Cristo lembram-se de 
se unir quando eles eram jovens nos anos 
oitenta em Ilhas Ambae e Pentecostes. 
Após a criação da Mesa das Mulheres no 
Conselho Cristão de Vanuatu no início de dois 
mil anos eles começaram a se estabelecer e 
colaborar com grupos DMO já existentes. 
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O Comitê Internacional para o Dia Mundial da 
Oração realizou uma oficina em Vanuatu, em 
2011 para fortalecer a conexão entre os 
grupos. Recentemente, o Comitê Vanuatu foi 
reorganizado ecumenicamente e confirmaram 
sua disponibilidade para desenvolver o material 
para o programa DMO 2021. 
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A esperança do Comitê Vanuatu é que o 
relacionamento ecumênico que elas 
experimentaram, foi um tempo abençoado 
durante o trabalho, onde juntas elaboraram o 
programa 2021. Ajudar a trazer a voz das 
mulheres de Vanuatu a todo o mundo.  Para 
muitas pessoas que participaram do processo 
de escrita, esta foi a primeira experiência 
ecumênica que elas viveram e todas estão 
convencidas de que elas, as vozes das mulheres 
de Vanuatu, vão ganhar mais confiança. 
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Bible Study Group                              Country Background                            Children’s Program 
 

    
Worship Service Group                            WDP Vanuatu Committee 
 

Ilustração e Preparação do material  Photo/Copyright 

O workshop da comissão de redação para a 
celebração anual do DMO de 2021 foi trazida 
para ser realizada em Port Vila em 2018 na 
Igreja Presbiteriana, que foi cuidadosamente 
condicionado para reuniões e refeições da 
comunidade, entre as quais a tradicional “colo 
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colo” para comemorar o DMO. Os participantes 
trouxeram presentes para decorar a mesa do 
altar. Eles  enfeitaram com flores de seus 
jardins, a Bíblia em bislama, guirlandas, cestas e 
leques de Palma. 
A foto reflete os momentos compartilhados, 
que agora eles são estendidos ao DMO em 
todo o mundo. Representa um gesto de 
cuidado e a atenção das mulheres de Vanuatu 
ao processo de elaboração do tema do DMO. 
Simboliza as comunidades Vanuatu. Reflete a 
criação de Deus e conexão com a terra e as 
beleza da vida de fé. 

Biografia da Artista  Photo/Copyright 

Juliette Pita é atualmente a artista plástica mais 
conhecida de Vanuatu. Nasceu em 1964, na 
ilha de Erromango, e é a terceira de oito filhos. 
Seu talento foi descoberto cedo. Sempre se 
destacou em aulas de arte na escola. Foi a 
primeira mulher formada pelo Instituto 
Nacional de Tecnologia Vanuatu (INTV). Juliette 
nunca imaginou receber remuneração por seu 
trabalho artístico. No entanto, ela acreditava 
que Deus tinha planos para ela. Ela aloca seus 
ganhos para quem precisa de ajuda. 
O trabalho intitulado "Cyclone Pam II: 13 de 
março 2015 ”mostra uma mãe reclinada que 
ora pelo seu filho. As ondas se enrolam sobre 
ela, mas a palmeira se dobra e as protege. A 
palmeira é a árvore favorita de Juliette, já que 
tem raízes fortes que lhe permitem resistir 
ventos fortes. A saia da mulher é roupa 
tradicional Erromango. No horizonte, você 
pode ver pequenas cruzes que representam as 
vidas que o ciclone Pam tirou em 2015. 
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