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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
    
DAR TUDO DAR TUDO DAR TUDO DAR TUDO A DEUS.A DEUS.A DEUS.A DEUS.    
 

Giuseppina Teruggi. 
 

Herni Matisse, grande pintor francês, escrevia a uma amiga: “Eu vou 
agora, como todas as manhãs, fazer a minha oração, com o lápis na mão, 
diante de uma romãzeira coberta de flores nos diversos graus do seu 
florescimento e espio a sua transformação.... compenetrado de admiração. 
Não é este um modo de rezar? Naquele momento é Deus que conduz a 
minha mão no desenho”. 
 

Descoberto o mistério de Deus no milagre da natureza, num artista 
que, aparentemente longe da fé, compreendeu quanto a oração esteja 
impregnada de vida e quanto cada experiência possa se tornar oração. 
 

Para os nossos fundadores: oração – vida, oração – trabalho foram as 
tramas com os quais teceram cada jornada, sustentados pelos espaços 
pessoais e comunitários dedicados ao encontro vivo com o Senhor, “com 
Maria e como Maria, para intensificar a comunhão” com Ele e com os 
outros. 

O viver na presença de Deus era para Dom Bosco o primeiro passo 
da oração e o ponto de chegada de uma existência que se abria em profunda 
intimidade com Deus. Para Maria Domingas Mazzarello a oração entrava 
no coração de cada vivência cotidiana e o seu estilo era estar com Deus 
continuamente: “Façamos de cada ponto um ato de amor a Deus!” 
 

É evidente em nossos Fundadores a referência a Francisco de Sales e 
a Teresa d’Avila para a qual a oração é uma “relação de amizade”:um 
encontrar-se frequentemente com aquele que nos ama!” Recentemente o 
Papa Bento XVI sublinhou na visita à paróquia S.M.Consolação de Roma: 
“Deus não está longe de nós, desconhecido, enigmático, talvez perigoso. 
Deus é vizinho a nós, assim vizinho que... nós podemos dar tudo a este 
Deus”. 
 

Um estilo de relação que entrou na vida de gerações de FMA. E 
também de tantos/as jovens que respiraram o clima salesiano. 
Permanecemos pensando diante do testemunho de Laura Vicuña, que com 
13 anos afirmava com convicção: “Para mim rezar e trabalhar é a mesma 
coisa: é o mesmo rezar ou jogar, rezar ou dormir. Fazendo aquilo que 
mandam, cumpro aquilo que Deus quer que eu o faça, e é isto que eu quero 
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fazer; esta é a minha melhor oração. Parece que Deus mesmo mantenha 
vivo em mim a lembrança da sua presença”. 
 

A oração alimenta e sustenta a nosso viver juntas e a nossa missão 
entre os jovens: porém quanto mais nos tornarmos pessoas de oração, se lê 
no Projeto Formativo, mais seremos capazes de responsabilidades e de 
abertura ao outro. A oração é o respiro da pessoa e abraça tudo que faz 
parte da vida humana. “Rezar é fonte de alegria e de esperança, expressão 
de liberdade e de amor” (Linhas 91). Por isto somos convictas de que a 
oração é a alma da missão. 
 
INSERÇÃOINSERÇÃOINSERÇÃOINSERÇÃO    
    
ÁFRICA EQUATORIAL (AEC)ÁFRICA EQUATORIAL (AEC)ÁFRICA EQUATORIAL (AEC)ÁFRICA EQUATORIAL (AEC)    
 

Em 1071 as primeiras FMA da Inspetoria de Paris chegam na cidade 
de Port – Gentil. As jovens pioneiras do evangelho fundam lá onde Dom 
Bosco, em 9 de abril de 1886 tinha tido uma linha imaginária entre 
Santiago do Chile e Pequim, a primeira missão em Gabon. O sonho começa 
a realizar-se com pequenos passos graças à audácia das primeiras irmãs. Na 
Cronistória dos primeiros tempos lemos: 
 
“22 de janeiro: inauguração oficial do Centro Social com a presença do 
Arcebispo André Fernand Anguilé. Mais de sessenta pessoas entre amigos, 
salesianos e personalidades locais estão conosco. Dom Fonférier, em seu 
discurso de abertura anuncia à assembléia que as Salesianas de Dom 
Bosco chegaram a Port - Gentil para ocupar-se das jovens que não podem 
continuar a estudar e das quais até agora ninguém se preocupou. Depois o 
Arcebispo abençoou os locais; os convidados visitam a casa das irmãs e 
admiram os primeiros trabalhos de costura realizados pelas jovens 
alunas”. 
 

O Centro social foi chamado “Les Cocotiers” porque cercado por 
grandes plantas de coco. Hoje é um Centro de formação Profissional com 
duas opções: corte – costura e padaria, uma escola elementar e materna, um 
centro de alfabetização. 
 

A Inspetoria Santa Maria Mazzarello (AEC) é formada por 7 
Comunidades de FMA distribuídas em quatro nações da zona geográfica da 
África equatorial. 
 
* Camarão                  (Yaoundé) 
* Congo                      (Pointe Noire) 
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* Gabon                      (Libreville, Port gentil, Oyem) 
* Guinea Equatorial    (Malabo E’Waiso, Malabo Ela Nguema). 
 

A Inspetoria foi erguida canonicamente por Madre Antonia Colombo 
no dia 10 de agosto de 2004 em Libreville. 
O nascimento da Inspetoria é o resultado da extensão da Inspetoria da 
África do Oeste (AFO) que até agora compreendia 8 nações, 4 da zona 
ocidental e outras 4 da zona da África Central. 

As principais obras das comunidades “ad gentes” da nossa inspetoria 
são: escolas de toda ordem e grau, centros técnicos e profissionais, 
oratórios e centros juvenis, catequese e animação de movimentos juvenis, 
uma casa família e uns internatos. 
A inspetoria acolhe as aspirantes e postulantes das duas inspetoria gêmeas 
AFO e AEC. 
 

Fazem parte da inspetoria 49 irmãs de 17 nações representantes dos 4 
continentes: 
A idade média das irmãs é de 48 anos.  
As obras principais são: Internatos, Casas famílias, Escolas de ensino 
infantil, Escolas elementares, Liceu, Escolas profissionais, Centros de 
promoção, Oratórios, Centros juvenis, Catequese. 
 
FRASE: 
“Quem não suporta a fumaça do fogo, jamais verá o fogo”. (Provérbio 
africano). 
 
O ÚLTIMO NASCIMENTO 
 
A COMUNIDADE DE POINT NOIRE. 
 
Punta Nera. Uma ponta que emerge ao longo da Costa do Oceano 
Atlântico... assim também a Missão “Madre Morano” das FMA nesta 
cidade, quer caracterizar-se como uma “ponta de esperança” para muitos 
jovens e muitas famílias sofridas pela guerra. 
Nascida em 1998, a comunidade de Pointe Noire tem uma coloração 
internacional e responde às necessidades do após guerra: pobreza, 
desocupação, famílias desmembradas, jovens a mercê de si próprios.Nasce 
assim o projeto de um laboratório de promoção feminina e de uma casa 
família para crianças em risco no quarteirão periférico da cidade. Dá 
trabalho criar uma rede de colaboração com as ONG e com as instituições 
locais de modo que interfiram com eficácia onde a necessidade se faz mais 
urgente. 
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Primeiras iniciativas que suscitam interesse: as visitas na zona de 
Tié-Tié, a sondagem sobre os interesses das jovens chegam em massa pela 
capital Brazzaville, mais atingida pela guerra civil, a colaboração com os 
SDB e... a descoberta do oratório de Dom Bosco!. 
 

Já nos primeiros tempos um belo grupo de animadoras acompanha as 
atividades do domingo e muitas jovens, não obstante os locais podem se 
beneficiar de mini cursos de corte e costura, bordado, mas sobretudo pela 
descoberta da vida além das recordações das mortes, da violência durante 
as guerras. 
Os órfãos de guerra, os doentes de AIDS são muitos... e agora a 
comunidade “ponta de esperança” projeta e realiza sobre um terreno 
conquistado no dia 8 de dezembro de 1999 uma casa família. Crianças e 
adolescentes em risco são acolhidas... acreditamos no milagre do sistema 
preventivo e desejamos um ambiente rico de valores: respeito, gosto de 
viver, alegria, responsabilidade, perdão, empenho para crescer em todos os 
sentidos. 

Atualmente são acolhidas 18 jovens dos 9 aos 17 anos... mas muitas 
já recuperaram o sorriso, a alegria de recomeçar um caminho, reconciliadas 
com a vida, a família, a escola. Existem já os primeiros resultados 
positivos. 

Em Pointe Noire um outro desafio foi a formação profissional com 
um centro para dar aos jovens as competências necessárias para mercado de 
trabalho. 

Nasce assim o CFP “Madre Morano” com as opções de secretária – 
contabilidade, corte e costura e padaria. 

A casa família, o centro profissional, o oratório e centro juvenil, a 
contribuição preciosa dada pelas voluntárias, o auxílio generoso dos 
benfeitores fazem com que esta missão avance com a certeza de dar uma 
resposta concreta às necessidades das novas gerações. 
 
DOSSIÊ 
 
A ALMA DA MISSÃO 
 

Piera Cavaglià – Giuseppina Teruggi. 
 
Uma amarga constatação escutada um dia numa comunidade: 
“Encontra-se raramente entre nós FMA, uma mulher de forte oração”. 
Palavras que geram provocação e desafio e que nos levam a nos 
interrogarmos: “de qual oração se fala”? 
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A oração se expressa e se alimenta na liturgia, na escuta da Palavra de 
Deus, na oração comunitária e pessoal. Aqui a consideramos como 
atitude do coração, da qual surgem todas as formas de oração. 
 
OS DESAFIOS 
 

Refletindo sobre nossa experiência de vida hoje reconhecemos ter 
reais dificuldades para viver a oração e a contemplação no cotidiano. As 
palavras da Maria Domingas Mazzarello às primeiras missionárias não nos 
parecem longe da realidade de FMA atarefadas em mil atividades, imersas 
num acúmulo de empenhos que não favorecem a regularidade da 
experiência espiritual. Assim escrevia às missionárias da casa de Las 
Piedras (Uruguai): “Conservem o mais que puderem o espírito de união 
com Deus, estejam em sua presença continuamente” (C 23,3). 
 

Às vezes temos a percepção que o trabalho absorve de tal forma o 
nosso coração que nos privamos de tempo para rezar. Então rezar é questão 
de tempo? 

Santa Teresa escrevia ao irmão Lorenzo de Cepeda para não se iludir 
de que se tivesse tido mais tempo, teria rezado mais. Deveria ter presente 
que “... as operações de Deus não se misturam com o tempo e que muito 
mais o Senhor dá num instante do que em muitas horas”. Para santa Teresa 
“a oração não é outro que um relacionamento de amizade, um encontrar-
se frequentemente sozinho, a sós com Quem sabemos que nos ama”. 

O perigo maior da oração é o ritualismo, a queda da fé e do amor, 
não a falta de tempo ou o trabalho! O risco é aquele de considerar a oração 
um parêntese separado da vida ou o trabalho estranho à vida de oração, 
uma distração... A fragmentação do vivido e a falta de unidade interior 
carregam consigo o risco da dispersão e a fadiga de concentrar-nos sobre o 
essencial. Então ou nos refugiamos no intimismo que nos fecha para a 
realidade ou nos imergimos no ativismo que não nos deixa a possibilidade 
de entrar em nós mesmos. 
 
O ESTILO DE ORAÇÃO EM MORNESE. 
 

O estilo de Mornese é aquele de uma oração que invade a vida, e de 
uma vida – com as suas fadigas e as suas alegrias – que se torna encontro 
com Deus. A existência das nossas irmãs de Mornese é impregnada de 
oração porque tudo é vivido na presença de Deus e assume uma colocação 
dialógica. 

A fé e o abandono desta presença estão no centro da espiritualidade 
de São Francisco de Sales e de Dom Bosco e de Madre Mazzarello. Dom 
Bosco nas primeiras Constituições, no delinear o perfil da FMA através das 
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atitudes que configuram uma identidade, põe no início a caridade e no 
vértice o “espírito de oração”. 
 

No caminho espiritual das FMA não pode haver dicotomia entre 
trabalho e oração. A Cronistória nos deixou uma página de alto perfil, 
quando nos apresenta a comunidade de Mornese, casa do Amor de Deus, 
onde a vida era bela e inesquecível pelo seu respiro contemplativo e 
missionário. Esta descrição nos leva para o eco não somente de uma 
experiência histórica, mas de uma síntese espiritual elaborada a distância de 
anos para interpretar um estilo de oração, não ao lado, mas dentro da 
vivência: “Oração e trabalho, o programa de Dom Bosco é desde então o 
programa das moradoras do colégio. (...) Uma oração que não se 
interrompe jamais porque enquanto a mão está no trabalho, o coração 
palpita somente por Deus. Um trabalho que é oração porque enquanto os 
membros se ocupam ativamente para ganharem o escasso pão cotidiano, 
o espírito elevado em Deus repete amorosamente: “Por ti Senhor; tudo 
por ti e para as almas” (Cronistória I 291). 
 

Nesta “graça da unidade” encontramos o segredo da interioridade 
salesiana. “o eixo” da nossa espiritualidade. Uma espiritualidade que não 
sacrifica a oração pela ação e a ação pela oração. Não uma oração ao lado 
do trabalho, mas dentro do trabalho e da vida cotidiana. Mais do que 
repetição de fórmulas é expressão de intimidade com uma Pessoa com a 
qual se fala também em dialeto, tanto que nos é familiar. A oração 
entendida assim é unida à vida, a impregna e lhe dá significado, beleza, 
fecundidade e alegria. 
 
ORAÇÃO COMO EXPERIÊNCIA DE AMOR. 
 

Nas constituições FMA, mesmo no capítulo sobre a oração, 
encontramos uma feliz harmonia entre Palavra de Deus e salesianidade. 
Porque somos filhas, rezamos ao Pai em Jesus no Espírito e deixamos 
espaço “para que possa – através da nossa voz – louvar o Pai e invocá-lo 
para a salvação do mundo” (Const. Art. 37). 

É uma oração que assume as dimensões do coração do Pai que não 
quer que se perca nenhum dos seus filhos. 
 

A oração de uma FMA “se expressa num único movimento de 
caridade em direção a Deus e em direção ao próximo” (art. 38). Sendo 
experiência e dinamismo de amor, abrange o tempo e o espaço pelo qual 
não terá um tempo ou um espaço vazio de oração se é o amor que nos leva 
a agir. 
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O artigo 48 com o significativo título “a liturgia da vida” cita a 
palavra de Madre Mazzarello como síntese de uma oração salesiana de 
qualidade: “A verdadeira piedade... consiste em cumprir todos os nossos 
deveres a tempo e lugar e somente pelo amor de Deus”. 
  Tudo pode se tornar “louvor perene” ao Pai, como era em Mornese 
e então oração: cada ponto de agulha, cada salto, cada gesto, cada fração de 
tempo. Tudo, porque “imbuído” de amor, é vivido num clima de 
esponsalidade e de filiação, na presença do Amado.  

Mas é preciso aprender, num clima de silêncio e de recolhimento – 
como nos ensina ainda Madre Mazzarello – “a linguagem da alma com 
Deus” (C 22, 12). É esta uma prioridade formativa irrenunciável. Aprender 
a se comunicar com Ele e se tornar sábia. Deste modo se é capaz de 
discernir a autêntica oração daquilo que não é oração. 

A oração – se lê nos documentos das Linhas Orientadoras da missão 
educativa das FMA – não é “um modo de conquistar Deus” (n. 81), mas 
“uma experiência filial” onde “oração e vida se harmonizam num único 
dinamismo de amor” (n. 91). 

Fala-se de respiro orante que abraça tudo o que faz parte da vida 
humana e “tudo encontra nela a própria voz”. É uma experiência que dá 
energia, é fonte de alegria, de esperança, expressão de liberdade e de amor. 
Sempre no n. 91 se traça um itinerário de formação à oração no qual 
percebemos os aspectos da mais genuína espiritualidade salesiana. 
“Ensinar a rezar é o melhor modo de amar as jovens e os jovens, de 
ajudá-los a viver na presença de Deus propondo uma pedagogia de 
santidade”. 
 
A ESPIRITUALIDADE DO COTIDIANO. 
 

Em linha com a tradição salesiana, em nossos documentos se 
reafirma a consciência de que o cotidiano é lugar do encontro com Deus e 
então espaço de oração. 

A motivação de fundo está no mistério da encarnação que “dá 
significado à nossa existência e faz da vida cotidiana o lugar do encontro 
com Deus... Se vivido no amor, o cotidiano torna-se tecido daquele 
desígnio de salvação sonhado por cada um na eternidade” (Linhas n. 37). 
O presente, no ritmo de cada momento e de cada ação, vivido na lógica do 
amor e do serviço é oração agradável a Deus. 

E quando se vive na sua presença, se pensa e se age numa 
perspectiva de gratuidade e de universalidade. Não se fecha no intimismo, 
mas nos abre ao doar e no alimentar a alegria da comunhão, no anunciar o 
Deus do rosto humano. 

Madre Mazzarello nos indica com as suas simples palavras como 
avaliar a autenticidade da oração: “Façamos bem as nossas recreações, 
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neste momento compreenderemos se uma irmã rezou bem pela manhã e 
se fez bem as suas práticas de piedade” (Conferência de fim de ano 1880). 
A verdadeira oração dilata o coração. Liberta do individualismo e abre à 
comunhão e a solidariedade em relação aos outros. 

A oração – segundo as nossas constituições – “é simples, essencial, 
capaz de incidir no cotidiano” (art.38). Essa “solidifica a comunhão 
fraterna e reaviva o ardor apostólico” (art. 39). A eficácia da oração 
sobre a própria pessoa que reza a constatamos em muitas de nossas irmãs. 
Rezem ou trabalhem os corações delas ardem de amor e irradiam 
serenidade, paz, atenção educativa e ardor missionário. 

Também pelas suas cartas Madre Mazzarello aparece “como uma 
mãe de coração orante, tanto é incessante e solidário o seu respiro de 
oração. Diante de Deus não a encontramos jamais sozinha. Mantém as suas 
filhas próximas ao seu coração, um coração habitado e dilatado no amor, 
uma mente sempre povoada de rostos” (C 9,3; 39,2; 47,2; 52,4). 

Toda a sua vida torna-se espaço de Deus e espaço dos outros, um 
“estar continuamente na sua presença” (C 23,3) é um permanecer em 
companhia dos outros. O seu Deus é o Deus dos encontros. Pela sua 
familiaridade com ele deriva a acolhida de um dom de maternidade sempre 
mais vasta. 
 
ORAÇÃO COMO ESPAÇO DE COMUNHÃO  
 

A presença de Jesus não é uma presença estranha na vida, mas um 
misterioso lugar de comunhão, dilatado em comunicações reais. 
Maria Mazzarello, e assim as FMA conceberam o coração de Deus como 
uma vasta moradia onde todos se encontram, onde podemos nos conhecer, 
falar, abraçar e reencontrar. 

É o coração de Jesus, como moradia habitual de Maria Domingas, o 
lugar do encontro privilegiado, lá se encurta qualquer distância: “Entreis 
frequentemente no Coração de Jesus, entrarei também eu e assim 
poderemos nos encontrar próximas e dizer-nos tantas coisas” (C 17,2). 
“Vá ao Coração de Jesus, sentirás tudo o que quero dizer-vos” (C 29, 3). 
 

A oração torna espaço de comunhão para aqueles que têm fé: 
“Podemos cada dia encontrar-nos vizinhas no Coração de Jesus e lá 
dentro rezar uma pela outra” (C 42, 1). “Vermos-nos no Coração e 
aproximar-nos em todo momento no Coração Sacratíssimo de Jesus, 
podemos rezar umas pelas outras, assim os nossos corações estarão 
sempre unidos” (C 22,1). 

Também Dom Bosco nos ensina aquela substancial relação entre 
oração e comunhão que enche o coração de paz e de serenidade. Não 
somente a oração nos torna fortes contra as tentações, mas abre à harmonia 
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comunitária e à alegria: “Enquanto formos zelosas na observância das 
práticas de piedade, o nosso coração estará em harmonia com todos, e se 
verá a Filha de Maria Auxiliadora alegre e contente com sua vocação”. 

A comunhão com Deus, fonte de amor e de paz, cumula o nosso 
coração pela sua própria vida e se irradia num dom de amor, de paz e de 
misericórdia. Penetrar no caminho da oração significa abrir o coração à 
presença do espírito que reza em nós e nos preenche do seu amor. Então 
compreendemos a profundidade das palavras de Santa Teresa d’Avila em 
relação à oração. “O essencial não está no muito pensar, mas no muito 
amar”. 

À pergunta se encontramos entre nós FMA pessoas de forte oração 
podemos responder analisando se existem entre nós pessoas que vivem a 
beleza e a força da unidade vocacional. Pessoas que se deixam inspirar por 
aquele único movimento de caridade que é a oração no estilo salesiano, 
uma oração penetrada na vida, que a transforma e lhe dá um ar evangélico e 
missionário. 

A autêntica oração torna possível a difícil síntese de contemplação e 
ação da qual Dom Bosco escreveu nas primeiras Constituições traçando o 
ideal da FMA e do qual admiramos a força profética em tantas nossas 
irmãs: “verdadeiras contemplativas que irradiam paz e não passam com 
indiferença perto de ninguém”. Essas de fato, vivem continuamente na 
presença de Deus, um Pai que toma cuidado de nós com infinita ternura. 
 
DA VIDA.... 
 
PARA VOCÊ, COMUNIDADE FMA, O QUE A ORAÇÃO 
REPRESENTA? 
 
A comunidade sustenta e favorece a oração comunitária e pessoal. A 
oração estrutura os tempos comunitários. Ver uma irmã rezar, recarrega. 
Rezar em comunidade é uma maneira forte de viver a comunhão: 
encontrarem-se juntas na fonte para ser enviada aos outros, aos jovens. É 
uma força sentir como cada uma é habitada pela mesma Palavra de Deus. 
Partindo disto é mais fácil enfrentar a jornada, com todas as dificuldades, 
os imprevistos; as fadigas para aproximar os jovens... 
 
COMO FAZER A ORAÇÃO ENTRAR NO TECIDO CONCRETO DA 
VIDA? 
 
Viver a oração durante a jornada não é fácil: é um itinerário gradual de fé e 
de humildade! Isto começa pela manhã quando conscientemente nos 
colocamos diante de Deus, assim, simplesmente como somos, com aquilo 



 13 

que cada uma carrega de belo e menos belo e tudo vem ofertado: 
imprevistos, problemas para resolver... 
Quando durante o dia nos encontramos numa situação difícil com os 
jovens, com os colaboradores, com organismos que não têm uma visão 
cristã da pessoa, é espontâneo perguntar: o que faria o que diria Jesus 
nesta situação? E muitas vezes as palavras surgem como surpresa e abrem 
um caminho muito, muito positivo. Frequentemente agradecemos porque 
constatamos que Deus sugeriu as palavras certas!. 
Para a nossa comunidade é muito importante partilhar a Palavra e também 
a vivência da jornada. “A Palavra vos tornará livres!”: e o constatamos 
quando entre nós devemos dizer alguma coisa menos agradável... 
 
QUAIS AS DIFICULDADES QUE ENCONTRAS NA ORAÇÃO? 
 
Às vezes o cansaço se faz sentir, mesmo durante a oração e a partilha... 
Algumas vezes o físico impede de rezar... ou parece que o texto não nos diz 
nada... Algumas vezes não se tem vontade... Algumas vezes é a falta de fé, 
então se tem a tentação de voltar-se sobre si mesma... Rezar é como um 
longo caminho a percorrer. Aquilo que ajuda é a invocação do Espírito 
Santo e a confiança em Maria. 
 

COMUNIDADE FMA DE BRUXELAS – GANSHOREN (BÉLGICA). 
 

DA VIDA 
 
O QUE A ORAÇÃO REPRESENTA PARA TI FMA? 
 
É um encontro sempre inédito que me abre horizontes e desejos novos, nela 
encontro conforto, capacidade de abrir o meu coração na medida do 
Coração de Cristo, para acolher cada irmã, cada irmão e para fazer meu o 
grito sofrido da humanidade ferida pelo ódio, pela violência da rejeição do 
amor de Deus. 

G.D.C. 
 

É parte essencial da minha vida. A minha oração é muito simples e se 
expressa de vários modos: às vezes é silêncio adorador, contemplativo, às 
vezes tenho necessidade de palavras. Muitas vezes é um gesto, um olhar, é 
sentir a Presença de alguém que me ama. Posso rezar na capela, em casa, 
enquanto viajo, com a internet, posso rezar sozinha, em comunidade com 
os jovens. 

S.C. 
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ENCONTRASTE, ENCONTRAS DIFICULDADES EM VIVER A 
DIMENSÃO DA ORAÇÃO? 
 
A dificuldade é ligada à tentação sempre presente de deixar-me absorver de 
modo não equilibrado pelas preocupações, pelo ativismo, que é a primeira 
causa da experiência de vazio interior, que se manifesta também 
exteriormente com a diminuição ou a ausência da alegria. 
Porque sou fortemente convicta do valor e da prioridade da oração na 
minha vida de cristã e de FMA, procuro superar estas dificuldades, 
examinando-me profundamente diante do Senhor, quando percebo de viver 
estes episódios de vazio e de descontentamento, abrindo de novo o meu 
coração à confiança, à esperança e à vontade de não arrastar o caminho da 
santidade. 

G.D.C. 
 
COMO EXPLICARIAS A UMA JOVEM O SENTIDO DA ORAÇÃO? 
 
Direi que é importante tomar um pouco de tempo e decidir 
verdadeiramente no silêncio tomar consciência de que Deus habita nele e 
que espera sempre se manifestar antes de tudo no desejo de encontrá-lo. 
Um pouco por vez chegar a falar com Ele confiando-lhe o próprio mundo 
interior: alegrias, dores, perguntas. Quando se fala assim a Deus a 
consciência da sua presença cresce. 
Direi também a cada jovem que é importante falar com um guia, no interior 
de um grupo. O fato de partilhar a fé a faz crescer e a fascina. 
Proporei um itinerário da Palavra de Deus. Direi, por experiência, que a 
oração é um desejo profundo de comunhão com ele e com os outros, uma 
troca de amor... 

C.B 
 
O tesouro da oração é, definitivamente, o tesouro da amizade com Deus, a 
alegria de lhe falar e de partilhar o que sou e o que vivo. É a melhor das 
experiências: conhecer o seu amor, deixar-se amar, aprender a amar como 
Ele ama.  

S.C 
 

PARA APROFUNDAMENTO 
 

Apresentamos alguns 
elementos do itinerário sobre as 
Linhas Orientadoras da missão 
educativa elaborados pelas 
coordenadoras da PJ da 

Conferência Interinspetorial 
Espanha – Portugal (CIEP – 
segunda parte). 
Para o aprofundamento do 
capítulo 4 o esquema é o mesmo. 
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• Leitura do capítulo das 
Linhas Orientadoras objeto 
da reflexão. 

• Apresentação do capítulo 
através do mapa conceitual. 

• Diálogo comunitário tendo 
como base  algumas 
perguntas. 

 
Em seguida marcamos capítulo 
por capítulo algumas 
interrogações que neste itinerário 
proposto pela CIEP orientam a 
partilha comunitária ou a reflexão 
pessoal. 
 
O encontro com Jesus nas 
experiências da vida. 
Sobre este capítulo os momentos 
de reflexão e partilha podem ser 
dois: 
 
1-) Jesus de Nazaré testemunha 
de relações autênticas. 
 
Quem é Jesus para ti? O que 
contribui para tua vida? Qual o 

rosto de Jesus que comunicas para 
os outros? 
O que sentes mais difícil na vida e 
na mensagem de Jesus? 
 
2-) A experiência como escola de 
vida. 
 
Como comunidade educativa o 
que faremos para que as 
experiências que propomos sejam 
escola de vida? 
 
Como favorecemos aos jovens as 
experiências indicadas no capítulo 
4: crescer no amor; serviço e 
gratuidade; interioridade e oração; 
a Palavra partilhada, a experiência 
do mistério pascal: Maria Mãe e 
educadora? 
 
Em qual destas experiências 
encontramos mais dificuldade e 
por quê? 
 
De quais estamos cuidando mais? 
 

 
 
MARIA 
 
“E daquela hora o discípulo a acolheu”“E daquela hora o discípulo a acolheu”“E daquela hora o discípulo a acolheu”“E daquela hora o discípulo a acolheu”    
 

Na hora de deixar este mundo e ir para o Pai, Jesus disse à sua Mãe: 
“Mulher, eis o teu filho” E ao discípulo amado: “Eis tua mãe” (Jo 19, 25 – 
27ª). Como respondeu o discípulo amado ao testamento do Mestre 
morrendo? O evangelista escreve: “E daquela hora o discípulo a acolheu 
(= a mãe de Jesus) eis ta idia”, ou seja “entre as suas próprias coisas”, 
recita o texto original grego de Jo 19, 27b.  Estamos diante de uma 
expressão que, devidamente esclarecida confere não pouco o enfoque 
eclesial da vontade expressa de Jesus. Eis, em propósito, alguns pontos 
ilustrativos. 
 



 16 

1- RECENTES CONTRIBUIÇÕES DA ESEGESE BÍBLICA. 
 

Iço de Roma é um dos mais espertos estudioso Joanino, publicou em 
1974 um longo e interessante artigo. A sua argumentação foi inicialmente 
combatida pelo notável esegeta de Lovanio Frans Neirynck (1979).  A ele 
respondia de la Potterie com um segundo artigo, colocado como o primeiro 
(1980). Replicava imediatamente Neirynck (1981), rebatendo 
minuciosamente as posições de De la Potterie. O debate entre os dois 
estudiosos cuja fama é conhecida, deu lugar a uma série de 
aprofundamentos sobre Jo 19, 27b, que suscitaram adesões e reservas por 
parte de outros exegetas e teólogos. Pelo conjunto de estudos, dois pontos 
estão particularmente colocados em realce. 
 

1- Entre as “próprias coisas” (ta ìdia) entre as quais o discípulo acolheu 
a Mãe de Jesus, está antes de tudo “a casa material”, ou seja a 
habitação logística verdadeira própria onde ele a hospedou, 
oferecendo-lhe a assistência que Jesus lhe pediu. Uma antiga 
veneranda tradição queria que João conduzisse Nossa Senhora na 
casa que ele tinha em Jerusalém, a cidade onde a Virgem terminou os 
seus dias. Este primeiro sentido não é excluído do texto Joanino. 
Antes, o supõe e o implica.  

2- Todavia o evangelista nos faz compreender que o discípulo acolheu 
Maria sobretudo numa “casa mística – espiritual”, que seria a sua fé 
a sua união com Cristo. Jesus mesmo disse: “Se alguém me ama 
observa a minha palavra e o meu Pai o amará e nós viremos a ele e 
permaneceremos com ele” (Jo 14, 23). Era este o “espaço interior e 
espiritual”, o “ambiente vital” que caracterizava a existência do 
discípulo amado como discípulo do Senhor. Aos seus olhos, a Mãe 
de Jesus constituía um dos bens morais – espirituais, que ele recebia 
de herança pelo amor de Jesus, seu Mestre e Senhor (Jo 13, 13). Se 
até aquele momento Maria era somente “a Mãe de Jesus”, daquela 
hora (a partir do mistério pascal) ela se torna também “Mãe do 
discípulo”, o qual representa todos os discípulos.  Enquanto tal, isto 
é, como “sua mãe”, o discípulo a acolhe e a reconhece em obséquio a 
vontade de Jesus. 

 
3- A ENCICLICA “REDEMPTORIS MATER” DE JOÃO PAULO II. 

 
A encíclica “Redemptoris Mater” (25.3.1987) mostra que João Paulo 

II era consciente das contribuições de Jo 19,27b aparecidas no decênio 
precedente, e recebeu as contribuições mais equilibradas. Em substância, 
ele reconhece no ta ìdia joanino- digamos assim – uma “casa material” e 
uma “casa espiritual”. 
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De fato afirma no parágrafo 45: “Confiando-se filialmente a Maria, o 
cristão, como o apostolo João, acolhe “entre as suas próprias coisas” a Mãe 
de Cristo e a introduz em todo o espaço da própria vida interior, isto é, em 
seu “Eu” humano e cristão: “A levou consigo”. E precisa na nota 130: 
“Como se percebe no texto grego a expressão tà ídia vai além do limite de 
uma acolhida de Maria por parte do discípulo no sentido somente material 
e da hospitalidade em sua casa, designando uma comunhão de vida que se 
estabelece entre os dois em força do Cristo morto”. Esta nota é preciosa. 
Admite que o sentido principal do ta ídia de Jo 19, 27b postula digamos 
uma dupla “casa”, material e espiritual. 

Uma casa material. O Papa escreve de fato “... a expressão eis tà ídia 
vai além do limite de uma acolhida de Maria por parte do discípulo no 
sentido somente de alojamento material e hospitalidade em sua casa...” 
Expressando-se assim, o santo Padre não exclui que no texto de Jo 19, 27b 
seja incluída uma casa concreta, um ambiente logístico. De fato sempre no 
nº 45 da Encíclica, o apostólo João é apresentado como aquele que “... se 
assume o cuidado da Mãe do amado Mestre”. Na homilia de 13 de maio de 
1982 em Fátima, João Paulo II fazia referência ao apóstolo definindo-o “o 
protetor terreno da Mãe do seu Mestre... em sua habitação”.  Uma casa 
espiritual. O Papa acolhe esta segunda dimensão – importantíssima – 
recorrendo a paráfrase de vários gêneros para traduzir eis ta ìdia de Jo 19, 
27b. Mas a mais compreensiva e mais densa de todo o magistério de João 
Paulo II parece ser aquela já citada pela “Redemptoris Mater”, nº 45, nota 
130: “...Uma comunhão de vida... em todo o espaço da própria vida 
interior, isto é, em seu “eu humano e cristão”. 

Ao lado desta decodificação todavia, o santo Padre acrescenta outras, 
mais breves e concisas, mas não menos instrutivas. Essas parecem nas 
exortações anteriores ou posteriores à “Redemptoris Mater”, nas quais João 
Paulo II encoraja as várias categorias de fiéis a acolherem Maria – disse ele 
– “na própria vida... em vosso coração... em vosso coração e em vossa 
vida... na casa da nossa vida, da nossa fé, dos nossos afetos, dos nossos 
empenhos... diante dos problemas às vezes difíceis ... próprios e dos outros. 
Problemas das famílias, da sociedade, das nações, da humanidade inteira... 
“na casa” do próprio Sacerdócio sacramental... na “casa” interior do nosso 
sacerdócio... na própria existência cotidiana”. 

O evangelho de João dá especial relevo aos “dons” que Jesus 
transmitiu aos seus discípulos, como expressão tangível do seu amor por 
eles. Tais são, por exemplo: o poder de se tornar Filhos de Deus (Jo 1,12); 
a água viva, símbolo da Palavra de Jesus (Jo 4, 10) e do Espírito Santo que 
a interioriza no coração dos crentes (Jo 4, 14; 7, 37 – 39); o pão, que é a 
Palavra de Jesus (Jo 6, 32-35), e o pão eucarístico, que é a sua carne pela 
vida do mundo (Jo 6,51b); o mandamento novo: “como eu vos amei, assim 
vos ameis uns aos outros” (Jo 13, 34); a paz (Jo 14, 27; 20, 19.21); a 
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alegria (Jo 15, 11; 17, 13); a vida eterna, que consiste em conhecer o Pai 
como o único verdadeiro Deus e Aquele que Ele mandou, Jesus Cristo (Jo 
17,3; 10, 10.28); as Palavras de Jesus (o seu ensinamento), que Ele revelou 
como porta voz do Pai (Jo 17, 8); o Espírito Santo (Jo 20, 22). 

Entre estes “dons” está Maria. Ela constitui um dos muitos bens 
morais – espirituais com os quais Jesus quis enriquecer a sua Igreja. Aos 
olhos do discípulo amado, iluminados pelo Espírito, a mãe de Jesus 
tornava-se uma das “suas próprias coisas”, isto é, um dos seus tesouros 
espirituais, um dos valores constitutivos da própria fé. 

Comenta o notável biblista Ugo Vanni, docente emérito do Pontifício 
Instituto Bíblico e da Universidade Gregoriana: “o discípulo acolhe 
Maria... como uma mãe que favorecia nele e em todos os seus co-discípulos 
a formação, o crescimento de Cristo... Em tal contexto Maria “parirá” os 
próprios valores de Cristo e fará crescer, levará em suma ao discípulo e à 
comunidade aquela plenitude que ela, esperta ao máximo em Jesus, é capaz 
de doar... Aprendendo de Maria e enriquecida dela, a Igreja mesma se torna 
Mãe, gera o Cristo nos espaços sem limites de toda a história”. 
 
    
FIO DE ARIADNEFIO DE ARIADNEFIO DE ARIADNEFIO DE ARIADNE    
    
VIDA AFETIVAVIDA AFETIVAVIDA AFETIVAVIDA AFETIVA    
    

Maria Rossi e Comunidade. 
 

A vida afetiva não transcorre jamais como se desejaria, nem se 
apresenta sempre idílica como se sonha. É uma dimensão importante da 
pessoa, mas não facilmente governável. Os sentimentos jamais suportam 
limitações, regras pré-constituídas, definições precisas. Vão sempre além, 
se confinam no mistério. A diferença da dimensão cognitiva parece que não 
tenha necessidade de serem educados e que devam ser deixados ao 
desenvolvimento espontâneo. No congresso eclesial de Verona, porém, a 
dimensão afetiva da pessoa foi definida “uma experiência de relação 
conjunta a uma dimensão ética”. 

A vida nasce ou deveria nascer de uma relação de amor; cresce e é 
marcada pela relação que gradualmente se alargam e se diferenciam. 
Segundo o personalismo, a pessoa enquanto tal é fundamentalmente 
relação com o outro. A dimensão afetiva sexual da pessoa se experimenta e 
se alimenta nas relações e é, por sua natureza, relacional e geracional. 

A afetividade, é, sobretudo encontro com o outro, com a outra: tem 
uma direção (vai em direção) e expressa uma ligação (do latim religo). 
Abre ao ignoto do encontro e da relação seja em seus aspectos de vínculo 
(re-ligo) seja de sentido (referência). A relação afetiva tem necessidade de 
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longos tempos: é a história pessoal que liga genitores e filhos, dois amigos, 
um homem e uma mulher, um educador e um discípulo. Sublinhar o 
aspecto relacional significa sair de uma visão míope e egocêntrica e 
projetar os afetos numa perspectiva que não pode ser exaurida no momento 
da interação de trocas imediatas e de balanços apressados, como aquele que 
julga a bondade de uma relação tendo por base a gratificação imediata ou o 
que se procura. 
 

Um sadio realismo e a experiência pessoal ensinam que o ser 
humano não é perfeito e que mesmo nas relações afetivas se interligam e 
convivem tendências opostas. Ao lado do bem com a sua força unitiva de 
paixão e compaixão, de intimidade, solidariedade e lealdade, circulam o 
mal com a sua força desagregadora de exploração e de domínio sobre o 
outro e de rivalidade, de inveja, de conflito. Por isto as ligações afetivas 
podem ter a sede de bem estar, mas também de sofrimento psíquico, de 
patologia grave, como muitos fatos do cotidiano estão dramaticamente 
demonstrando. 

O emergir das tendências positivas não está, nem podem ser fruto de 
espontaneismo. Requer uma educação prudente, que não inibe e um 
contínuo tirocínio de autoformação. 

O atual contexto sócio-cultural não ajuda a colher e a viver o 
verdadeiro significado da vida afetiva. Existe a tendência a contrapor afeto 
à norma e a reduzir à experiência afetiva a pura emotividade não 
governável da vontade. Enfatizam-se os aspectos emocionais em relação a 
aqueles dos valores. A afetividade, enraizada por uma perspectiva de 
sentido vem percebida como pura saturação de uma necessidade, esfogo de 
uma pulsão, e reduzida a puro sentimentalismo, ao que se sente e se 
experimenta. 

As formas de vidas estáveis, às quais as relações afetivas deveriam 
levar, como o matrimônio, mas também a vida consagrada, parecem 
confiadas à discreção das pessoas, com pactos contingentes e emocionais 
em cujo empenho pareça privado de perspectiva. No matrimônio e nas 
convivências se vai sempre mais sobre o que se “usa e joga fora” ou sobre 
frágeis “experimentemos para ver como se vai”. 

Em nível educativo nota-se muita incerteza. Desde os primeiros anos 
se educam as crianças sobre o plano cognitivo comportamental, mas 
geralmente temos incertezas de como interferir sobre o plano afetivo. 
Teme-se provocar danos. Esta atitude é mantida também ao longo do 
percurso de crescimento seja pela escola seja pela família. A escola educa 
cognitivamente e culturalmente, mas reserva pouco espaço para dimensão 
afetiva e relacional. Mesmo porque a família nem sempre aceita que as 
instituições externas interfiram neste campo. O resultado é a presença de 
adolescentes, de jovens e mesmo adultos, emancipados sobre o plano 
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intelectual, espertos no âmbito técnico – profissional, mas de fato, 
desorientados, sem domínio das suas emoções e pulsões diante das relações 
afetivas – sexuais. Delineia-se sempre mais a urgência de uma educação 
atenta a todas as dimensões da pessoa, uma educação que não ceda à moda 
do fácil, mas que habilite em relações afetivas harmônicas, empenhadas, 
fecundas e em escolhas definitivas. 
 
ALGUMAS INDICAÇÕES. 
 

Por um caminho de crescimento no âmbito da vida afetiva, é 
necessário reconhecer como verdadeira e profunda a natureza 
relacional e geracional dos afetos e a sua dimensão ética. Uma 
experiência afetiva, para ser plenamente humana, requer harmonizar 
intimidade, compreensão, abandono confiante ao outro, com respeito da 
diferença, sentido de responsabilidade, empenho, capacidade de receber e 
de dar e de perdoar. 
 

As relações afetivas levam geralmente a escolhas de vida como o 
matrimônio ou a vida consagrada ou empenhada. Em nível profundo, as 
dinâmicas da escolha da vida consagrada são semelhantes àquelas do casal. 
Trata-se de pessoas que, depois de ter experimentado o amor de Deus, 
decidem estar com Ele “para sempre”. É esta a condição para gerar, para 
experimentar aquilo que brota pela relação e pelo cuidado.   
 

Uma das condições para manter fidelidade às pessoa e às escolhas é 
chegar a fazer o “salto crítico”, isto é, passar do enamoramento ao amor. 
Trata-se de um processo maturativo que leva a uma visão positiva, 
idealizada, acritica do partner ou da vida consagrada ou da comunidade a 
uma visão realista que consente ver mesmo os lados fracos do outro e da 
realidade humana, sem desanimações e desilusões. Não existem pessoas e 
comunidades ideais e perfeitas, mas somente pessoas e comunidades reais, 
humanas, imperfeitas. Ao aceitar esta situação com serenidade, sem choros 
e conservando a tensão em direção ao melhor, é um salto crítico e de 
alegria de gozar dos aspectos positivos que existem mesmo nas 
dificuldades. 
 

Às vezes escuta-se dizer: “se eu soubesse...” e em certas situações, 
quando muitas coisas se acumulam e o ar torna-se irrespirável, pode-se 
compreender. Mas se isto leva a deixar o empenho, significa que não se fez 
o salto de qualidade, que na pessoa predomina o “eu gosto” e “eu não 
gosto” infantil, uma visão irreal e idealizada da vida e pouco sentido de 
responsabilidade. A coisa estranha é que, geralmente, no lugar de colher a 
imaturidade da pessoa e ajudá-la a crescer e a resolver as suas dificuldades, 
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culpa-se o partner ou a comunidade, copiando a pessoa. É uma atitude fácil, 
mas não formativa nem construtiva. 
 

A formação deveria ajudar as pessoas a receber com as gratificações 
também as responsabilidades e as dificuldades e a não ceder diante dos 
empenhos pesados, se a fidelidade e a geração o quiserem. Diz-se muito 
que a diversidade é riqueza, mas nas relações afetivas tende-se a querer que 
o outro ou a comunidade tenham um sentir igual ou semelhante ao próprio. 
Colher a diversidade, aceitá-la e entrar em relação de reciprocidade é um 
outro salto de maturidade. 

Para realizar relações afetivas duradouras e harmônicas, se requer 
que a pessoa tenha, em relação aos outros e de sei própria, um olhar 
realístico e misericordioso. O saber que ninguém é isento das tendências 
negativas e que as invejas, a tendência a prevaricar e a explorar o outro 
podem ser experimentados por todos, perceber nos outros e também em si 
próprio e dar a eles o nome certo sem perturbar-se é um salto de qualidade, 
o meio mais eficaz para superá-lo. 
 

A vida afetiva não é facilmente governada nem na juventude nem 
nos dos de mais idade. Deixá-la no espontaneismo, ao desempenho e às 
suas forças negativas produz o efêmero “usa e bota fora”, fechamentos 
egocêntricos, sofrimento psíquico, infantilismo, morte. 

Uma vida afetiva, relacional, madura, é fruto de um longo caminho 
conscientemente educado, de uma contínua purificação das invejas e das 
tendências egocêntricas. Cultivada no respeito da própria e da liberdade dos 
outros leva: a dilatar o coração em direção a um amor maior; à alegria do 
dom de si, à positividade da existência porque nos sentimos amadas por 
Deus; ao bem estar psíquico, à possibilidade de gestos afetuosos livres e à 
fecundidade. Com o seu desabrochar torna possível a generatividade, mas 
também os enamoramentos que, além de colocar em crise as escolhas 
feitas, se elaboradas adequadamente, podem consentir, como as 
experiências afetivas profundas, de ultrapassar o limite e de encontrar 
Deus, o Amor. 
 
A LÂMPADAA LÂMPADAA LÂMPADAA LÂMPADA    
    
MÍSTICA COTIDMÍSTICA COTIDMÍSTICA COTIDMÍSTICA COTIDIANA.IANA.IANA.IANA.    
 

Talvez mística seja aquele pequeno espaço, aquele ângulo do coração 
e da mente que permanece luminoso e sem contaminação entre caminhos 
pela estrada e intui – não por mérito teu, mas por dom, uma luz recebida 
mesmo num só momento – que existe outro além disto que vê. Existe algo 
e vai além. Enquanto no cruzamento dos aspectos o semáforo verde para 
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atravessar a estrada e vê passar os automóveis e os caminhos com as 
mercadorias, sabe que existe alguma coisa que vai além da pequena vida e 
das necessidades de quem trabalha e faz comércio e se apressa para chegar 
a tempo... Intui que além da fadiga e a pressa de quem vai à escola para 
estudar ou ensinar, de quem vai trabalhar ou procurar emprego, de quem 
vai ao hospital encontrar uma pessoa querida ou para acudir um ancião, de 
quem entra num negócio para comprar o pão ou para fazer as compras... 
Além destes gestos e até dentro destes mesmos existe outro: existe uma 
semente diferente. O olhar místico possível hoje talvez seja isto: a 
capacidade de em breves fragmentos da jornada, erguer os olhos e 
enxergar além. 
Lendo estas linhas nos perguntamos: “Existe lugar para a mística na 
espiritualidade salesiana”? Procuremos responder olhando a vida de 
algumas das nossas irmãs, nossas contemporâneas. 
 
FAÇAMOS MEMÓRIA. 
 
São verdadeiramente contemporâneas nossas as irmãs que escolhemos 
para recordar aqui. Retornaram para o Pai em 2006. Tiveram vidas 
diversas, estradas com percursos diferentes, porque uma espiritualidade 
tem mil modos diferentes e não é única. São muitos caminhos, que vão 
acolhidos em sua diversidade. Mesmo que o objetivo seja único: Deus. 
 
De Ir. Marcuz Ana, brasileira, por muitos anos adida aos salesianos e 
missionária entre os Xavantes, escreve-se: “Sabia dizer nos momentos 
oportunos palavras de bondade e de sabedoria, sofria com o sorriso nos 
lábios e era convicta de que Deus fala através dos acontecimentos 
cotidianos. Por isto foi contente em transcorrer a sua vida em humildes 
ocupações, como roupeira, costureira e como responsável da comunidade. 
Enfrentou com nobreza de alma as várias dificuldades porque era 
fortemente enraizada no Senhor. Vivia a dimensão mística de modo 
simples, natural. Certamente não definia assim as suas atitudes, o seu ser, 
mas a sua vida era mística”. 
 
Ir. Carmenza Gallo, colombiana, gastou as suas maiores energias como 
econôma trabalhando com inteligência e dedicação. Era ordenada, precisa, 
obediente e sabia reconhecer nas mediações a vontade de Deus. Tinha uma 
fé profunda e saboreava o tempo cotidiano na oração pessoal. 
 
Nos últimos dias Ir. Mary Agnes O’Reilly nos deixou uma poesia que 
revela o segredo da sua serena contemplação: “Encontrando-me no 
crepúsculo da minha vida, sou feliz e contente hoje. Nem ontem nem 
amanhã, mas aqui “Confio no Senhor” eu digo”. 
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Ir. Cusaro Francesca, missionária por mais de quarenta anos na América, 
voltou por motivo de saúde para a Itália, escreve: “Serei missionária em 
espírito com a oração e a renúncia”. Durante o último período, passado na 
casa de repouso, as irmãs evidenciam o seu profundo espírito de oração e 
de adoração diante de Jesus Eucaristia. 
Pequenos sinais, às vezes escondidos, de um mundo interior cheio de Deus, 
que dá luz; não importa aquilo que se faz. 
Mesmo Maria Domingas, refere o Maccono, sabia bem o segredo da 
mística cotidiana e recomendava às primeiras irmãs de “falar com Deus 
com familiaridade, como se fala com as pessoas, falar-lhe mesmo em 
dialeto, e exortava também a dizer ao Senhor o que o coração manda, 
preferindo isto às orações que estão nos livros, porque aqueles são 
sentimentos de outras pessoas, pelo contrário, quando o coração fala, 
expressamos os nossos sentimentos”. 
 
A INOBSERVADA DE TRASTEVERE. 
 
ESTE ANO CELEBRAMOS O CENTENÁRIO DA MORTE de Ir. Teresa 
Valse Pantellini, definida pela Madre Antonia, na circular de setembro 
passado, “Figura de mulher doce e forte, reservada e audaz, extraordinária 
em revestir com novidade de amor as palavras e os gestos de cada dia”.  
Uma contemplativa atual, “que rica como era” se fez pobre com os pobres 
e transcorreu os seus dias com a meta alta dos desejos de doação, não 
obstante os limites do lugar do seu apostolado e as humildes tarefas que lhe 
eram confiadas. 
Mas, a contemplação, dizia Bede Griffiths, monge de profunda sabedoria, 
não tem necessidade de protagonismo ou de particulares ambientes e 
tempos: “é um hábito da mente e do coração, que torna a alma capaz de 
manter-se num estado de recolhimento na presença de Deus, qualquer que 
seja o trabalho no qual esteja empenhado. Neste sentido é o objetivo 
autêntico de cada vida cristã”. 
“Teresa Valse que tinha respondido a quem lhe pedia para resumir a sua 
vida numa frase que orientou sua vida: “Me propus a passar inobservada”, 
tornou-se para nós FMA testemunha de uma espiritualidade mesmo que 
não encontremos nela – continua a Madre – êxtase e fenômenos 
extraordinários, mas o cotidiano revestido de alegria, o ordinário que se 
torna extraordinário, o cotidiano como espaço de encontro com Jesus e com 
os outros, o momento para viver no amor e para o amor”. 
 
“A verdadeira piedade, nos ensina Madre Mazzarello, consiste em 
cumprir todos os nossos deveres a tempo e lugar e somente por amor a 
Deus” (Da Regra de vida nº 48). 
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SMS 
“É bom tomar a firme decisão de fazer bom uso da vida que temos, um 
breve instante luminoso semelhante àquele em que o sol fica escondido nas 
nuvens” (P. Rinpoche). 
 
Um monge budista disse a Thomas Merton: “Para conseguir meditar deve 
aprender a não bater as portas”. 
 
“Empenhemos-nos em reconhecer a preciosidade de cada singular dia”. 
(Dalai Lama). 
 
“A vida vem neste momento e é neste momento que um deve saber gozar” 
(Tiziano Terzani). 
 
“Trata-se precisamente de viver Tudo”. (Rilke). 
 
“Não desprezes as pequenas boas ações. As gotas de água, caindo uma 
por uma, enchem com o tempo um enorme vaso” (P. Rinpoche). 
 
    
É VIDAÉ VIDAÉ VIDAÉ VIDA    
    

AAAAnna Rita Cristainonna Rita Cristainonna Rita Cristainonna Rita Cristaino    
 
OS CONFINS DA BUSCA.OS CONFINS DA BUSCA.OS CONFINS DA BUSCA.OS CONFINS DA BUSCA. O SENTIDO, A ETICIDADE, OS  O SENTIDO, A ETICIDADE, OS  O SENTIDO, A ETICIDADE, OS  O SENTIDO, A ETICIDADE, OS 
LIMITES.LIMITES.LIMITES.LIMITES.    
 

A segunda metade do século XX foi um período de conquistas 
cientificas e tecnológicas: ciência e tecnologia consentiram em conhecer as 
estruturas, as funções e as dinâmicas evolutivas dos seres vivos, e abriram 
novas estradas para melhorar as condições de vida do homem. 

Muitas vezes o progresso científico e tecnológico foi considerado 
somente um fim em si próprio, com a única norma da sua própria 
afirmação e crescimento, um progresso submetido à utilidade econômica 
segundo a lógica do lucro e sem nenhuma preocupação com o verdadeiro 
bem da humanidade, um progresso que causou uma profunda divisão entre 
a ciência pura e a ciência aplicada. 

Esta divisão afasta da busca da verdade, a verdade torna-se supérflua 
e muitas vezes rejeitada: somente o sucesso técnico é a verdade, é o 
horizonte conhecido exclusivo e auto-referencial, e a grandeza humana 
vem medida somente em base ao progresso cientifico e tecnológico. A 
divisão entre ciência pura e aplicada porém, alimenta a idéia que seja uma 
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ciência (pura) que – enquanto conhecimento – vai sempre justificada e 
deixada à liberdade do pesquisador, e uma ciência (tecnológica) que – 
enquanto aplicada – pode ser objeto de reflexão para as suas implicações 
éticas. Sociais, legais. Somente esta última, precisaria uma atenta 
regulamentação. 

Vem espontâneo perguntar-nos então: “Se a conquista cientifica 
representam também um risco, seria melhor não conhecer”? Certamente 
não: o conhecimento é sempre preferível à ignorância e o progresso é uma 
riqueza para o homem, mas é urgente interrogar-nos sobre a estrada que se 
quer seguir. É nesta fase então que se torna necessário a pergunta de 
sentido e de limite. Ao lado da ética do momento aplicativo e da ética da 
metodologia da busca, existe também uma ética dos fins e dos meios. Ética 
dos fins porque a colocação de uma busca parte sempre de um projeto e 
revela ou esconde finalidade estratégica que poderia ser positiva ou 
negativa. A ética dos fins deve, pois, conjugar-se com a ética dos meios e 
dos métodos: também quando os fins são bons, nem sempre podem ser 
lícitos os procedimentos escolhidos. 

A ciência experimental pertence à pessoa e espelha dignidade e 
responsabilidade: à pergunta de sentido e de limite, a reflexão ética são 
necessárias e justificadas em nome da dignidade da pessoa humana e das 
suas responsabilidades. Deixar-se guiar por uma imagem integral da 
pessoa, que respeite todas as dimensões do seu ser, é o verdadeiro modo de 
viver a liberdade: se si perde esta consciência se corre o grande risco de 
chegar à negação e à destruição da mesma humanidade. 
 
 
MUNDO SUBMERSOMUNDO SUBMERSOMUNDO SUBMERSOMUNDO SUBMERSO    
    
ARMAS E CRIANÇASARMAS E CRIANÇASARMAS E CRIANÇASARMAS E CRIANÇAS    
    

Maria Luisa Nicastro Maria Luisa Nicastro Maria Luisa Nicastro Maria Luisa Nicastro     
 

Dados Oficiais dizem que mais de 300.000 jovens com a idade inferior 
aos 18 anos são empenhados nos conflitos armados no mundo. Sua 
participação é documentada em 25 países. São empregados nos exércitos do 
governo, mas também naqueles da oposição e da sua idade, relatam os 
relacionamentos das organizações humanitárias, vão gradualmente diminuindo.  
 

O problema é mais sério na África (um documento fala 
aproximadamente de 120.000 soldados com menos de 18 anos) e na Ásia, 
mas também na América e na Europa diversos estados recrutam menores para 
suas forças armadas.  

As meninas são recrutadas também, e freqüentemente são sujeitas ao 
estupro e as violências sexuais. Na Etiópia, por exemplo, estima-se que os 25 
e os 30 por cento das forças de oposição armadas são formadas pelas 
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mulheres e pelas meninas. Em Salvador e na Uganda as meninas constituem 
um terço dos menores que lutam nos conflitos armados. Frequentemente são 
seqüestradas para serem “mulheres” dos comandantes e usadas também no 
combate como espiãs.  

Na Ásia o bebê-soldado é usado regularmente em Afeganistão, país que 
detém o triste primado de além de cem mil crianças envolvidas na guerra civil e 
onde chegam também menores de Paquistão, recrutadas através de algumas 
escolas corânicas. Os próprios Talebãs começaram seus treinamentos 
adolescentes. Crianças Soldados também no Sri Lanka, são seqüestradas e 
adestradas pelas Tigris Tamil que combatem o governo de Colombo. Crianças 
emitidas como bombas para imolar-se entre os mercados cheios de gente nas 
cidades da ilha. Cambogia, na época dos Khmer vermelho e do Pol de Pol, não 
fazia exceção. Loung Ung, uma mulher empenhada na campanha contra as 
minas anti -humanas, escreveu uma história sobre sua infância durante o 
genocídio do povo da Cambogia no fim dos anos setenta: tornou-se criança-
soldado após o assassinato de seu pai pelos khmer vermelhos. 
 
 O produto da guerra  
 

O uso de armas automáticas e leves tornou mais fácil o recrutamento 
dos menores. O bebê-soldado que a maioria das vezes vai na frente nos 
campos minados, a fim de abrirem a estrada para o exército. Antes da ação 
militar, eles são drogados a fim de excitá-los: cocaína, pólvora queimada e 
misturada com o arroz, suco do bastão de açúcar ou haxixe. Seu treinamento é 
cruel, porque cruel devem ser suas missões. Muitos são seqüestrados durante 
os saques nas vilas, e depois treinados para o uso das armas e da violência.  
 

Em Sudão, onde há quase trinta anos o norte muçulmano luta contra o 
cristão, as crianças fazem a parte do produto da guerra das tropas regulares do 
governo. Quando os meninos não podem ser vendidos como escravos, são 
convertidos ao Islã, treinados e mandados para a luta no Sul contra as vilas da 
origem.  

Nos últimos anos o fenômeno da criança-soldado cresceu. Os conflitos 
são mais e mais longos e precisa substituir as perdas. Quando estas não são 
fáceis  recorre-se aos menores enrolando os procedimentos normais do 
recrutamento ou porque não têm os documentos originais que demonstram sua 
idade verdadeira.  
 

Diz-se que alguns meninos juntam-se como voluntários: para sobreviver, 
para ter refeição certa ou por necessidade de proteção ou para vingar as 
atrocidades cometidas contra os seus parentes. Os meninos que sobrevivem à 
guerra sem se feriram ou com mutilações, adquirem conseqüências sérias: os 
estados de desnutrição, doenças respiratórias, da pele, patologias sexuais, 
incluindo a AIDS. Mais sérias e muito mais longas são as repercussões 
psicológicas devido ao fato de serem testemunhas ou ter cometido atrocidades: 
o sentido do pânico continua perseguindo estes meninos também após anos. 
Não faltam os efeitos de caráter social: a dificuldade de inserir-se novamente 
na família e recomeçar os estudos é tal que os meninos não conseguem 
enfrentá-la. As meninas então, sobretudo em alguns ambientes depois de 
terem sido do exército, não conseguem se casar e terminam como prostitutas.  
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Histórias  
 
"Um menino tentou fugir, mas foi preso. Suas mãos foram amarradas, a seguir 
forçaram-nos, os prisioneiros novos, a matá-lo com uma vara. Eu senti-me mal. 
Eu conhecia esse menino, nós éramos da mesma vila. Eu me recusei a matá-lo 
mas disseram-me que me matariam. Apontaram um fuzil contra mim, 
conseqüentemente eu tive que fazer. O menino perguntava a mim: por que 
você me faz isto? Eu respondi que eu não tinha escolha. 
Depois que nós o matamos fizeram-nos banhar com seu sangue os nossos 
braços... Disseram-nos que devíamos fazer isto, conseqüentemente não 
teríamos mais medo da morte e nem tentaríamos fugir...  
Eu sonho ainda com o menino de minha vila que eu matei.  
Eu o vejo em meus sonhos, fala-me que eu o matei por nada, e eu grito ".  
         (Susan, 16 anos, seqüestrada pelo Lord’s Resistance Army, em Uganda).  
 
Naftal nasceu em Moçambique. Tem 17 anos. Foi seqüestrado quando tinha 
onze anos. Neste país de África negra, ex colônia portuguesa, a guerra civil  
estava ainda no curso, e era o período do Natal - teve o pensamento de ir fazer 
uma visita a alguns parentes. Os guerrilheiros do Renamo chegaram à vila,  
mataram dezenas de pessoas, seqüestraram outras. Por dois anos Naftal 
disparou com seu Ak 47. "Se eu não o tivesse feito, teriam feito em mim".  
 
É um dos muitos testemunhos dramáticos recolhidas pela UNICEF. Naftal lutou 
por dois anos, antes de ser atingido numa perna. Hoje é um sobrevivente 
dessa carnificina e não somente uma criança-soldado daqueles conflitos 
armados: na última década foram mortos além de dois milhões de crianças e 
jovens aos 18 anos, segundo os dados da ONU. I 
 
 www.bambinisoldato.it - www.ilpaesedeibambinichesorridono.it - www.sales.it  
 

marialuisanicastro@email.it 
 
 
OBJETIVO 2015. OBJETIVO 2015. OBJETIVO 2015. OBJETIVO 2015. OBJETIVOS DE OBJETIVOS DE OBJETIVOS DE OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO.DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO.DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO.DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO.    
    
 POBREZA E FOME  POBREZA E FOME  POBREZA E FOME  POBREZA E FOME     
 

Emilia Di Massimo  
 

"Eliminar a pobreza e a fome no mundo". É este o primeiro objetivo 
de desenvolvimento do Milênio. O objetivo: diminuir, entre 1990 e 2015, a 
porcentagem das pessoas cujo rendimento é inferior a um dólar ao dia e à 
porcentagem das pessoas que sofrem a fome.  

• Os dados do relacionamento UNDP (Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento): Além de 1.2 milhares de pessoas, um quinto da 
população mundial sobrevive com menos de um euro ao dia.  

• Nos anos 90 o percentual das pessoas nas condições da pobreza 
extrema diminuiu de 30% para 23%. Dado o aumento da população 
mundial porém, a cifra é diminuída somente de 123 milhões, um décimo 
em relação ao total para conseguir eliminar a pobreza. 
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•  A maior parte das pessoas vive nas condições da pobreza extrema nas 
regiões meridionais e orientais da Ásia, embora ambas a região tenham 
notáveis recentes avanços. No resto do mundo, na América Latina e no 
Caribe, nos Estados Árabes, na Europa Central e Oriental o número das 
pessoas nas condições da pobreza extrema aumentou de 28 milhões. 

•  A concentração mais elevada de pessoas com fome vive na Ásia 
Meridional e na África, onde mais de 30% das crianças, abaixo de cinco 
anos são subalimentadas.  

• No curso dos anos 90 somente 30 das 155 nações em via de 
desenvolvimento e em transição, do quais se conhecem os dados 
atingiram um aumento anual do rendimento avançado superior a 3%. Na 
verdade, 54 destes países são hoje mais pobres do que eram em 1990. 

•  A pobreza aumentou até nos países caracterizados por um geral 
aumento econômico e nos últimos decênios a desigualdade do 
rendimento piorou em 33 das 66 nações em via de desenvolvimento. 

 
Pobreza igual a escassez do rendimento? 
. 

A pobreza vem frequentemente representada ou compreendida só como 
escassez do rendimento. Trata-se de uma visão reduzida: na verdade, a 
pobreza é compreendida como uma condição de crônica privação dos 
recursos, da capacidade, das escolhas, segurança e poder indispensável para 
viver em condições dignas e no gozo dos direitos humanos fundamentais. 

“Direitos humanos fundamentais”: uma expressão usada muito que faz 
pensar em liberdade, um componente indispensável de uma idéia mais ampla 
dos direitos. Liberdade de participar totalmente da vida política, social e cultural 
da comunidade e da liberdade de muitas formas da discriminação que limitam 
ou reduzem as oportunidades de muitas pessoas. Mas aqueles que vivem nas 
condições da pobreza extrema e cujo desafio diário é sobreviver eles não 
podem fazer bom uso dessa liberdade que vem frequentemente perdendo a 
bandeira enquanto faltam as condições concretas para poder usufruir. 
Conseqüentemente é essencial reconhecer que os direitos de cada pessoa 
começam pelo direito de terem as condições de vida digna que lhe permitam 
terem o alimento, a roupa, o alojamento, cuidados médicos e a instrução 
suficiente para poder usar concretamente as liberdades de que se reconhece o 
direito. A pobreza é conseqüentemente equivalente a escassez de 
rendimento?... "Pobreza é fome. A pobreza é viver sem um teto. Pobreza é 
ficar doente e não ter a visita de um doutor. A pobreza é não poder ir à escola e 
não saber ler. Pobreza é não ter um trabalho, é ter medo do futuro, é viver o 
dia. Pobreza é perder um filho por causa de uma doença causada pela  
poluição da água. Pobreza é não ter algum poder e não ser representado 
adequadamente.  
“A pobreza é a falta da liberdade”. (Relatório do Banco de mundo 2000)  
 

A pobreza se distingue em absoluta e relativa. 
Um quinto da população mundial vive com menos de um euro ao dia. (Uma 
vaca da união européia recebe mais de dois euros para sustentação ao dia). É 
a pobreza absoluta, onde os níveis da vida estão muito abaixo das 
circunstâncias mínimas aceitáveis.  
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Um tipo de pobreza relativa se realiza quando a diferença entre as faixas 
mais altas do rendimento e aquelas mais baixas impedem a estas últimas de 
terem acesso aos recursos necessários para uma vida totalmente realizada. 

 Em todo o caso, quem for pobre é excluído frequentemente da 
sociedade e a mesma pobreza priva as pessoas de viverem uma vida plena, 
produtiva, feliz.  

A pobreza é frequentemente sinônimo da fome. De acordo com os 
dados fornecidos pelo Programa de fome de mundo, um organismo da ONU, 
no planeta existe alimento suficiente para a população mundial inteira. Então, 
porque a fome flagela ainda uma pessoa dentre sete? Paradoxalmente os 
recursos agrícolas de muitos países pobres servem para satisfazer às 
necessidades dos países mais ricos. O problema não é de produção mas da 
distribuição justa de alimento.  
 
"O JÁ  E O AINDA NÃO...": 
 

• Alargar o acesso das pessoas pobres à terra, o crédito, a formação 
profissional, e outros recursos econômicos?  

• Promover o aumento industrial e a intensidade elevada de mão -de- obra  
envolvendo a pequena e média empresa. 

• Promover estratégias de emergência alimentar, estabelecendo as 
condições de sobrevivência alimentar local fundamentada numa 
agricultura camponesa, no uso não destrutivo dos recursos naturais; é 
necessário ter presente que 60% das calorias de uso vegetal são 
obtidos de três únicos cereais: milho, arroz, trigo.  

 
"Considerações...":  
 
“Se você nunca experimentou o perigo de uma batalha, ou morreu de fome, 
estás entre os 500 milhões de habitantes do mundo”...  
Se você tiver o alimento no refrigerador, roupas, um telhado sobre a cabeça e 
um lugar para dormir, és mais rico do que 75% dos habitantes do mundo...  
Se você puder ler esta mensagem, recebeste uma benção porque não estás 
entre os dois milhões de pessoas que ainda não sabem ler...  
 
 "Janela do mundo:  
 
“Caminha o mundo: o mundo em marcha contra a fome”.  
Caminha o mundo é um evento ao longo de um dia inteiro, que se realiza a 
partir das dez da manhã em todos os fusos horários: da Nova Zelândia ao 
Havaí, passando pelas grandes capitais do mundo.  

Site: www.fighthunger.org 
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MMMMUUUUNNNNDDDDOOOO    DDDDOOOOSSSS    JJJJOOOOVVVVEEEENNNNSSSS    
    
ASSIMASSIMASSIMASSIM DISTANTE DISTANTE DISTANTE DISTANTES, ASSIM PRÓXIMOS.S, ASSIM PRÓXIMOS.S, ASSIM PRÓXIMOS.S, ASSIM PRÓXIMOS.    
    

Cristina Merli. 
 

Muitas vezes os meios de comunicação lançam notícias de episódios de 
racismo entre os jovens. Então parte do tam do tam do mundo do adulto: deve 
favorecer a acolhida, a aceitação, a intercultura, a integração; nós devemos 
organizar percursos educativos que levem os jovens a compreenderem o valor 
da convivência civil. O ruim é que somos nós adultos que os servimos, com um 
prato de prata, um mundo intolerante e dividido. Um mundo que, talvez, 
cresceu somente como idéia em sua mente. A vivência da maior parte das 
vezes diz exatamente o contrário: no encontro real entre crianças, 
adolescentes, jovens de culturas diferentes se instalam uma mentalidade de 
"normalidade” de convivência, porque é o encontro que você faz cara a cara 
que desenraiza os prejuízos, lá onde existem.  
 
Lochlan tem 23 anos, vive na Austrália, o pai é irlandês e os avôs maternos são 
italianos. Assim que entrou em Sidney após ter vivido dois anos na América. Ali 
foi graduado em arquitetura. Nós fizemos algumas perguntas sobre a sua vida 
e experiência intercultural 
 
 - Lochlan, você tem contato com as pessoas de outras culturas?  
Sim  
 
- Você sente que seus relacionamentos com eles são diferentes dos que 
você tem com as pessoas de sua mesma cultura?  
Inicialmente sim, mas quando são estabelecidas as amizades as barreiras 
caem e a diferença cultural torna-se insignificante. Pessoalmente não tenho  
medo das outras culturas, mas me interessa tudo o que eu posso aprender.  
 
- Em nível mundial as relações entre várias culturas não são sempre 
fáceis. Pensas que sejam assim nas relações diárias?  
Através dos meios de comunicação de massa as diferenças culturais são 
diariamente colocadas em evidência como problema de convivência. Isto está 
refletido em nível diário quando os povos pensam que estas diferenças são 
verdadeiramente importantes, quando muito frequentemente, na prática dos 
encontros de cada dia não sáo nada.  
 
- Você pensa que uma sociedade multicultural é um problema ou um 
desafio?  
Penso que seja mais um desafio do que um problema. Muita gente tem medo 
diante do que não sabe. O desafio verdadeiro deve ser educar as pessoas com 
o conhecimento das outras culturas. Um conhecimento bom e verdadeiro das 
outras culturas é, em minha opinião, a chave para uma sociedade multicultural 
bem sucedida.  
 
- Pensa que a tua cultura pode dar a algo às outras?  
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Vindo eu mesmo de outra cultura espero que minha capacidade de aceitar a 
pessoa pelo que é possa ser refletida no outro. Além disso, o sentido forte da 
família que eu tenho de ambas as culturas de meus pais é uma força grande.  
 
- O que pensa que sua cultura pode aprender das outras?  
As coisas óbvias tipo a cozinha, a educação, a história, penso que a minha 
cultura pode aprender o sentido do orgulho de possuir a própria identidade 
nacional.  
Prestando atenção às outras culturas eu vejo como eles são orgulhosos da 
própria identidade. Também a cultura australiana deveria aprender a não ter  
medo e a ser orgulhosa de possuir as próprias raízes e a identidade que 
construiu nestes anos de história (em relação a história de outros países).  
 
Lochlan é uma mistura das culturas, mas nasceu na Austrália. E Austrália é 
sua terra nativa, a nação de pertença, mesmo que seja uma terra nova em 
relação aos outros países. "O desafio verdadeiro deve ser educar as 
pessoas com o conhecimento das outras culturas", sugere-nos.  
Um desafio para o qual os jovens nos chamam e que nós não podemos iludir. 
Um desafio que não pressupõe um outro: é a conhecimento da própria 
identidade cultural que permite um encontro correto e enriquecedor com o 
outro.  
 

É esta a proposta de Cassy, 17 anos. Também australiana, com raízes 
irlandesas. Seu grupo de amigos é surpreendentemente multicultural. 
"Pertencer a culturas diferentes significa ter um fundo diferente, mas este não 
tira que nós todos somos seres humanos, qualquer que seja a cor da pele. 
Vivendo com meus amigos eu compreendi que nós podemos aprender muito 
das outras culturas, sobretudo o valor que eles estes dão a sua história para 
poder construir um futuro."  
 
“Os jovens são nossos mestres”, dizia Dom Bosco.  
Cassy nos ensina: na medida em que nós estamos cientes de nossas raízes e 
da nossa história, nós podemos nos aproximar dos outros sem o medo do 
fundamentalismo e sem a curiosidade exasperada que produze identidade  
fraca. Percursos intuídos em alguns contextos empreendidos em outros já 
vividos. Mas sempre para confrontar, reler e "retocar" a partir da pergunta da 
educação que nos vem diariamente de nossos jovens. 
 

 merli5@libero.it 
 
EXPLORA RECURSOS EXPLORA RECURSOS EXPLORA RECURSOS EXPLORA RECURSOS     
 

ANNA MARIANI ANNA MARIANI ANNA MARIANI ANNA MARIANI     
    
QUANDO O CORPO FALA QUANDO O CORPO FALA QUANDO O CORPO FALA QUANDO O CORPO FALA     
    

Piercing e o tattoo são sinais do reconhecimento e pertença a uma tribo, 
tornou-se a última tendência no mundo dos jovens.  

A tatuagem é uma técnica da decoração corpórea muito difundida com a 
qual vem aplicado no corpo sinais, desenhos, muitos símbolos das letras ou 
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outras razões através da marca avançada na parte superior da pele e do uso 
das sucessivas injeções do pigmento colorido.  
 

A tatuagem é um fenômeno "ao limite", tem um caráter permanente, 
envolve uma suposição da responsabilidade, é principalmente ligado as 
motivações em relação a própria identidade e a própria história. 
Frequentemente vem criado pela mesma pessoa que prática reforçando o laço 
entre o sinal e a pessoa mesma, sublinhando o desejo de fechar numa imagem 
a própria vida de um indivíduo.  
 

O piercing é uma perfuração da pele e dos tecidos subcutâneos 
praticada em várias partes do corpo, para criar uma "galeria pequena" na 
carne. Até que o furo de uma perfuração seja aumentado e expandido para 
meios de um peso ou outro, é considerada uma modificação provisória 
enquanto, no momento em que faltar a inserção de um objeto, os tecidos 
tendem a fechar-se. Um aumento suficiente da perfuração é obtido inserindo no 
furo os objetos que são de metal, tubos, bastões e pesos que transformam o 
piercing normal em piercing permanente. 
 

O piercing parece ao mesmo tempo ter intenções mais explicitamente 
exibitiva e ao mesmo tempo mais lúdica: existe e não existe, pode ser posto ou 
removido, o buraco pode ser deixado aberto ou fechado. Isto depende dos 
jovens que o usam com uma multiplicidade de identificações possíveis. 
 
Jovens e educadores  
 

Várias são as razões que induzem os jovens a colocarem piercing ou 
tatuagem. Se no começo é "feita a fim ser visto" depois se torna então uma 
comunicação para si, como se o sujeito usasse os outros para amplificar e 
tornar mais sugestiva a própria experiência.  
Os jovens declaram que o piercing e a tatuagem são feitos per causa da moda, 
serve para aparecer, comunica pertença, expressa transgressão e  
originalidade, marca uma etapa da vida e representa um ponto firme a respeito 
da passagem do tempo.  

O corpo é percebido pelos nossos contemporâneos como uma espécie 
da matéria crua, maleável. Não se está satisfeito mais com o corpo: é preciso  
modificá-lo de uma maneira ou de outra, como se estas mudanças feitas nos 
dessem realmente posse do nosso físico. "Eu fiz esta tatuagem para 
reapropriar-me do corpo". E a ambição de “fazer por si”. Deseja-se mudar o 
corpo para mudar a vida, mesmo se para alguém se trata somente de "colocar" 
no corpo algo vistoso, sem a pretensão de ir além. Tatuagem e piercing 
representam verdadeiros e próprios símbolos da identidade. Para a maior parte 
dos jovens que decidem se tatuar, trata-se de fixar e recordar eventos, mas 
permanece naturalmente, uma dependência sutil dos valores de toda uma 
geração, de uma cultura juvenil que forneça o estatuto da identidade.  

O corpo funciona conseqüentemente como uma espécie de diário 
aberto, mas também como um cartão de identidade escrito com as letras 
claras, as próprias referências para um mundo contemporâneo no qual a 
identidade é uma realidade polimorfa e fugaz e que continuamente nos pede 
para nos atualizarmos, para reciclar-nos, e percebermos as modas. 
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DIÁLOGO 
 

Bruna Grassini 
 
O DIÁLOGO DA ESPERANÇA  
 
O rosto do outro. 
Jovem, ouse sonhar.  
Não tenha medo de olhar a vida de fente, com o mesmo olhar dos 
enamorados. 
E o olhar inflexível dos procuradores da verdade.  
Não se deixem encantar, mas permaneçam encantados. 
A pureza dos rostos ouse revoltar a vida com todas suas potencialidades em 
direção aos dramas e problemas não enfrentados. 
É possível derrotar guerras, fome, divisões, procurando ideais e lutar pela paz. 
(E.Olivero-SERMIG)  
 
O PRIMEIRO PASSO 
 

Uma antiga história oriental narra a história de um viandante que, no 
deserto, improvisadamente, percebe diante de si um monstro terrível e violento, 
que se dirige para ele. O homem tenta escapar, mas o monstro está mais e 
mais próximo. Na hora em que pode observá-lo mais próximo nota que, talvez, 
não seja um monstro, é similar a um homem, porém sempre monstruoso. 
Prosseguindo, o viandante consegue caracterizá-la melhor: trata-se de fato de 
um homem estranho que vai ao encontro. Quando finalmente pode ver sua 
cara, e presta atenção nos olhos, reconhece-o: é seu irmão.  

Alguém diz que a coisa mais difícil é dar o primeiro passo. Exige a 
disponibilidade para o encontro, o respeito da diversidade, a inteligência e a 
abertura do coração.  

O Papa Bento XVI acrescenta: "a oração”, que não divide, mas une é 
determinante para um encontro baseado na aceitação mútua e no diálogo leal, 
positivo.  

Nós vivemos numa época de pluralismo cultural, religioso: pode ser um 
desafio, um recurso, um problema. O estudioso palestino de Jerusalém, 
Mustafa Abu Sway, convida-nos "a prestar atenção no rosto das nossas 
diversidades, com uma clara consciência da própria identidade, para caminhar 
juntos à luz da Palavra de Deus". 
  Nós lemos na Bíblia: "o forasteiro que mora entre vocês deve ser tratado 
como aquele que nasceu entre vocês; você o amará como a si mesmo porque 
também você era forasteiro no país de Egito” (Lev.19,34). E no Corão: "Ó você 
que acredita, sabe que aquele no meio de vocês é o mensageiro do Deus...' 
Deus os fez amar a fé e a colocou no coração... porque os crentes são todos 
irmãos. Vivam em paz entre vocês e temam a Deus, que tenha piedade de 
vocês (Sura XLIX).  
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A FRONTEIRA DO AMOR 
 

Um dia Jesus foi encontrado no território do Tiro e Sidônia, cidade pagã 
além da fronteira, quando uma mulher estrangeira lhe vem ao encontro 
gritando: “Senhor, filho de David, tem piedade de mim".  

A mulher Cananéia pediu o milagre da libertação da filha que era 
atormentada por um demônio. Jesus parecia não querer escutá-la, mas ela se 
prostrou em adoração diante dele, implorando: "Senhor, ajuda-me... Também 
os cães pequenos comem as migalhas que caem da mesa de seus 
donos".  

Jesus não resiste ao grito do pobre e com um gesto do amor restitui a 
saúde recuperada, a filha à mãe (Mt. 15, 21-28).  O diálogo exige muito amor.  

Em Castelgandolfo, em setembro passado, Papa Bento XVI, 
encontrando-se com os Diplomáticos dos países muçulmanos na maioria, 
expressou mais outra vez o respeito e a estima pelos seguidores de Maomé.  
"O diálogo, afirmou, é uma necessidade vital para se viver no respeito das 
diferenças e da reciprocidade. É necessário um conhecimento autêntico que 
acolha o que una, e, com lealdade, analise a ação das diferenças".  
"Quem tem o medo de perder a própria identidade, diz Mons. Paglia, Bispo de 
Terni, tem medo de dialogar, mas neste caso já perdeu a própria identidade". 

 No Eclesiástico, sábio é aquele que anda entre povos estrangeiros. E 
São Paulo na Carta aos hebreus nos adverte que a nossa condição é de 
peregrinos forasteiros sobre a terra. 
 
O ROSTO DO IRMÃO  
 

No Evangelho a aventura humana de Jesus de Nazareth é aquela de um 
itinerante, um taumaturgo, um mestre que escuta, alivia, conforta as feridas, 
nutre o coração da esperança.  

Frequentemente ele gera o conflito, porque se entretém com os 
"publicanos e os pecadores”, se desentende com os "fariseus, fiéis a Torah, da 
qual contesta o formalismo rígido. Ele prega a religião da vida, não da 
exterioridade, e admoesta: "muitos que agora são os primeiros serão os 
últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros” (Mt.19,30) e no 
diálogo com o centurião romano, que manda os notáveis para pedir a saúde 
para o empregado que está morrendo porque se sente indigno, Jesus, cheio de 
admiração exclama: "uma fé tão grande eu não encontrei nem em Israel" 
(Lc.7,1-10").  

Em Jesus se realiza a profecia de Isaias: "Eu te formei e estabeleci 
como aliança dos povos e da luz das nações." (42, 6).  
São os pobres hoje, os estrangeiros, os jovens, sem casa e sem trabalho: nós 
os encontramos nas estradas, na escola, nos meios fios de nossas cidades, 
"vêm do oriente e do ocidente" como diz a Bíblia. 

 Vivem no meio de nós, com problemas grandes de insegurança, de 
relações de inferioridade. Colocam-nos interrogativas fortes sobre a nossa e a 
identidade deles, e sobre nosso futuro. São o órfão e a viúva do Evangelho. 
Possuem um rosto, um olhar, uma necessidade. Deus nos mostra o seu rosto. 
O rosto humano de Jesus que sofreu e pagou por todos. Um rosto de amor e 
de misericórdia, como o Papa diz, que reconcilia, que vence o ódio e muda a 
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vida. Ler dentro de seus olhos, sem nos deter nas aparências, permitirá que 
nós reconheçamos as nossas recíprocas riquezas. 
O Vaticanista A.M.Valli escreve: "Com os olhos dos outros se pode 
enxergar mais e melhor. Até dentro de nós mesmos".  
 
 
PERIFERIA 3PERIFERIA 3PERIFERIA 3PERIFERIA 3----4/2007 4/2007 4/2007 4/2007     
    

Maria Antonia Chinello Maria Antonia Chinello Maria Antonia Chinello Maria Antonia Chinello     
Lucy Roces Lucy Roces Lucy Roces Lucy Roces     

 
QUEM COMANDA NA ESCRITA? QUEM COMANDA NA ESCRITA? QUEM COMANDA NA ESCRITA? QUEM COMANDA NA ESCRITA?     
 

A teoria da Agenda Setting, ou da "agenda das prioridades", afirma que 
a opinião pública é livre para pensar o quanto é estabelecido por uma "ordem 
do dia", resultado do cruzamento de quatro "interesses grandes": Aqueles da 
mídia, do público, da política e da economia.  

Se os fatos não reentram nas "prioridades" do tempo atual, as notícias 
não passam, simplesmente porque não "existem".  
Nós queremos nos interrogarnos sobre poder econômico-financeiro, político 
que, com a posse e a gestão dos sistemas da massa, determina a seleção, a 
publicação e a circulação da notícia no mercado da informação.  
 
Informar-se é uma diária que frequentemente nós aceitamos sem nos 
interrogar-nos sobre a veracidade das notícias. Mas, às vezes seria bom parar 
e nos perguntar: "quem controla o que nós lemos nos jornais, o que nós vemos 
ou escutamos na televisão e no rádio, os bits dos dados que correm através 
dos cabos da comunicação on line?"  
 
UMA EMPRESA GRANDE QUANTO O MUNDO  
 

Nas últimas décadas, a extensão das marcas da informação gera uma 
audiência diferenciada, embora numericamente consistente, não é mais uma 
audiência de massa em termos de simultaneidade e de uniformidade da 
mensagem que recebe. Conseqüentemente, na China pode-se assistir a 
programas dos Estados Unidos, como no Pacífico produções de origem 
européia, e vice-versa.  

Este é o resultado de um investimento que interessou o campo das 
comunicações e que formou ao mega grupos e alianças estratégicas que 
retalharam cotas do mercado, diversificando a mensagem e as expressões da 
mídia, sem porém perder o controle do sistema inteiro. Em 1995, a fusão entre 
Disney e o ABC têm de fato integrado a televisão no campo emergente setor 
multimedial; TF1, o canal francês principal, foram privatizados; na Itália, 
Berlusconi assumiu o controle de todas as estações privadas organizando-as 
em três redes comerciais; em janeiro 2000, na fusão entre Time Warner e 
América On line, o maior fornecedor de Internet, fez levantar-se o maior grupo 
multimedial do mundo; o Pacífico asiático foi tomado pelos empreendedores 
como Murdoch com seu Canal de estrela.  

Manuel Castells, um sociólogo contemporâneo afirma: "embora a mídia 
esteja interconectada na escala mundial, e programas e mensagens circulem 



 36 

na rede global, nós não vivemos numa aldeia global, mas em vilas 
personalizadas produzidas globalmente e distribuídas localmente".  
 

É importante então tomar consciência das alianças entre poder e 
sistema da mídia, para não cair na armadilha das informações furadas e 
inchadas, racistas e falsas, alarmantes e catastróficas, a qual a notícia da 
televisão, a imprensa, a rede está se acostumando lentamente.  

Leonard Downie, diretor do Washington Post, afirma que "todos os 
governos, da China a Rússia àqueles ocidentais, tentam hoje controlar a 
informação principalmente". As modalidades com as quais os "gerentes" das 
informações são alinhados com os líderes políticos determinam a ótica com a 
qual são trazidos e colocados no círculo a notícia: "os governos, os lobbies, a 
pressão econômica complicam o comércio para relatar a verdade," confirma 
Garton Ash, diretor do centro de estudos europeus da Universidade de Oxford.  
 
SUPERAR A MANIPULÇÃO 
 

Nem tudo está perdido, porém enquanto os sistemas grandes de 
comunicação  de massa puderem chegar a possuir a mídia, e os governos 
estenderem seu controle no local médio, todo o fluxo e o índice da informação 
não podem controlar. É difícil exercitar uma supremacia sobre a comunicação 
no tempo em que cada uma dos nós é "meio", enquanto pode ser fonte e 
destinatário das notícias através dos blogs, wikipedia, redes sociais de 
comunicação, podcasting, vlogging, murais de informação, newsgroup, email... 
e tudo o que a tecnologia preparará para o amanhã.  
 

Que pode ser feito se não nos sentirmos preparados tecnologicamente e 
nos sentirmos por fora deste blogosfera? Pode-se aprender a avaliar 
criticamente a variedade da informação a que nós somos expostos, 
compreender o poder e a influência da mídia para tornarmos-nos capazes de 
selecionar, criticar, e de produzir a informação. Diante das ameaças às 
democracias, que se verificam em muitas partes do mundo, nós devemos estar 
equipados para compreender a manipulação seja econômica, seja ideológica.  
Existe um provérbio: "para não acreditar em tudo o que você lê." Com um 
pouco de ceticismo nas comparações da informação nós podemos nos 
interrogar:  

• Quem controla a criação e a transmissão desta notícia?  
• Por que a difunde?  
• Quem é o destinatário?  
• Quem ganha? A opinião pública? As privadas? As instituições? Os 

governos?  
• Quem vence? Quem perde? Quem decide?  
• Que decisões econômicas ou políticas podiam influenciar a produção ou 

a transmissão da notícia?  
 
Uma vez um sábio disse: "o mundo que nós criamos é fruto de nosso 
pensamento. Não pode ser modificado sem a mudança de nossa maneira 
de pensar." Era Albert Einstein. 
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MESA DA PAZ PARA DAR MAIS ESPAÇO A ÁFRICA  
 
Dar voz à África e a sua sede da justiça. Uma larga gama das associações que 
representam a sociedade civil pediu ao mundo da comunicação espaços 
sistemáticos de informação e aprofundamento no Continente, pela ocasião do 
Fórum Social do Mundo que foi realizado em Nairobi (Kenya) de 20 a 25 janeiro 
passado.  
A mesa da paz, que reúne agências locais, revistas missionárias, órgãos de 
imprensa e de informação nacional e internacional, fizeram propostas 
concretas, sobretudo ao serviço público dos vários países: cada cabeça abra 
uma ou mais janela informativa sobre a África e sobre suas realidades; as 
transmissões são introduzidas em transmissões normais "sobre os grandes 
desafios de nosso tempo"; se dediquem pequenos espaços diários, poucos 
minutos por dia, antes ou depois do tg, para as histórias dos povos do Sul do 
mundo. 
 

 mac@cgfma.org  
 lmroces@gmail.com 

 
 
    
CAMILLA CAMILLA CAMILLA CAMILLA     
    
DIGADIGADIGADIGA----ME COM QUEM VAI... ME COM QUEM VAI... ME COM QUEM VAI... ME COM QUEM VAI...     
 

Quando penso na oração e nos seus efeitos sobre a vida de cada dia me 
vem sempre em mente um provérbio que diz: "Diga-me com quem andas e te 
direi quem és".  
 

Certo, eu não poderia citar os teólogos ou estudiosos para tornar 
importante esta minha reflexão sobre oração porque eu não os conheço, você 
deve mesmo se contentar com aquelas poucas idéias que eu exponho no curso 
dos anos.  
 

É mesmo verdade que você apertando, apertando somos o que 
freqüentamos... Eu não compreendo então como o freqüentar durante 10, 20, 
30, 40, 50 anos Jesus na oração pareça não ter mudado nossa vida, ao menos 
a minha. "A palavra é posta ao centro em toda parte”, mas nossas "palavras" 
parecem não ter um espírito... " 

Numa vida misturada como a nossa, feita de contemplação e ação, nós 
não podemos pensar que uma seja melhor do que a outra... Finalmente na 
minha idade o dilema é superado entre ser Marta ou Maria, mesmo se me toca 
escutar as conferências e as boas noites, nas quais não se fala de outra coisa 
do que ativismo, de super trabalho, de pressa ou de corrida... basta prestar 
atenção ao redor para compreender que todas estas corridas não as posso 
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mais fazer. Não é necessário ter muito estudo para compreender que se existe 
alguma coisa que obriga a correr é porque muitos não o podem fazer. 

Retornando a oração, penso que se desejaria um belo eletrocardiograma  
para compreender quanto o coração é envolvido quando nós falarmos com 
Deus e quantas vezes nós tomamos consciência que estamos falando com Ele!  
 

Será possível que não pode ser falado com o Deus se não houver um 
fundo musical, as imagens, os gestos, os símbolos... Poderiam ser feito menos 
e ser postos mais calor nas palavras que nós lhe dirigimos para que não fique 
somente o calor do vídeo projetor que sinto quando estou perto.  
  Para preparar a festa de Dom Bosco peguei um pouco de leitura da 
nossa casa e reli “Dom Bosco com Deus” uma coisa muito bela dita pelo 
Cardeal Cagliero (o qual penso que não necessidade de apresentação):  “Em 
qualquer momento em que nos aproximássemos, nos acolhia com tanta 
caridade e com tanta amabilidade como se naquele momento saísse da maior 
oração ou diante da divina presença... torno a repetir aquilo que disse a mim o 
Cardeal Alimonia: “Dom Bosco estava sempre em íntima união com Deus”. 

Talvez a sabedoria popular tenha razão quando diz: “Diga-me com quem 
andas e te direi que és!” 


