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EDITORIAL 
 

Crescer em reciprocidade 
 
   «Desde o momento em que resolvi pensar e agir passando do eu  ao nós, descobri o que 
significa ser livre e feliz», confidenciava-me uma Irmã após um período de inquietação. Saíra dele  
e enveredara por um bom caminho. É este um desafio cotidiano que muitas vezes devemos 
afrontar na vida pessoal e na realidade comunitária. Provavelmente é o percurso preferencial para 
realizar-nos como mulheres consagradas, que vivem juntas. 
 
   Neste número, a Revista propõe o tema da comunidade educativa, que caracterizou as origens 
do Instituto. Somos atraídas pela fisionomia da comunidade de Mornese e pela longa tradição de 
co-responsabilidade e de reciprocidade com os leigos, na missão educativa. Hoje, como no 
passado, vivem-se autênticas experiências de percursos comunitários, nos quais comprometer 
significa fazer perceber que a contribuição de cada um é estratégica e irrenunciável para o bom 
êxito do projeto educativo. 
 
   No bairro de Trastevere, um dos mais pobres de Roma, nos primeiros anos do 1900, uma 
pequena comunidade de mulheres contagiou o quarteirão inteiro e se tornou sinal credível da 
ternura de Deus para com as jovens menos favorecidas. Trabalhavam juntas, religiosas e leigas. 
Entre elas estava uma jovem Irmã que soube fazer do dom partilhado com a vida das meninas 
pobres, um estilo habitual: Ir. Teresa Valse Pantellini, cujo centenário de morte celebramos neste 
ano. 
 
   A carta de convocação para o Capítulo Geral XXII ajuda-nos a refletir sobre um dos pressupostos 
para a construção da comunidade educativa: a superação da auto-referência, conversão contínua 
para entrar na ótica «do Nós que supera as nossas divisões e nos faz ser um só, até que, no final, 
Deus seja ‘tudo em todos’ » (Deus caritas est, 18).  
   Formar-se e trabalhar em equipe – FMA, leigos/ leigas, jovens e famílias – é a melhor direção 
que se pode tomar hoje para que as comunidades sejam revitalizadas. Todas as comunidades, 
também aquelas que não têm obras apostólicas. Na realidade, não se trata de uma estrutura, mas 
de uma mentalidade que favorece experiências de co-responsabilidade e de convergência, em 
vista de um projeto compartilhado. 
 
   Numa conversa com as vinte e uma Neo-inspetoras reunidas em Castelgandolfo no mês de 
julho, a Madre sublinhou algumas atitudes para agilizar este processo de reciprocidade. 
   Criar um ambiente de família, onde a presença de Maria, mãe e mestra de comunhão, ajude a 
promover autênticas relações inter-pessoais, segundo o Sistema Preventivo. 
   Aceitar compartilhar a problemática dos jovens e dos pobres, partir junto com eles da incerteza 
e orientá-los, com discrição, ajudando-os a fazer bom uso de sua liberdade para que aprendam a 
amar, a servir e a ser responsáveis. 
   Viver juntos a alegria e o cansaço do percurso sem pressões indevidas, mas também sem 
abandonar a utopia. 
   Oferecer o testemunho de relações significativas vividas entre nós e com os leigos. Hoje as 
fragilidades podem propiciar ferimentos recíprocos, a solidão é muitas vezes companheira de 
viagem e cada qual tende a perseguir os seus objetivos de modo independente e, às vezes, contra 
o interesse do outro. Testemunhar a gratuidade no relacionamento, ser pessoas de comunhão são 
presentes valiosos para os jovens. Colocar-se em rede, como comunidades educativas coligadas à 
realidade, pode ajudá-los também a confrontar-se com a nova cultura midiática onde não existem 
mapas de orientação. 
   Um itinerário precioso para cada FMA. 

Giuseppina Teruggi 
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DOSSIÊ 
 
Educar ‘insieme’ 
 
Palma Lionetti 
Maria Luisa Nicastro 
 
 
«Se queres chegar depressa, corre sozinho. Se queres chegar mais longe, 
caminha junto» (provérbio do Quênia). 
Desde a avaliação trienal até o documento em preparação ao CG XXII, 
enquanto refletíamos sobre o nosso «ser sinais do amor preveniente do Pai», 
reforçou-se a convicção de que a comunidade educativa é o lugar do 
crescimento integral no estilo do Sistema Preventivo. Mas, para ser 
comunidade educativa são necessárias algumas condições. 
 
1. Nas origens: o espírito de família 
 
   Nascemos assim. Valdocco e Mornese foram casa  para os jovens e as jovens e para os 
seus educadores e educadoras, ou melhor, educadores e jovens formavam uma família, 
um ambiente mais que um lugar, uma rede de relações a serviço de Jesus, que mora em 
cada pessoa, mais que instituições. Dom Bosco acreditou a tal ponto que, para realizar o 
projeto que Deus lhe havia confiado, procurou entre os seus próprios jovens seus 
primeiros e mais próximos colaboradores. 
   Giuseppe Buzzetti tinha 10 anos quando, em 1847, entra pela primeira vez no oratório. 
Dom Bosco, com um pequeno estratagema, o detém e lhe pergunta: 
«Você gostaria de ficar comigo?».  
«Ficar com o senhor? Como assim?» 
«Você é pedreiro, não é mesmo? Pois bem, gostaria que me ajudasse a construir tantas 
outras casas».  
«É preciso, mas sou apenas um servente». 
«É o necessário. Está disposto a vir?... Preciso encontrar cá e lá meninos que me queiram 
seguir nos empreendimentos do Oratório. Você seria um deles. Aceita?» 
   O jovem narra: «Olhava para Dom Bosco que me falava estas coisas e me parecia estar 
sonhando... Tinha sempre diante de mim a figura de Dom Bosco que me fazia entrever 
um horizonte distante e a esperança de ficar com ele». Giuseppe permanecerá a vida toda 
trabalhando sob a orientação de Dom Bosco e, em 1877, tornar-se-á coadjutor salesiano. 
   Maria Domingas costumava consultar também as postulantes para chegar a decisões 
compartilhadas. 
   Ademais, já São Bento na sua «Regra» havia sugerido levar em consideração o parecer 
dos noviços porque com freqüência o Espírito Santo serve-se dos pequenos para fazer 
chegar a sua voz.  
   Espírito de família, então, não tanto como ambiente aconchegante e protetor, mas como 
estilo evangélico de relações. Se a despensa estava vazia, se as preocupações se faziam 
tormentosas, se a doença e a morte batiam à porta das nossas primeiras comunidades, 
compartilhava-se a fadiga da fé operante, da esperança criativa, do amor concreto. 
   O espírito de família é o ambiente no qual as pessoas descobrem a sua própria 
identidade, reconhecem-se amadas por Deus e por Ele chamadas à «vida plena e 
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abundante». Valdocco e Mornese eram comunidades educativas, comunidades nas quais 
as relações educavam para o dom de si, para a plena disponibilidade ao serviço do Reino. 
Maria Domingas, sentada no degrau da escada, escutava Irmãs e jovens que lhe 
confidenciavam sonhos e fraquezas e, pacientemente, as ajudava a encontrar o projeto de 
Deus, o caminho da santidade. A alegria e a oração, o sacrifício e o trabalho em equipe, 
levavam Maria Domingas a notificar que entre educandas e religiosas quase não havia 
diferença, tanto se respirava clima de família. 
 
2. Do para  ao com : o testemunho da comunhão 
 
   Um dos temas centrais do debate sobre a vida religiosa é o relacionamento com os 
leigos. Na realidade, tal reflexão tem origem bem mais remota: o Concílio Vaticano II 
apresenta a Igreja como comunhão: não apenas padres e religiosas, mas multíplices 
vocações e carismas que interagem para edificar o Reino na cidade dos homens. Na Igreja 
povo de Deus, os diferentes estados de vida completam-se reciprocamente: é a 
experiência de tantos novos movimentos eclesiais e de tantas novas fundações nas quais 
o leigo, o consagrado, o presbítero, o celibatário, o casado... convivem unidos pela mesma 
espiritualidade. Os leigos são portadores de uma identidade própria, têm uma vocação 
bem precisa, recebida no Batismo, confirmada e selada pelo Espírito. Luís Guccini, 
religioso dehoniano, numa de suas intervenções no ano 2000, afirmava: «O lugar do 
encontro entre religiosos e leigos é a vocação de todos à plenitude de vida, à santidade. 
Assim como se entra na vida religiosa em definitivo para viver o Evangelho e servi-lo, 
assim acontece também no encontro com os leigos: encontramo-nos com eles para juntos  
ser discípulos de Jesus, viver melhor o Evangelho e anunciá-lo». 
   Por trás desta idéia, há uma imagem de vida consagrada transferida para o ‘ser’. Há um 
‘magistério espiritual’ , continua Guccini, que sempre caracterizou a vida religiosa; é esta a 
sua missão primordial que não se esgotará e que, pelo contrário hoje mais que nunca, faz-
se urgente. Não são os leigos que devem ir ao encontro dos consagrados, mas são os 
religiosos que, dirigindo-se à comunidade cristã encontram os leigos para um maior 
serviço ao Reino de Deus. O crescente empobrecimento cultural e espiritual que 
presenciamos, sem diferença de latitudes, aguarda a presença de comunidades cristãs 
cujos membros, unidos pelo amor a Cristo, fiéis à própria peculiar vocação e identidade, 
testemunhem a dedicação ao Reino. 
   A espiritualidade salesiana e a missão educativa que Dom Bosco e Madre Mazzarello nos 
confiaram são o espaço do encontro com os leigos. E se, no passado, interpretamos a 
presença deles como um serviço ‘para’, hoje tomamos consciência de que é um serviço 
‘com’, pois, compartilham ansiedades e alegrias, ideais e projetos ‘conosco’. 
   As dificuldades são tantas, não há como escondê-las: às vezes é um contrato de 
trabalho que pesa, a precariedade do voluntariado, a tentação de pretender que estejam 
conosco em tempo integral, o medo de ‘perder’ as rédeas dos setores ou das 
responsabilidades a nós confiadas, uma visão muito preocupada com o sucesso da obra. 
Na realidade, a colaboração dos leigos é antes de tudo uma riqueza não tanto para o 
futuro das nossas obras, como aqui e ali somos tentadas a afirmar, mas para a 
autenticidade da nossa vocação na Igreja. O documento Vida Consagrada, afirma: «Dever 
primordial dos religiosos é ser guias especializados de vida espiritual». É pela qualidade da 
vida espiritual, que se realiza para nós FMA a missão educativa, faz-se propício o encontro 
com os leigos e se constrói a comunidade educativa. 
   Aldo Giraudo, traçando o perfil do educador segundo o coração de Dom Bosco, afirma 
que quem trabalha em favor dos jovens deve ter tempo para rever a qualidade das 
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motivações que o levam ao serviço educativo. Dom Bosco pensava a educação como uma 
missão  confiada  por vocação  que requer devotamento  e oblação. 
   Entra-se com pleno direito na comunidade educativa quando se descobre ter sido 
chamado por vocação para fazer parte dela. Se em alguns casos acontecer de se chegar 
por acaso, a docente, a animador, a voluntário... é também verdade que se permanece só 
depois de haver descoberto a vocação para educar segundo o estilo do Sistema 
Preventivo. As nossas comunidades educativas são em primeiro lugar chamadas a tornar 
visível a vocação de cada um, só então aqueles ‘talentos’ que Deus concedeu a cada 
pessoa podem ser aplicados à missão. 
 
3. A co-responsabilidade na educação da juventude 
 
   «Viver a co-responsabilidade significa fazer experiência do espírito de família... Dom 
Bosco queria que os seus colaboradores fossem pessoas capazes de iniciativa e de 
criatividade na busca do bem maior para a juventude» (Linhas orientadoras da missão 
educativa, 73) 
   Numa comunidade que reza e trabalha com os jovens, a descoberta da vocação pessoal 
para a educação renova o empenho inicial, enriquecendo as motivações e dispondo 
progressivamente à lógica da gratuidade e do dom. 
   A educação é obra complexa que requer a contribuição e a interação de todos: o desafio 
que hoje somos chamados a responder é exatamente o de saber comprometer e 
coordenar as intervenções educativas. A falência da escola e das instituições educativas 
tradicionais em tantas nações, talvez seja devida, também, à pretensão de querer exaurir 
o dever de educar no interior de um ambiente ou de um horário. 
   As nossas comunidades educativas têm a riqueza do olhar sobre o jovem em todas as 
suas dimensões: na escola busca-se, às vezes com pertinácia, a colaboração da família; no 
oratório estuda-se como criar liames com as escolas locais; nos centros de formação 
profissional interage-se com as empresas que futuramente poderão acolher os rapazes; os 
educadores da casa-família gastam tempo e energia para buscar apoio no serviço social... 
A comunidade educativa sabe que não pode menosprezar ninguém pelo bem dos jovens. 
E assim, pouco a pouco, vamos amadurecendo a consciência de que somos 
educador/educadora também à medida em que nos deixamos comprometer num 
horizonte sempre mais amplo. 
   M., 28 anos, na sua primeira experiência de professora, afirma: «Não posso pensar 
somente em transmitir conhecimentos que, com certeza, são importantes; vejo que os 
jovens fazem perguntas sobre a fé, sobre o futuro, sobre a sua vida... o momento da aula 
não é suficiente. É preciso tempo para o diálogo». 
   A co-responsabilidade não é tanto uma estratégia que busca otimizar os «custos de 
gestão», mas a concreta conseqüência da comunhão: não se trata do desempenho de 
papéis, mas de mãos que se estendem, movidas pela mesma paixão que animou Valdocco 
e Mornese. 
   Se a co-responsabilidade é ainda em muitos ambientes, uma meta remota, temos a 
tentação de culpar-nos a nós mesmos e aos outros. As Linhas orientadoras da missão  e 
os pequenos passos que implementamos encorajam-nos a ‘suscitar confiança’. Quando 
deixamos de lado as nossas hesitações, às vezes fundamentadas, podemos descobrir 
energias insuspeitadas naqueles que trabalham conosco, não só capacidades, mas riqueza 
interior. Quem fica conosco por mais tempo é atraído pelo sonho de Dom Bosco e de 
Madre Mazzarello; este fascínio enriquece a todos e confere novo impulso à missão.  
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   A co-responsabilidade alimenta-se: os momentos de oração, de reflexão, de 
programação e de avaliação são ocasiões em que as pessoas se conhecem melhor e 
renovam o próprio empenho. Sobretudo o acompanhamento, o diálogo inter-pessoal 
franco e aberto, o tirocínio dirigido, a interpretação da experiência, são ocasiões 
insubstituíveis de formação recíproca. Então, os talentos pessoais encontram espaço num 
projeto compartilhado, os limites de um são compensados pela riqueza do outro e, na 
confiança mútua, abrimo-nos a novas idéias que podem marcar positivamente o 
crescimento dos jovens a nós confiados. 
 
4. De dependentes a protagonistas 
 
  «Voltar a expressar a riqueza carismática do espírito de família na experiência da 
espiritualidade de comunhão, num estilo de animação na co-responsabilidade». 
   Ao comentar esta linha orientadora para a ação, os Atos do CG XXI falam de ‘modelo 
comunitário de relações’ que, se assumido e vivido pelas comunidades, torna-as, mais 
acolhedoras e flexíveis. Até aqui tudo tranqüilo, o discurso não cria uma dobra no plano 
conceitual. Entretanto são exatamente as dobras da cotidianidade que nos desencorajam 
e nos movem a descobrir um confortável álibi para a idéia de que o que bloqueia a 
concretização de tais discursos são os limites pessoais, a inadequação das pessoas. 
   É incrível como já esteja presente em todos os manuais de gestão de empresa a idéia 
de que a força vencedora, o elemento portador do sucesso nas organizações complexas, o 
recurso que mais deve ser valorizado, porque nele está absolutamente ‘a’ vantagem 
competitiva, é o recurso humano. 
   E quando no sistema começam a aparecer as divisões, as irregularidades, as tensões, as 
incompreensões, descobre-se que a causa principal disso tudo não é um erro de cálculo, 
mas o fato de ter sido esquecida, no cálculo, a variável humana. 
   Este ‘esquecimento’ sucede com freqüência também entre nós quando não conseguimos 
mudar nosso modo de ver ao interpretar os problemas. Em vez de imergir na aventura do 
coração, que é a construção do clima de família, nos afundamos ao atribuir a esta ou 
àquela pessoa a causa do problema, porquanto poderíamos ter buscado as causas ou as 
condições de comportamento nas circunstâncias, no contexto em que as pessoas 
trabalham. Por isso, segundo um autor, torna-se necessária uma postura comunitária 
estruturalmente orientada para o desenvolvimento das pessoas que nela vivem, por 
meio do cuidado de duas exigências do indivíduo: 
- a de se sentir envolvido em responsabilidades, isto é, protagonista na busca dos 
objetivos da instituição (a comunidade)  
- e a de achar os meios para o desenvolvimento pessoal. 
   Hoje os processos de responsabilização podem ser sintetizados nestas palavras: de 
dependentes a protagonistas. 
   De fato «a responsabilização é aquele processo, individual e organizativo, através do 
qual as pessoas reforçam suas capacidades de escolha, autodeterminação e autocontrole 
desenvolvendo paralelamente a auto-estima, reduzindo os sentimentos de desconfiança e 
medo, ansiedade e tensão negativa». 
   Se em ambientes de trabalho já está presente uma nova interpretação do ‘colaborador’ 
que não é organizado, nem disciplinado, nem controlado, mas compreendido, orientado e 
motivado, com maior razão em nossos ambientes, pois somos uma família que tem isto 
gravado no seu DNA carismático. 
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5. Do controle dos resultados à partilha 
 
   Sem retórica, podemos afirmar que as pessoas se modificam por meio das relações. De 
fato, uma contribuição importante para desenvolver a responsabilização provém das 
relações que se é capaz de criar. Mas, a responsabilização não é um conjunto de técnicas.    
Tem início em primeiro lugar com uma mudança interior de quem dirige. Às vezes, as 
dificuldades com os leigos começam e se avolumam quando ficamos apegados à 
convicção de que compartilhar a responsabilidade significa perder o controle do 
andamento da atividade. 
   Desencadear processos de responsabilização, em nível individual e comunitário, quer 
dizer criar condições para satisfazer as necessidades de expressão, de auto-estima e 
confiança, de relevância. Em suma, é a partir da composição destes elementos que se 
gera, precisamente, um clima  no qual as pessoas se sentem à vontade, livres também 
de errar. 
   A passagem fundamental a ser aprimorada é o deslocamento da atenção de quem 
coordena, do ‘controle dos resultados’ para a criação de um ambiente no qual as pessoas 
(FMA e leigos) possam trabalhar bem, serenamente, sentindo-se co-responsáveis. 
   Quando nos sentimos as únicas responsáveis, o feedback reduz-se ao mínimo, ficamos 
receosas de introduzir modificações no percurso de um trabalho, consideramos uma perda 
de tempo a discussão e o confronto. Então, talvez nos tenhamos enveredado por um 
caminho diferente daquele que a sinalética das linhas orientadoras da missão hoje está 
tentando indicar-nos. 
   O elemento de verdade de um estilo colaborativo, capaz de compartilhar e confiar o 
carisma aos leigos ajudando-os a assumi-lo é a serenidade ao admitir que algumas vezes 
as experiências não se realizam positivamente. É este o elemento-chave para verificar se a 
passagem acima indicada aconteceu ou não. O erro se for pensado e vivenciado como 
uma culpa, um fracasso ou algo a ser ocultado, não se tornará jamais a famosa ‘ocasião 
preciosa’ para rever a própria ação, para modificar o próprio comportamento, para 
aprender. 
 
6. O gosto pela colaboração 
 
   Se plantamos sementes e as flores não desabrocham, é inútil desentender-nos com as 
flores. Poderia ser culpa do terreno, do fertilizante, das irrigações insuficientes. Para 
descobrir o problema é preciso talvez aprender a individuar os problemas, a compreender 
como resolvê-los e, talvez, a organizar de maneira diferente a formação! 
   Se já faz tempo que não entendemos mais a formação como um extravasar de 
conteúdos, mas a pensamos na ótica do processo, então deverá ser aprimorada nas suas 
modalidades com evidente coerência entre ideal e prática, mantendo a todo custo as 
promessas de comprometimento para evitar decepções ruinosas entre os nossos 
colaboradores. 
   Sentir-nos-emos, assim, mais ou menos como Sísifo, condenados a empurrar esta 
pesada pedra da colaboração com os leigos que, uma vez atingido o cume, parece-nos 
rolar montanha abaixo até o vale tornando vão o nosso esforço. 
   Também se, na prática, os problemas da cotidianidade parecem levar a melhor sobre a 
paixão por aquilo que se faz e sobre o sincero interesse pelas pessoas, convém lembrar 
que trabalhar com os leigos na missão comum não é só fruto de escolhas técnico-
operativas, mas também de um trabalho constante e acurado sobre as emoções, fazendo 
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aflorar as que favorecem o crescimento espiritual e intelectual das pessoas com as quais 
colaboramos. 
    O que está em jogo é relevante: «Fazer da comunidade educativa uma experiência de 
co-responsabilidade e reciprocidade (...), na qual cada gesto de amor é um fragmento de 
vida que gera vida». (Em preparação ao CG XXII, pág. 14-15). 
   Citamos, enfim um trecho do Documento de trabalho do I Congresso Internacional da 
Vida Consagrada (2004): «A consciência da reciprocidade, própria da eclesiologia de 
comunhão, nos leva a sentir-nos interdependentes em todas as formas de vida cristã. De 
modo particular os leigos estão se tornando, para esta vida consagrada que o Espírito está 
suscitando, inspiração, ajuda e companhia para seguir em frente de modo renovado e 
fecundo» (pág. 59).    
 
Bibliografia 
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Perguntas 
 

• Quais dificuldades, do ponto de vista das idéias, nos impedem de acreditar nos 
diferentes membros da comunidade educativa? 

• Quais momentos de oração, reflexão e acompanhamento oferecemos aos leigos 
que trabalham conosco para que descubram a sua vocação na comunidade? 

• Quais percursos de formação «juntos» (leigos e FMA) estamos ativando? Como 
estruturamos as fases de planejamento, realização e avaliação das atividades 
educativas que animamos? 

 
 
 
 

                                        
   MARIA 
   
A Mulher que guarda no coração 
 
Aristide Serra 
 
   O evangelista Lucas – artista delicado, matizado de feminilidade – fixa magistralmente a 
índole silenciosa e meditativa de Maria. Por duas vezes apresenta a Virgem absorta 
pensando nos acontecimentos referentes ao nascimento e ao crescimento de Jesus, até 
seus doze anos: «Maria, por sua vez, conservava todas estas coisas, meditando-as em seu 
coração» (Lc 2,19). «E sua mãe conservava  todas  estas coisas no seu coração» (Lc 2, 
51b).  
   É incrível a riqueza de doutrina condensada neste versículo e meio de Lucas (2, 19.51b). 
Um dos segredos para descobri-la é ler estas duas frases à luz dos livros do Antigo 
Testamento. Neles, realmente, o tema da ‘memória’, da ‘lembrança’ é sem dúvida 
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essencial. É valor fundamental, que faz parte da educação básica do povo eleito. Israel é o 
povo da memória 
   A memória, hoje, é um valor ou é uma perda de tempo? A Sagrada Escritura ensina que 
Deus revela-se como ‘Esposo’ do seu povo. Ele está «enamorado» de Israel, de todos nós, 
sua ‘Esposa’. Os enamorados, sabe-se, jamais se cansam de lembrar, de contar... Por isso 
a linguagem bíblica, de começo a fim, está impregnada de memória. Deus se ‘lembra’ de 
nós e pede que nós nos ‘lembremos’ dele. 
   Eis alguns breves apelos ao ensinamento proposto pelos livros do Antigo Testamento 
sobre «memória-recordação», com as respectivas referências ao caso de Maria. 
 
1. Recordar a história da Salvação, inteira 
 
a. O livro do Deuteronômio, verdadeiro compêndio de espiritualidade do Antigo 
Testamento, exorta continuamente o povo de Israel a voltar mentalmente aos fatos do 
passado. Moisés, na qualidade de mestre, assim exortava a assembléia dos seus irmãos e 
irmãs: «Apenas fica atento a ti mesmo! Presta muita atenção em tua vida, para não te 
esqueceres das coisas que os teus olhos viram e para que elas nunca se apartem do teu 
coração em nenhum dia da tua vida... » (Dt 4, 9). Vede de não vos esquecer da Aliança 
que  o  Senhor vosso Deus  concluiu convosco...» (Dt 4, 23).  
    A memória de Israel é uma memória totalizante, porque nada deve ser omitido de tudo 
quanto o Senhor fez por ele. É um memorial que subtende os seus extremos «... desde o 
dia em que Deus criou o homem sobre a terra» (Dt 32,7), até o presente. ‘Todos’ os fatos 
que constituem a Aliança de Deus com o seu povo: desde a criação até Abraão, de Abraão 
ao Sinai, do Sinai ao exílio da Babilônia... são, portanto, objeto ao qual deve aplicar-se tal 
memorial. 
 
b. Maria, como filha do povo do qual descende, herda esta fé dos seus pais e das suas 
mães. Lucas, com efeito, testemunha que ela  «... conservava ‘todas’  estas coisas no seu 
coração» (Lc 2, 19.51b). 
   A sua meditação concentra-se toda sobre a história do Filho, desde o seio materno até o 
outro seio, isto é, a sepultura da qual Cristo renasce com a ressurreição dos mortos.  
Assim a Mãe repetia o itinerário sapiencial que já havia caracterizado a fisionomia 
espiritual de Israel.  
   Vozes da tradição medieval gostarão de apresentar, mais tarde, a Virgem como aquela 
que «ruminava» tudo o que dizia respeito ao Filho. Não poucos autores daqueles séculos 
compararam a Mãe de Jesus a uma abelha industriosa que suga o néctar da Flor, que é 
Cristo Jesus. 
 
2. Recordar para reviver, para atualizar 
 
   a. Para a Bíblia, ‘recordar’ equivale a ‘atualizar’ o passado no presente. Daqui o caráter 
dinâmico da memória, segundo a Escritura. 
   A memória é princípio de fecundação, de vida; libera, de fato, energias vitais; é fonte de 
propósitos renovados para o hoje e para o amanhã. Basta um só exemplo. Com insistência 
reiterada, Moisés prega ao povo: «Recorda-te de que foste escravo no país do Egito e que 
o Senhor teu Deus te fez sair de lá...» (Dt 5, 15;15,15;24,18). Por que motivo Israel deve 
lembrar que foi escravo na terra do Egito? A razão é a seguinte: no Egito os Hebreus 
fizeram experiência da misericórdia auxiliadora do seu Deus, que os livrou do duro jugo do 
Faraó (cf. Ex 3, 7-9). Agora, porém, Israel deve mostrar-se misericordioso para com os 
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mais desamparados, o escravo, o estrangeiro, o órfão, a viúva (Dt 5, 14-15; 15,12-
15;24,17-22). A Eucaristia – culminância do memorial! («Faze isto em minha memória») – 
não nos ensina porventura a reavivar o dom de nós mesmos, a exemplo de Jesus? 
 
   b. Também a lembrança de Maria é dinâmica. Ela, de fato, não só guarda no coração 
todos os acontecimentos que se referem ao Filho, mas ao mesmo tempo os põe em 
confronto, os ‘simboliza’, diz o texto grego de Lucas 2,19 (symbállusa). O verbo symbállô, 
usado aqui pelo evangelista, quer dizer pôr junto, comparar os diversos elementos ou 
aspectos de uma situação um tanto enigmática, precisamente para ‘interpretá-la’, para 
‘dar-lhe a explicação correta’, em suma, para ‘fazer-lhe a exegese’. 
   Eis, então, o momento dinâmico e ativo da fé, em Maria. Todo o acontecimento do Filho 
desdobra-se perante o seu olhar, desde a concepção virginal até a  Ressurreição. Ela nada 
deixa perder do vasto memorial: ‘guarda tudo’. Ao mesmo tempo, Maria é capaz de 
recolocar cada episódio no seu lugar, para ressaltar a harmonia global de todo o mosaico.  
Consegue este resultado hermenêutico ‘simbolizando’, ou seja, ‘comparando’ eventos e 
palavras de Jesus com as respectivas prefigurações do Antigo Testamento (como bem 
documenta o Magnificat) e, depois, situando em relação dialética os vários segmentos do 
itinerário de Jesus: desde sua descida ao seio materno como Verbo divino encarnado, até 
seu retorno ao seio do Pai. Da Ressurreição, de fato, emanava a luz plena sobre a pessoa 
e a obra de Cristo Salvador. A partir da sumidade do mistério pascal, a Virgem podia 
contemplar a coerência subtendida ao desígnio de toda a história salvífica. Por assim dizer, 
ela foi a primeira «exegeta» de Cristo, seu Filho. 
 
3. Transmitir as coisas guardadas no coração 
 
   a. A memória reveste-se de uma dimensão social-comunitária. Ela, de fato, tem a 
finalidade de transmitir as coisas lembradas. As ‘grandes coisas’ feitas pelo Senhor na 
história da salvação constituem um tesouro de família, que pertence a todo o povo como 
tal e a cada um dos seus membros. Nenhum indivíduo ou grupo tem o direito de 
apropriar-se dele de maneira exclusiva. Daqui deriva a obrigação de transmitir de pai para 
filho, de uma geração à outra todos os acontecimentos memorizados e o sentido que eles 
encerram. 
   Exortava Moisés: «Não deixes escapar do teu coração [as coisas recordadas] durante 
tua vida inteira. Tu as ensinarás aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos» (Dt 4,9). E 
proclamando as maravilhas de Deus, Israel edifica-se a si mesmo como povo da Aliança 
sobre esta memória de comunhão.  Ela, segundo o  profeta Malaquias (3, 22.24), «... 
converte... o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais». 
 
   b. Quanto a Maria, um fato é certo. Desde os séculos IV-V a tradição da Igreja 
sustentou que ela fosse a fonte de informação a respeito do nascimento e dos primeiros 
anos de vida de Jesus. Diversos expoentes desta doutrina fundamentam sua convicção em 
Lucas 2, 19.51. E, com razão. 
   As ‘maravilhas’ de Deus, mesmo se cumpridas com relação a uma só pessoa, redundam 
na vantagem definitiva de todo o povo de Deus: «Grandes coisas fez o Senhor por nós» 
(Sl 126, 3). Eis o motivo pelo qual elas devem ser anunciadas e proclamadas. Ocorre fazê-
las conhecidas. Aí está um dos aspectos da evangelização. 
   Agora também Maria é consciente de que o Onipotente fez nela grandes coisas (Lc 1, 
49a). Por isso, sempre no Magnificat pode cantar que Deus, pousando o olhar sobre a 
«sua pobreza», exalta os pobres (Lc 1, 48.52). Por outro lado, enquanto «serva do 
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Senhor», a Virgem faz experiência de comunhão com todo Israel, «servo do Senhor» (Lc 
1, 48.54) e com os pais de seu povo: «Como havia prometido aos nossos pais» (Lc 1,55). 
Maria, em uma palavra, sabe que não pertence mais a si mesma, mas ao mundo. 
   É possível então imaginar a mãe de Jesus reclinada de modo ciumento sobre os 
mistérios a que foi chamada a colaborar? É certamente mais conforme ao desígnio divino 
pensar que ela, no acontecimento de Pentecostes tenha derramado sobre a Igreja os 
tesouros que, até aquele momento, havia guardado no escrínio de suas meditações 
sapienciais. 
 
Conclusão 
 
   Maria, toda propícia a repensar as ‘grandes coisas’ feitas por Deus na história da 
salvação, converte-se facilmente em figura condutora para nós, hoje. A nossa fé deve ser 
rica de escuta, de memória. Não temos tanta necessidade de novas revelações, mas de 
recordar a Única Grande Revelação que nos foi confiada pela Palavra de Deus. «Perscrutai 
as Escrituras – diz Jesus – Elas dão testemunho de mim» (cf. Jo 5,39). 
   João Paulo II, em 1 de janeiro de 1987, na homilia, em São Pedro, anunciava 
oficialmente o ano mariano 1987-1988 e dirigia-se à Virgem dizendo: «A Igreja fixa os 
olhos em Ti como em seu próprio modelo... Tu és Memória da Igreja! A Igreja aprende de 
Ti, Maria, que ser Mãe quer dizer ser uma Memória, quer dizer «guardar e meditar no 
coração» as vicissitudes dos homens e dos povos; os fatos alegres e os dolorosos. 
Quantos acontecimentos..., quantas esperanças, mas também quantas ameaças; quantas 
alegrias, mas também quantos sofrimentos... às vezes quantos grandes sofrimentos! 
Devemos todos, como Igreja, guardar e meditar no coração estes acontecimentos. Assim 
como a Mãe. Devemos aprender ainda mais contigo, Maria, o modo de ser Igreja nesta 
passagem de milênio». 
 
 

 

O O O O FIO DEFIO DEFIO DEFIO DE ARIADNE 

Auto-referência 
 
Giuseppina Teruggi 
 
   Viver e trabalhar juntos é ocasião de grandes oportunidades e de não pouca fadiga.  
Bem sabemos que a missão educativa encontra alimento na vida comunitária, que 
estamos descobrindo sempre mais na sua validade de realidade aberta. E somos convictas 
de que é necessário passar do protagonismo da comunidade religiosa ao 
comprometimento co-responsável de toda a comunidade educativa. O nós é constituído, 
de fato, pela coesão das pessoas que vivem e trabalham no sulco da educação dos jovens, 
na realização de um projeto comum. Sem superioridades ou inferioridades, porém, com 
papéis diferenciados. 
   O protagonismo às vezes tem uma conotação de auto-referência, com a sutil tentação 
de considerar os nossos caminhos, as nossas iniciativas, as nossas propostas como 
exemplares e melhores.  
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   A auto-referência não diz respeito apenas às instituições ou às comunidades: toca-nos 
como pessoas e tem um papel não secundário na vida relacional. Com freqüência é um 
dos maiores obstáculos para a própria relação. 
 
O argumento que melhor conhecemos 
 
   Momentos cotidianos de vida comunitária. Conversando num pequeno grupo, Ir. 
Margherita conta uma experiência que a empolga profundamente. Numa pausa, Ir. Rosa 
intervém, interrompendo o desabafo, apropriando-se do assunto: «Também eu vivi isto e 
aquilo...». E continua, relatando situações vividas por ela. Não é a primeira vez que Ir. 
Rosa entra de improviso na conversa para referir-se, com abundância de detalhes, a 
situações que tocam sua experiência. 
    Pode acontecer, talvez, com qualquer um de nós, cair na mesma armadilha: temos 
dificuldade de escutar até o fim. Temos tantas coisas para contar e um mundo todo nosso 
a ser compartilhado. 
   Nos momentos comunitários de encontro, assumimos os mais variados papéis: há quem 
informa, compartilha experiências pastorais, conta fatos da vida; quem fica em silêncio 
porque está na escuta ou porque viaja com o pensamento em outras direções; há a 
pessoa que ostenta os seus méritos; há quem interfere para falar exclusivamente de si. 
Fazer-se ponto de referência constitui uma atitude difusa que pode criar um clima pesado 
na comunidade. 
   O escritor francês Anatole France ressaltou: «Reprovamos as pessoas que falam de si; 
mas é o argumento de que melhor sabem tratar». Citando a expressão, Gianfranco Ravasi 
comenta: «Estamos diante de um comportamento amplamente praticado por todo tipo de 
pessoas. Quantas vezes acontece de sentir-nos enfadados ao ouvir as intermináveis 
narrativas que alguém faz dos fatos de sua vida. Porém, quantas vezes nós também 
entediamos os outros com nossas histórias. Só que não percebemos o mal-estar do outro, 
tomados pelo prazer de nossa vanglória...». E menciona a frase de François de la 
Rochefoucauld: «O extremo prazer que provamos ao falar de nós mesmos deve levar-nos 
a recear não proporcioná-lo de modo algum a quem nos escuta». 
   Conclui Ravasi: «A sobriedade e o auto-controle no falar não só nos evitariam 
verdadeiros e reais aborrecimentos mas também, simplesmente, nos preservariam de 
figurações mesquinhas. Por certo, falar de nós e das nossas obras e pensamentos é a 
coisa mais fácil, é o argumento que melhor conhecemos. Mas nós não somos o centro do 
mundo!». 
 
A cultura  da  auto-referência 
 
   Embora rica de tantos valores, a cultura do nosso tempo nos imerge numa atmosfera 
que muitos definem como a cultura da auto-referência. O modelo de pessoa proposto não 
tem pontos de referência fora do próprio eu: a pessoa unidimensional, que faz emergir a 
todo custo a sua individualidade. Daí deriva um clima de fechamento ao Transcendente e 
de enfraquecimento da relação como sentido do ser no mundo e do viver social. 
   É uma mentalidade que exerce influência no modo de agir das pessoas, sobretudo dos 
jovens e penetra também nas nossas comunidades. Somos condicionados por uma 
comunicação instantânea e altamente tecnológica que parece fazer-nos bastar a nós 
mesmos, mas que afrouxa as competências relacionais e faz tudo girar em torno do 
indivíduo. Neste contexto a busca da identidade pode tornar-se uma busca da auto-
referência, que leva a esvaziar o sentido de pertença e de acolhida das diferenças do 
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outro.  Ao mesmo tempo, emerge com particular força, hoje, a necessidade de encontro, 
de companhia, de alguém que, fazendo o acompanhamento, restitua a pessoa a si 
mesma. 
   Numa conversa com um grupo de jovens universitários, o psicólogo Severino Andreoli 
levou-os a refletir sobre a fatuidade da auto-referência em nossa cultura, ajudando-os a 
entrever os seus riscos e a aprofundar suas causas. 
   Partindo da distinção entre o eu e o si, fez notar como o eu  é o que temos de estrutural 
dentro de nós, enquanto que o si  indica uma função social. É muito importante que nós 
pensemos o si como aquela característica da personalidade que permite relacionar-se com 
os outros. A palavra eu é usada por aquele que, no fundo, tem ainda dentro de si mesmo: 
o narciso. Uma das patologias do relacionamento provém exatamente do narcisismo. 
Narciso é um personagem da mitologia que viu a sua imagem refletida no espelho da 
água, enamorou-se de si mesmo, procurou abraçar-se e morreu afogado. 
   O si, ao invés, é aquela parte de nós mesmos que se abre e se predispõe ao 
relacionamento. É importante que o si tenda à cooperação e não à exclusão porque se 
existir competição para afirmar-se, deverá sempre eliminar alguém. 
   Para afirmar o teu si tens necessidade do outro: o amor é uma típica expressão de 
relação do si. O eu comporta-se como se os outros não fossem necessários e 
constituíssem quase uma platéia, sente-se onipotente e tende a dominar, enquanto que, 
através do si  temos a possibilidade de completar-nos no outro. 
   Hoje a nossa sociedade está privada de capacidades cooperativas, porque privada de 
objetivos comuns e cada qual tende a alimentar desejos e sonhos que, talvez, jamais se 
concretizarão.  
   Cada um de vocês, sugeriu Andreoli aos jovens, deve estar ciente do fato de que o 
significado principal do próprio ser está na comunicação com o outro, sobretudo na 
comunicação existencial. 
   Trata-se da famosa passagem do eu  ao nós, percurso obrigatório para superar a fase 
da adolescência e encaminhar-se à maturidade da pessoa adulta. 
 
Ter os outros dentro de si  
 
   Existe uma alternativa para a cultura da auto-referência? Cremos que sim, sobretudo 
porque temos a confirmação disso em tantas pessoas que, tanto hoje como ontem, têm 
dado o seu testemunho. Ir. Teresa Valsé, por exemplo, soube constantemente referir-se a 
Deus e aos outros em cada escolha que fez. Não só porque «propôs-se passar 
despercebida», mas porque acreditou no carisma do trabalho em equipe, mais que em si 
mesma. 
   Extraio alguns simples flash para indicar caminhos alternativos à cultura da auto-
referência. 
▪ Viver o sentido de pertença. Foi dito que «A pertença não é um ajuntamento casual 
de pessoas, não é consenso para uma agregação: a pertença consiste em ter os outros 
dentro de si mesmo» (Giorgio Gaber). Assumir a consciência de que existe uma pertença 
é essencial tanto para o bem-estar psicológico da pessoa, quanto para o equilíbrio e a 
eficácia de uma instituição. 
   O sentido de pertença é a declinação autêntica do verdadeiro amor: ter os outros dentro 
de si – as irmãs, os jovens, os leigos, as pessoas queridas, a família da qual se é parte – 
como pensamento dos próprios pensamentos, parte da própria vida. Significa, 
consequentemente, ativar escolhas que levem em conta que se está inserida num nós,  
em que, cada pessoa não se repete e tem um papel único e singular. 
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▪ Crescer em reciprocidade. Falando sobre circularidade nós a associamos, em geral, 
ao serviço de animação. Em toda relação, porém, acontece um processo circular que 
permite superar um modo unilateral de ação. Isto significa que o relacionamento acontece 
sempre com um movimento recíproco de dar e receber, de amar e ser amado, assumido 
alternativamente pelas duas partes. Crescer em reciprocidade significa, sobretudo, vencer 
o narcisismo que oferece a ilusão de ser onipotente, de saber fazer no mundo melhores 
coisas, de possuir a idéia mais iluminada. Significa, no fundo, superar a tentação de 
transformar os outros à sombra de si. 
▪ Gerenciar os conflitos. Na vida em comum fazemos experiência de alegrias, de 
cansaços, de conflitos que podem pesar ou retardar os caminhos. Porém, não é tanto o 
conflito que prejudica a comunidade, mas o fato de não saber administrá-lo. A pessoa 
cresce e alimenta em si uma consciência relacional precisamente a partir da história 
cotidiana de relações também conflituosas, que conduzem em definitivo a experimentar a 
diferença e os recursos nela implícitos. Se se coloca em atitude receptiva e realista, a boa 
gestão do conflito oferece a oportunidade de mudar alguma coisa em si mesmos, de abrir-
se a horizontes mais amplos, de entrever na diferença tantas sementes de vida. 
▪ Ser assertivos e solidários. A superação da auto-referência implica ir além dos 
comportamentos passivos, agressivos, competitivos; entrar na ótica de uma atitude de 
assertividade que conduza ao respeito de si e dos outros, à capacidade não de agüentar  
mas de fazer escolhas levando em conta as exigências das situações. Conduz à sabedoria 
de, também, buscar a própria satisfação sem prejudicar os outros. Nesta linha, a pessoa 
abre-se a um sentido de solidariedade que gera reciprocidade positiva e assume a 
gratuidade como estilo de relação pelo qual não se espera reconhecimento ou 
recompensas. 
   O CG XXI confiou a cada uma de nós a responsabilidade de efetuar «um processo de 
renovação vital no contexto de busca sobre a vida religiosa, em ato na Igreja». O 
Congresso Internacional da Vida Religiosa (2004) encerrou numa expressão de síntese o 
caminho para o futuro: «Paixão por Cristo, paixão pela humanidade». 
   Para ter futuro, a vida religiosa é chamada a ser fraterna, solidária, realmente 
comunitária e a assumir, com seriedade crescente, a realidade do outro como mediação 
indispensável, mesmo se misteriosa, da experiência de Deus. 
 
 
 
 
                A  LÂMPADA 
 

Para além da janela 
 
A janelinha da Valponasca é um símbolo/síntese da espiritualidade salesiana. 
Uma espiritualidade aberta ao cotidiano, à história e à geografia do mundo. No 
anfiteatro das colinas de Mornese, que se alinham ao infinito, há uma visão 
contemplativa que alcança horizontes remotos. A dimensão missionária está 
inscrita no DNA das Filhas de Maria Auxiliadora. Tanto naquelas que partem 
para terras desconhecidas, quanto nas que permanecem em sua própria pátria, 
frequentemente tornada terra de missão. 
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A paixão por fazer conhecer Jesus e a sua Boa Nova foi típica em Maria 
Domingas e em Dom Bosco, que a deixaram inscrita nos filhos e nas filhas, de 
modo indelével. 
No Projeto formativo  é assim sintetizada esta tensão: «Empenhemo-nos por 
manter vivo o entusiasmo missionário das origens (C 6), trabalhando pelo 
Reino de Deus nos países cristãos, frequentemente transformados por um 
materialismo dominante, e naqueles ainda não evangelizados». 
Sucessivamente, vem sendo melhor clarificado o núcleo gerador desta 
espiritualidade que vai além: «A nossa vocação insere-se na genealogia de 
tantas mulheres que, com o passar dos séculos, a partir do antigo Israel e 
sobretudo com o advento de Jesus, têm participado ativamente da história da 
salvação».  
Aquela salvação cotidiana que se faz presente no caminho educativo. 
 
Em busca de novas fronteiras 
 
   O tema do próximo Capítulo dos salesianos, que acontecerá nos primeiros meses de 
2008 é  Da mihi animas, coetera tolle  . O Reitor-Mor, apresentando-o, notificou: «O 
argumento é vasto. Por isso quisemos focalizar quatro áreas temáticas: a urgência de 
evangelizar, a necessidade de convocar à vida consagrada salesiana, a exigência de viver 
em pobreza evangélica, o desafio de ir ao encontro das novas fronteiras de missão». Além 
disso, Dom Pascual Chávez sublinha que fazendo próprio o mote do fundador: «Queremos 
assumir o programa espiritual e apostólico de Dom Bosco e a razão do seu incansável 
trabalho para a glória de Deus e a salvação das almas. Assim poderemos reencontrar a 
fonte do nosso carisma, a finalidade da nossa missão, o futuro da nossa Congregação». É 
exatamente na dimensão missionária que é fincada a raiz e assegurada a meta da 
espiritualidade salesiana. O coração da identidade carismática. 
   Este olhar voltado para além fronteira é indicado também pela nossa Madre em quase 
todas as Circulares mensais. Em particular, na 879, ‘Por um caminho de esperança’, ela 
escreve que a dimensão missionária, «permite experimentar fragmentos de vida nova no 
cotidiano e, também, reconhecer os grandes horizontes nos quais está inserida a nossa 
pequena história». 
   A nossa Regra de vida afirma que na experiência educativa de Dom Bosco, de Maria 
Domingas Mazzarello e na tradição do Instituto o dom carismático exprime-se num estilo 
de vida que traz impresso «um forte impulso missionário». 
 
Para além do oceano 
 
   A espiritualidade da viagem, a que permite deixar o que é habitual, conhecido, para ir 
ao encontro do desconhecido, de um anúncio difícil, para o qual é preciso aprender os 
gestos e as palavras adequadas, está ainda viva no nosso Instituto. Parte-se, então, para 
a Mongólia, para a Papua Nova Guiné, para a Samoa Americana. Em toda parte buscam-
se as crianças, os jovens, os pobres, as mulheres. 
   Uma história que dura há mais de cem anos, mas os inícios, apesar da experiência de 
tantos precursores, são sempre difíceis. São estes que dão sabor aos novos tempos. A 
confirmação nos vem do Padre Antônio Alessi SDB, que escrevendo a história das FMA, 
pioneiras na Tailândia, observa: «Vendo hoje as obras grandiosas realizadas pelas FMA 
nos diversos países, não se pode imaginar a pobreza, as provações, as fadigas, dos duros 
inícios». E documenta sua afirmação com alguns fioretti da época: «Outubro de 1931. 
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Partiram cinco, de Turim: Ir. Maria Baldo, Ir. Luigina Di Giorgio, Ir. Graziella Amati, Ir. 
Antonieta Modellato e Ir. Giulia Lauton. Uniu-se ao grupo, em Bombaim, Ir. Maria Avio, 
missionária no Assam (norte da Índia) designada como superiora daquele punhado de 
religiosas enviadas para ajudar a obra dos salesianos na Tailândia». 
   O Inspetor dos salesianos insistia em dizer: «Estou seguro de que, também para as 
nossas Irmãs, abre-se neste país, um maravilhoso campo de trabalho e de apostolado. E 
Madre Luisa Vaschetti adere, mas, tomada pela comoção por uma partida que leva suas 
filhas para tão longe, depois de tê-las convidado para o jantar na tarde anterior, as confia 
a Madre Linda Lucotti, então conselheira geral, que as acompanha até Veneza, para o 
embarque». 
   E depois de haver descrito o árduo impacto, os imprevistos, os sofrimentos das 
primeiras missionárias, conclui um capítulo com uma notícia que comunica algo de 
extraordinário: «Na Tailândia, país do Budismo, em 1975, o rei concede a alta 
condecoração do Elefante branco à Ir. Rosa Moore, pela obra por ela desenvolvida 
durante 25 anos na escola dos cegos». 
   Pessoalmente, em passagem por aquelas terras, tive a ocasião de assistir aos ritos 
fúnebres de Ir. Moore, missionária irlandesa e de constatar o amor e o reconhecimento de 
centenas de deficientes visuais que ela havia acompanhado com amor, ajudando-os a ter 
acesso aos estudos universitários. 
 
Pela graça da nossa adoção como filhos, o Espírito Santo reza em nós, intercede por 
nós com insistência e nos convida a dar-lhe espaço para que possa,  através de nossa 
voz, louvar o Pai e invocá-lo para a salvação do mundo. (da Regra de Vida n. 37) 
 

SMS 
«As fronteiras da esperança nos pedem para estar presentes nos postos avançados da 
missão, sempre mais habitado por jovens desiludidos perante as promessas de 
felicidade a preço barato, jovens emigrados, talvez manipulados e explorados, 
privados de referências familiares significativas ou de educadores capazes de 
acompanhá-los no difícil caminho do diálogo com culturas e crenças diferentes» 
(Antônia Colombo). 
 
 
 
 
 
             É VIDA 
 
Excesso terapêutico 
 
Anna Rita Cristaino 
arcristaino@cgfma.org 
 
   Com a expressão «excesso terapêutico» entende-se a multiplicação obstinada dos 
esforços terapêuticos na fase terminal da vida. 
   Se é de dever cuidar fazendo todo o possível para defender a vida humana, é 
igualmente de dever refutar a obstinação terapêutica. 
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   Renunciar ao excesso terapêutico ou refutá-lo, não significa privar o doente dos 
cuidados da enfermagem, da assistência médica, psicológica, espiritual necessárias para 
melhor acompanhá-lo  em ponto de morte. 
 
   No contexto anglo-americano, distingue-se frequentemente entre to cure (cuidar em 
sentido médico, efetuar terapias) e to care (tomar cuidado, assistir o paciente): mesmo 
quando as terapias deixaram de ser benéficas para o paciente, ele não deve ficar sem 
assistência e cuidados. Do ponto de vista psicológico e espiritual, isto significa conservar o 
calor humano, cercar o moribundo com um ambiente afetuoso e atento, que o faça sentir-
se importante até o fim como merece sua dignidade humana, seja qual for a gravidade da 
doença. Do ponto de vista médico e da enfermagem, significa não deixar faltar os 
cuidados «normais» (higiene pessoal, alimentação e hidratação mesmo artificial, etc.); 
significa também aliviar os sofrimentos físicos segundo a capacidade e a vontade de 
resistência do paciente. 
   A recusa do excesso terapêutico não deve ser entendida como a aceitação da eutanásia 
chamada passiva, isto é, a suspensão ou a recusa de tratamentos médico-assistenciais 
com a finalidade de provocar a morte do paciente, como meio de eliminar a dor. O valor 
ético dos dois atos é oposto: no primeiro caso significa aceitar a limitação humana, no 
segundo, querer pôr fim à vida de um ser humano. O segundo caso, revela a intenção de 
constituir-se donos da vida, determinando a hora e o modo de morrer. 
 
   O esforço de quem busca por vocação aproximar-se da pessoa que sofre e que morre 
não deve ser apenas o de cuidar da doença, mas também e sobretudo o de cuidar dos 
doentes, isto é, das pessoas que estão mal. Só nestas condições pode-se realizar 
plenamente a missão do médico, de servir e defender a vida humana. 
   O motivo pelo qual o tratamento não se inicia ou é suspenso licitamente não quer dizer 
que numa determinada situação «é inútil prolongar a vida». O tratamento não se inicia ou 
é suspenso porque tal tratamento não é indicado para aquela situação específica e 
acarretaria um prejuízo ulterior em vez de um benefício, mesmo que limitado e 
momentâneo. É, além do mais, absolutamente fundamental esclarecer que o juízo de 
excesso terapêutico deve ser definido pelo médico. 
 
 
 
 
ENCARTE CENTRAL 
 
África Leste (AFE) 
 
   A província “Nossa Senhora da Esperança”  nasceu em 15 de agosto de 1992 e se 
estende por diversas Nações do Leste da África: Sudão, Etiópia, Quênia, Ruanda. 
   Inicialmente, em 1988, as casas do Quênia e do Zâmbia foram reunidas para formar 
uma Delegação e em 1989 foram acrescentadas as casas da Etiópia e do Sudão, 
constituindo uma Visitadoria. Em seguida, considerando as diferenças lingüísticas das 
nações componentes, em 15 de agosto de 1992, a Visitadoria torna-se Inspetoria “Nossa 
Senhora da Esperança” África Leste, sob a responsabilidade da Inspetora, Ir. Geraldine 
Reakes. 
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As FMA 
 
   A singularidade da Inspetoria é a junção de 5 nações muito diferentes uma da outra 
com culturas e problemáticas diversas e com um grande recurso: os jovens. 
 
   Atualmente a Inspetoria tem 18 comunidades assim distribuídas: 
 
ETIÓPIA  4; QUÊNIA  7; RUANDA  2; SUDÃO  4; TANZÂNIA  1 

O NÚMERO TOTAL DAS FMA NA INSPETORIA: 97 

MISSIONÁRIAS:  59                                                                       

AUTÓCTONES:  34                                                             

DE OUTRAS INSPETORIAS: 4 

 
As principais obras: 
 
   A presença das Irmãs nestas Nações teve início com as obras de promoção e educação 
da mulher, com as escolas e com as coordenações da catequese. 
 
As obras atuais: 
 
*ORATÓRIOS 

*ESCOLAS MATERNAS, ELEMENTARES, MÉDIAS E DE ENSINO SUPERIOR 

*ESCOLAS TÉCNICAS E PROFISSIONAIS, CURSOS DE ALFABETIZAÇÃO, ESCOLAS 

INFORMAIS PARA CRIANÇAS REFUGIADAS 

*ESCOLAS NOTURNAS PARA ADULTOS 

*CENTROS PROMOCIONAIS JUVENIS 

*CENTROS DE PROMOÇÃO DA MULHER 

*CATEQUESE E COORDENAÇÃO DA CATEQUESE, EM ÂMBITO DIOCESANO 

*PASTORAIS PAROQUIAIS 

*AMBULATÓRIOS, DISPENSÁRIOS, PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO PARA CRIANÇAS 

SUBNUTRIDAS 

*INTERNATOS, ORFANATOS, CASAS DE FAMÍLIA 

*ATIVIDADES PRPOMOCIONAIS, VISITA  ÀS FAMÍLIAS 

*INSTITUTO UNIVARSITÁRIO DE PASTORAL JUVENIL 

 

 
As crianças são a lua que resplandece (provérbio da Tanzânia) 
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MUNDO SUBMERSO 
                                                                                   

Sempre mais predadores 
 
Mara Borsi 
 
Falar de prostituição do menor significa falar de uma situação que destrói as 
crianças em qualquer continente em que se encontrem. 
O fenômeno está se expandindo, aumentando e sobretudo está se tornando nas 
suas práticas sempre mais cruel e desumano. 
A prostituição destitui o menino, a menina de sua dignidade  e  o/a constrange 
a agüentar danos físicos e psicológicos profundos, às vezes permanentes. 
 
   Segundo as estimativas da UNICEF no mundo diariamente são obrigados a entrar no 
mercado do sexo a pagamento 3 mil crianças, perfazendo um total que gira em torno de 
um milhão por ano. 
   As Nações Unidas e a ONG ECPAT sustentam que as crianças exploradas seriam 3 
milhões; destas, um milhão e 200 mil vivem nas Filipinas, 600 mil na China, 500 mil no 
Brasil, 400 mil na Índia, 300 mil na Tailândia e na Europa/África. 
   Segundo uma recente pesquisa, os pagamentos por cada prestação variam dos 5 
dólares no Brasil, Rússia, Vietnã, Filipinas; aos 10 na China, Nepal, Tailândia, República 
Dominicana, Paquistão, Sri Lanka; aos 20 na Índia; aos 30 no Japão e aos 50 em Taiwan. 
 
A causa do terror 
 
   A prostituição do menor teve início no Sudeste asiático por volta da década de 1960-70 
e se estendeu por alguns países da América Latina e da África, expandindo-se com força 
crescente na Europa e nos Estados Unidos. 
   As causas estão ligadas a múltiplos fatores de caráter cultural e econômico, conexos 
também, às carências institucionais e legislativas. Porém, o fator que mais incide, é a 
pobreza. Os dados das Nações Unidas e da UNICEF afirmam que a pobreza torna uma 
menina, um menino ainda mais vulneráveis, ainda mais submissos às decisões dos 
adultos. Sabe-se que é a falta dos meios de sobrevivência que induz certos pais a vender 
um de seus filhos. As meninas são cedidas com maior facilidade. 
   Pobreza, em muitos contextos, significa fome. As crianças - meninos e meninas - podem 
decidir vender o seu próprio corpo para sobreviver. O corpo se torna o único meio que 
podem comercializar. 
 
Violência e crueldade inauditas 
 
   O mundo da prostituição do menor apresenta uma aspereza e uma crueldade indizíveis. 
Façamos um breve giro pelo mundo com os dados colocados à disposição pela ONG «End 
Child Prostitution, Child Pomography and Trafficking for Sexsual Purposes» 
(www.ecpat.net). 
   No Camboja uma adolescente virgem foi adquirida pelas «casas» por aproximadamente 
300-400 dólares. Deve ter menos de 15 anos, mas a triste realidade é que muitas têm 
apenas 8 anos. Nas Filipinas a idade mínima das crianças exploradas é de 7 anos. No 
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Paquistão os meninos são preferidos pelos clientes, assim como na República Dominicana, 
onde, os sanky panky, isto é, os moços, vão com os turistas estrangeiros para as praias de 
Boca Chica e Sousa. No Brasil, os menores explorados estão concentrados em maior 
número, nas cidades do Rio de Janeiro, em Fortaleza e em Recife. As meninas-mulheres, 
quando vão com os turistas, drogam-se para manter um número altíssimo de relações. 
   A zona entre a Alemanha e a República Checa é considerada a de maior mercado ao ar 
livre em toda a Europa, onde meninas e meninos de várias idades são vendidos 
despudoradamente. Anualmente 100 mil turistas freqüentam essa zona. 
   Ultimamente está tomando sempre maior consistência o mercado de material 
pornográfico, ao uso dos pedófilos. Filmes, catálogos, publicações pesadas, apontamentos 
sobre o índice de popularidade são fornecidos pelas organizações pedófilas européias e 
estadunidenses. Organizações que oferecem, afirma Nicoletta Bressan na sua recente 
pesquisa, todo o apoio possível aos seus membros: «desde os lugares nos quais é possível 
abordar ou alugar os meninos, as meninas, à disponibilidade de filmes pornográficos, com 
documentos falsos ou à defesa legal em caso de problemas com a lei». 
   Infelizmente, um número sempre mais significativo de pedófilos demonstram apreço por 
filmes pornográficos nos quais um número crescente de menores, tanto masculinos como 
femininos, são constrangidos a fazer sexo entre si, ou é o adulto que violenta o menor, 
até torturá-lo e matá-lo. Estes tipos de filmes, chamados snuff, custam 40 mil euros. 
   Uma panorâmica com dados que assustam e que não podem deixar de interpelar-nos. A 
paixão educativa que Dom Bosco e Maria Domingas Mazzarello nos transmitiram não pode 
deixar de indignar-se, não pode continuar a se fechar nos pequenos horizontes dos 
conflitos comunitários e entre os muros das nossas obras. 
   A situação na qual se encontram meninas/os, moços e moças, adolescentes, jovens 
interpela a sair e a percorrer as ruas. Ademais, somos discípulas de um grande 
caminhante: Jesus. Suas andanças restituem dignidade. Hoje somos chamadas a percorrer 
com Ele as estradas da marginalidade com mais decisão e com maior capacidade de risco. 
Naturalmente, sem abandonar a chave do desenvolvimento que é a educação, sobretudo 
a da mulher. 
   As mulheres são as mais importantes partidárias da mudança. Contestando a 
discriminação da mulher através da educação, pode-se estar contribuindo para o  
progresso dos direitos das crianças, meninas  e  meninos... o que é muito necessário. 
 

Fontes consultadas: www.unicef.com; www.ecpat.net 
AA. VV. O preço do Mercado, Bologna, EMI 2006. 

 
 
 
 

 
                OBJETIVO 2015. Objetivos de desenvolvimento do Milênio 
 
Um basta à AIDS 
 
Júlia Arciniegas 
 
Em todo o mundo há cerca de 42 milhões de seres humanos atingidos pelo HIV. 
39 milhões vivem nos Países pobres.  
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O sexto OSM pretende deter e inverter a tendência à difusão não só da AIDS, 
mas também da tuberculose, da malária e de outras doenças. 
Elas são verdadeiras pandemias que ameaçam a existência da humanidade. 
 
Um planeta ameaçado 
 
   As cifras referentes às pessoas atingidas pela AIDS nos fazem pensar num cenário 
verdadeiramente espantoso: a expectativa de vida das populações diminui visivelmente, 
dezenas de milhões de mulheres e de jovens morrem, muitas aldeias ficam semi-desertas, 
milhares de crianças ficam órfãs e soropositivas ao mesmo tempo... 
   Bastariam estes dados para afirmar que a AIDS é um flagelo comparável à peste que 
devastou o mundo ocidental durante a Idade Média e levou à morte cerca de um terço da 
população da época. 
 
... e as causas? 
 
   Podemos averiguar a origem desta doença a partir do que disse C. F. Perno, Professor 
de Virologia, na Universidade Roma Três: o vírus HIV é sem dúvida e para além de 
qualquer hipótese razoável, a causa da AIDS. Tal vírus originado na África dos chipanzés, 
transferiu-se aos homens provavelmente na primeira metade do século passado. Na sua 
lenta evolução e difusão por entre a população africana, ele selecionou as ramificações 
virais mais agressivas, capazes de matar a pessoa infectada, depois de ter sido transmitida 
a outras pessoas, prevalentemente através das relações sexuais. Verificam-se, além disso, 
casos de transmissão em nível hospedeiro: através das seringas, das transfusões feitas 
com sangue infectado... mas estas representam 10 a 20 % do contágio total (inclusive os 
casos de contágio com o vírus transmitido por incisões da pele com instrumentos 
potencialmente infectados e outras práticas de tipo feiticeiro). A epidemia da AIDS causou 
alarme apenas no início dos anos 80, quando se propagou pelos Países ricos. 
 
O Objetivo n. 6 
 
   Nos últimos vinte anos, o HIV/AIDS foi o fenômeno que causou maior impacto sobre as 
políticas de desenvolvimento. Motivo pelo qual é apontado para ser combatido, sustado 
até 2015. A verdade é, porém, que se trata de um objetivo mais ou menos utópico, ligado 
à busca dos outros sete OSM. De fato, não se pode falar dele sem falar também da 
pobreza extrema que aflige muitas populações do mundo, das guerras suscitadas pelo 
monopólio de suas riquezas, da discriminação e violência sexual da mulher, das carências 
educativas relativas, sobretudo, às primeiras fases da idade evolutiva, da extrema lentidão 
para permitir aos mais pobres contar com os meios de luta contra a AIDS e as outras 
doenças. Ao afrontar este flagelo é necessário, por outro lado, um forte comando que 
supere a inércia institucional e enfrente os problemas sociais que alimentam tal epidemia. 
 
Educação: prioridade absoluta 
 
   Enquanto governos e ONGs valorizam a utilização do preservativo como o único meio 
eficaz para lutar contra a AIDS, nós, FMA, nos sentimos em plena sintonia com todos 
quantos privilegiam o percurso da educação para fazer frente a esta pandemia. Ajudar os 
jovens, as famílias, os docentes, os adultos em geral, a enveredar pela estrada do amor 
verdadeiro, a partir de uma visão aberta e integral da pessoa; prevenir abusos e desvios 
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mediante uma informação séria e aprofundada sobre o valor da sexualidade; acompanhar 
o processo de formação afetivo-sexual para chegar a estabelecer relações inter-pessoais 
libertadas e responsáveis na reciprocidade da dedicação e do serviço, escolhendo o 
binômio que identifica amor-sexo e sexo-amor... Parecem-nos alguns passos 
imprescindíveis se se quer obter uma mudança de modelos de conduta nas jovens 
gerações. 
 
Entre empenho, desafio e profecia 
 
   É esta a ordem que liga as duas Uniões de Superioras/es gerais (UISG/USG) num 
projeto comum para a sensibilização das congregações religiosas com relação à AIDS. A 
pandemia nos desafia a assumir novas formas de pobreza radical ao compartilharmos o 
drama de uma grande parte da humanidade e nos convida a um amor incondicional a ser 
traduzido em estratégias concretas de ação. Podemos perguntar-nos: Qual pode ser o 
meu desempenho? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A batalha de Erik no silêncio que mata 
 
   Erik T. é soropositivo. Descobriu por acaso, fazendo um exame de sangue há sete anos. 
Só depois compreendeu ter sido infectado pela sua mulher K. T. que, por sua vez, fora 
contagiada pelo vírus HIV do ex-marido, marinheiro, morto em poucos meses. Para Erik 
foi um choque. Ele, gerente de empresas do setor petrolífero, rico, não estava habituado a 
procurar médicos, a visitar doentes e muito menos a ser um deles. Absolutamente, de 
AIDS. Um estigma. No mês de dezembro seguinte sua mulher Key morreu, com apenas 28 
anos. A doença a levou rápido, em menos de um ano. Foi então que Erik decidiu mudar 
de atitude. Não mais petróleo, nem trabalho, mas um só interesse, completamente 
diferente: lutar contra a Aids, conter a sua difusão, salvar vidas humanas e famílias. Não 
era possível que as pessoas não soubessem, que ninguém falasse disso. E assim, com o 
dinheiro economizado em tantos anos de trabalho, começou a organizar campanhas de 
sensibilização, a vociferar a respeito de sua dor. Erik não esconde a sua doença, antes, a 
transforma numa lição para não mais ser repetida. «Muitas mulheres acabaram por entrar 
na onda da prostituição... – recorda – e, depois de poucos anos voltam para as próprias 
aldeias destruídas psicologicamente e muitas vezes, também, fisicamente. A doença leva à 
morte grande parte delas. E o vírus se difunde também entre as aldeias perdidas e as 
cidadezinhas mais isoladas» (De: Itália Caritas, outubro 2006). 
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MUNDO                JOVEM 
 
Viver a liberdade, enquanto jovens, na África 
 
   Podem-se fazer infinitos discursos filosóficos, teológicos, psicológicos sobre a liberdade.  
Nós queremos apenas colocar-nos à escuta, deixando-nos acompanhar por Ir. Viky Ulate 
que nos leva à África, para dialogar com jovens de várias nações, sobre este tema. 
 
Quando digo “liberdade” penso em... 
... uma perene capacidade de sobrevivência e de resposta às próprias necessidades 
pessoais. Gildas – Benin 
... autonomia, ao fazer circular o meu modo de pensar, para estabelecer atos 
responsáveis. Thiédy – Benin 
... liberdade de expressão, possibilidade de dizer o que se pensa ou o que se quereria 
fazer. Françoise – Togo 
... abertura de si a um universo mais amplo, para derrubar as barreiras culturais, 
religiosas, para chegar a um mundo mais unido, mais fraterno. Ladide – Costa do Marfim 
 
Qual é a idéia de liberdade proposta pela sociedade em que você vive? 
– A sociedade na qual vivo tem uma idéia negativa de liberdade: fazer tudo o que se quer 
sem levar em conta o que nos circunda. Françoise – Togo 
– A Costa do Marfim conheceu a guerra, que agora está para terminar. Muitas vezes 
vêem-se publicidades que buscam acalmar os espíritos e os rancores. Concretamente não 
posso dizer que não haja liberdade. A maior parte dos jovens, porém, confunde liberdade 
com «libertinagem» e a sociedade reforça esta idéia através da mídia.  
Ladide – Costa do Marfim 
 – Na sociedade em que vivo a liberdade é uma prova de sabedoria que permite 
reconhecer as próprias responsabilidades. Sandra – Benin 
 – A sociedade estimula a vencer com as próprias forças, a satisfazer as necessidades 
primárias. Todos sonhamos com esta liberdade que às vezes se desencadeia no 
consumismo que em nós não é senão a manifestação do desejo de sair da pobreza.  
Gildas – Benin 
 – Em nossa sociedade quando se fala em liberdade pensa-se sobretudo na democracia e 
a democracia é um sustentáculo para a liberdade. Thiédy - Benin 
 
Você já fez experiências nas quais se sentiu verdadeiramente livre? 
  – As atividades do Centro Juvenil e as das férias na vila Maria Domingas são experiências 
de liberdade, de alegria. Recentemente realizou-se em Douekoué o Fórum Nacional do 
Movimento Juvenil Salesiano: a presença de muitos jovens de diferentes culturas trouxe-
me esperança e  permitiu que eu me sentisse livre espiritual e fisicamente. 
Ladide – Costa do Marfim 
 – Num certo momento de minha vida tive a possibilidade de escolher entre ficar no meu 
País ou continuar os estudos em Cotonou, Benin, como me haviam proposto as irmãs 
salesianas. Fiz experiência de liberdade ao poder escolher pensando naquilo que seria o 
melhor para o meu futuro. Escolhi deixar o meu país e isto foi causa de sofrimento pelo 
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desapego, pelos esforços, mas também causou tanta alegria e assumi tudo isso com 
liberdade. Françoise – Togo 
   – Fiz uma experiência de liberdade ao conseguir comprar minhas roupas sem precisar 
depender dos meus pais. Thiédy – Benin 
 
Entre as duas frases sugeridas qual é a que mais lhe agrada  e por quê? 
 1. Liberdade é poder fazer o que se quer.  
 2. Liberdade é fazer escolhas partindo dos valores fundamentais de minha 
vida. 
   – Quero partir de uma imagem. É a foto que vi numa loja e que retrata uma situação 
durante a guerra, em Serra Leoa: jovens que voltam as costas às armas colocadas no 
chão e que trazem um largo sorriso estampado no rosto. A sua liberdade não é só 
psicológica, mas também física: depuseram as armas e se afastaram delas. Esta foto 
mostra que a liberdade ainda existe no mundo, está no coração de cada pessoa e requer 
seja escolhida. Toca a nós fazê-la atuante, testemunhá-la, guardá-la como um tesouro e 
proclamar a todos que a verdadeira liberdade vem de Deus. 
Ladide – Costa do Marfim 
  – Seguramente entre as duas prefiro a segunda frase, porque na escolha devo levar em 
conta o meu modo de viver, de ser, os valores em que acredito. Sandra – Benin 
 
Dê-nos uma frase sobre a liberdade que particularmente lhe agrade  
  – Trabalhar é dar-se pouco a pouco a própria liberdade. Gildas – Benin 
  – A liberdade é uma disciplina ou uma atitude que repousa sobre atos conscientes. O 
perdão é uma potência que liberta o ser humano. Sandra – Benin 
  – A liberdade não é sinônimo de vadiagem. Françoise – Togo 
  – A liberdade é um sopro imprevisível, um vento que faz renascer, uma chama sobre o 
mundo, a liberdade é o Espírito de Deus no coração do mundo. Ladide – Costa do Marfim 
 
Continuemos a caminhar com os nossos jovens, seguindo o Espírito de Deus no 
coração do mundo. E a Verdade nos tornará realmente livres. 
 
 
 
EXPLORA-RECURSOS 
 
My Blog – My Space                        
Anna Mariani 
 
O Blog... o que é 
 
   Os Blog, hoje, revolucionaram a web, tornando este instrumento de comunicação ainda 
mais surpreendente. O weblog, o blog, isto é, «o diário da rede», nova fronteira de 
internet, é a contração de duas palavras – web e log; log em inglês significa jornal de 
bordo. O Blog é, para todos os efeitos, um diário operativo, um instrumento Internet na 
metade entre o diário pessoal, o fórum de discussão, o jornal on-line. Por meio do blog  
entra-se em contato com pessoas fisicamente distantes mas muitas vezes próximas das 
próprias idéias e dos próprios pontos de vista. Com elas compartilham-se os pensamentos, 
as reflexões sobre as mais variadas situações. Pode-se exprimir a própria criatividade 
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livremente, interagindo de modo direto com os outros blogger. É um ambiente onde os 
navegadores podem exprimir-se, interagir com os escritos de outros, comentando-os ou 
integrando-os, criar mini-comunidades agregando navegadores com interesses comuns. 
   Em torno de um blog podem encontrar-se especialistas em arte, em marketing, 
apaixonados pela literatura, curiosos das tecnologias, apaixonados pelo esporte ou, 
simplesmente, pessoas que desejam interagir com um grupo de amigos. 
 
Como e porquê é usado 
    
   A simplicidade do uso é o segredo do seu sucesso e da sua difusão, sobretudo entre os 
mais jovens. 
   O Blog cria o sentido de pertença/autonomia, liberdade/independência e permite uma 
boa interatividade: cada post (artigo, anotação, comentário) deixado no Blog, pode ser 
comentado; de cada post ou comentário é feito um esboço, deixando visíveis em primeiro 
lugar os últimos que chegaram, segundo um critério de arquivamento-classificação por 
categoria de pertença ou por período temporal. Cada Blog não tem apenas os próprios 
post conectados entre si, mas está também, por sua vez, conectado aos outros Blog da 
Blogosfera. 
 
Os refletores sobre a geração MySpace 
 
   Um fenômeno vastíssimo é o network social  para a idade juvenil. Nascido em outubro 
de 2003, MySpace estrutura-se como estrela do social networking on line, dedicada 
sobretudo aos adolescentes e jovens dos 12 aos 24 anos, envolvidos ou interessados na 
cena musical. Um fenômeno, o da geração MySpace, que se projeta antes de tudo sobre a 
insaciável sede de Internet por parte dos mais jovens que, mesmo continuando a seguir 
contemporaneamente as outras mídias, encontram-se regularmente em rede: para estes 
as redes sociais on line assumem sempre maior importância, incluindo velhos e novos 
amigos, atuais ou antigos companheiros de classe, amores diversos, familiares, clubes 
recreativos e grupos de afinidade. MySpace, como outros espaços análogos, responde às 
necessidades deles de encontrar-se e de criar «redes de comunicação» mas previne 
também os possíveis perigos tomando diversas medidas: o uso devido do lugar por parte 
do menor de 14 anos, limitações de acesso ao perfil pessoal de usuários com idade entre 
14 e 15 anos, software para identificar os menores, baseado nas palavras usadas 
tipicamente por aquela idade. Existe um leque de áreas que se espaçam do bate-papo às 
publicações, dos vídeos na escola à música que fica no centro da atenção, confirmando a 
intuição do co-fundador do MySpace, Tom Anderson, que lançou o lugar próprio com a 
intenção de criar e oferecer espaço gratuito para os seus colegas independentes. O 
aumento incontrolável do tráfego e das diversas exigências dos novos simpatizantes, 
posteriormente levou às necessárias expansões, com a gradual perda do ambiente íntimo 
e difusivo, típico dos inícios. 
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DIÁLOGO 
                                             
O manto branco 
 
Bruna Grassini 
 
A voz ressoa pelas  estreitas ruas de Medina e invade a pequena Capela. 
Convoca à oração fazendo eco à antiga tradição de convidar as pessoas ao 
louvor de Deus, à purificação do coração e ao conforto da alma. 
A oração mescla-se  à voz gutural que vem da pequena torre 
da mesquita mais próxima. 
A mente vagueia pelo passado e encontra São Francisco 
que abre o seu coração às orações do Islã. 
Comovera-se defronte à experiência de oração dos muçulmanos, 
expressão de sua fé em Alá. 
Assim continuamos com o cântico dos nossos Salmos. 
A voz perde-se na fria aragem outonal. 
E deixa uma pergunta que permanece entre os muçulmanos... 
(Diálogo dos crentes) 
 
 
   Em agosto de 1219 Francisco de Assis empreendeu pela terceira vez a viagem à Terra 
Santa, depois de duas tentativas falidas por causa da guerra e depois de uma grave 
doença que o obrigou a renunciar. 
   Perto de Damietta, encontra a cidade sitiada pelos Cruzados. Procura convencê-los a 
suspender os combates. Depois apresenta-se com toda simplicidade ao Sultão Malik-al-
Kamil e lhe fala como a um irmão pedindo sua proteção para poder chegar à Palestina. 
   O Sultão acolhe o seu pedido e lhe concede um salvo-conduto para permanecer um ano 
na Terra Santa. 
   Este gesto de extraordinária disponibilidade atravessa os séculos e chega até nós como 
um lembrete histórico que nos empenha a libertar-nos das antigas desconfianças, dos 
preconceitos, da intolerância, para construir juntos um diálogo de fraternidade e de paz. 
   Dizia João XXIII: «A paz é um estaleiro sempre aberto... Aguarda seus profetas, seus 
artífices para construir um mundo novo alicerçado sobre quatro pilastras: a verdade, a 
justiça, o amor, a liberdade». 
   O diálogo, acrescentava, é «uma responsabilidade que nos compromete, desde a oração 
aos mil pequenos gestos da vida». 
 
   Os Franciscanos estão em Marrocos há oito séculos: vivem e trabalham entre os 
muçulmanos criando laços de amizade, no respeito pela sua religião, unidos na fé do Deus 
único. 
 
   A alma do diálogo é a amizade. Dizia o cardeal Duval: «Nada de grande se pode fazer 
no mundo sem os sentimentos do coração». 
   Dialogar é expressar-se e saber escutar para continuar descobrindo juntos «as sementes 
do espírito». 
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Aquelas seis mãos 
 
   Num apontamento autografado de 21 de setembro de 1963, Paulo VI manifesta a 
intenção de uma peregrinação à Terra Santa para implorar a paz, na esperança de uma 
aproximação entre as duas religiões monoteístas: a hebraica e a islâmica. 
   Logo surgem muitos problemas. As dificuldades parecem intransponíveis. 
   Mas, em 4 de janeiro de 1964 aterrissa, no aeroporto de Amman, o avião Alitália que 
conduz o Papa à Terra Santa. 
   Recebem-no o Rei Ussein da Jordânia com seu Primeiro Ministro, o Xerife H-ibn-Nasser 
e o Gran Muftì, guarda da Lei Islâmica, além de uma comitiva de personalidades das 
Igrejas Orientais, Patriarcas, embaixadores, Membros do Governo e dos Organismos 
Internacionais. 
   Um evento que muda o curso da história e do mundo. 
   Contudo não será fácil para o Papa João Paulo II retomar o caminho da unidade. 
Trazendo na memória as raízes comuns e o rico patrimônio espiritual que ortodoxos e 
cristãos compartilham, o Papa procurou com persistência encontrar-se com o Patriarca de 
Moscou Aléssio II. O Ecumenismo, dizia, é a vontade de Cristo e do Concílio «Que todos 
sejam Um». E este é o meu programa: «Testemunhar o empenho de aprofundar o diálogo 
com todas as Igrejas ortodoxas e com o Islã. Ao longo dos séculos temos percorrido 
caminhos diferentes; esta é a hora do encontro. Um Deus que fecha os corações não é o 
verdadeiro Deus». Mesmo não sendo convidado empreende a peregrinação à România, 
Grécia, Ucrânia. Humildemente pronuncia o «mea culpa», para o passado e lança o grito   
«Unidade», que agita o mundo. 
   Então, juntos pela primeira vez, católicos, ortodoxos, protestantes, evangélicos 
conclamaram a volta à unidade cristã de um tempo. E foi ainda o Papa João Paulo II a 
oferecer ao mundo um sinal pleno de significado, a abertura do Ano Santo. Ele quis unir 
as suas mãos às mãos do Metropolita ortodoxo Athanasios e às do primaz anglicano Carej 
para abrir a Porta Santa da Basílica de São Paulo fora dos Muros. Seis mãos que 
escancararam um horizonte de futuro no caminho ecumênico, cancelando o escândalo da  
«separação». 
 
O diálogo da vida 
 
   Uma multidão de jovens procura entrar no estádio municipal do Pacaembu, em São 
Paulo, mas não encontra mais lugar. Mais de um milhão de jovens ficam do lado de fora 
para receber Bento XVI. Vieram de 26 Estados brasileiros e de diversas regiões latino-
americanas para ouvir o que iria dizer o Papa. 
   A mensagem é única: o amor. «Aproximando-me da realização  desta viagem, disse o 
Papa, pensava neste encontro convosco, com o desejo de estreitar a todos num grande 
abraço muito brasileiro...» 
   O Brasil ocupa um lugar especial no coração do Papa: «Vós sois os jovens da Igreja, os 
primeiros protagonistas do Terceiro Milênio, sois aqueles que traçarão o destino desta 
nova etapa da humanidade». 
   Papa Bento quer o «Diálogo da Vida». Isto é, o único diálogo possível: a «fraternidade» 
que conduz ao conhecimento, ao respeito das diferentes confissões cristãs e das outras 
religiões. 
   Aos jovens Bento XVI confia «a grande missão de evangelizar os rapazes  e as moças 
que andam errantes por este mundo como ovelhas sem pastor». E conclui: «Sois os 
apóstolos dos jovens. Não vos rendais diante das dificuldades: o amor não pode jamais 



 30 

dizer ‘basta’ porque o amor de Deus é infinito e nos pede, ou melhor, exige que dilatemos 
os nossos corações para que neles caibam sempre mais amor, bondade, respeito e 
compreensão para com todos». 
   À noite, no Mosteiro beneditino de São Paulo, o Papa encontra os Representantes das 
diferentes tradições religiosas e das confissões cristãs presentes no Brasil, entre os quais 
um luterano, um ortodoxo, um armênio, um cristão reformista, um Rabino, da 
Congregação israelita, um muçulmano, um anglicano, um expoente da Igreja 
presbiteriana. 
   À conversa fez-se presente, também, o Xeique Hussein Saleh, da comunidade islâmica 
de São Paulo que faz um gesto altamente significativo: tira o seu próprio Manto Branco e 
o doa ao Papa em sinal de amizade e fraternidade, lembrança deste encontro histórico. 

Sr. Bruna Grassini 
 
 
 
PERIFERIAS 
 
Para além do estereótipo 
 
Maria Antônia Chinello 
Lucy Roces 
 
Os estereótipos fazem parte da vida cotidiana,  
mas se não se presta atenção  
deformam a nossa compreensão dos fatos e dos acontecimentos. 
Infelizmente, cada vez mais são sustentados e estimulados  
pelos meios de comunicação, que promovem e alimentam 
modos de sentir, estilos de vida e de pensamento comuns,  
nem sempre corretos a respeito da  notícia e, 
sobretudo, da  realidade. 
 
   Por definição, o estereótipo é «um conjunto coerente e bastante rígido de opiniões que 
um grupo compartilha, como lugar comum, com relação a outro grupo. Ele constitui, 
sobretudo nas suas acepções e nos seus aspectos negativos, o núcleo cognitivo do 
preconceito».  
  O sistema midiático, de modos diversos, é causa e sustentador de estereótipos sociais 
por meio dos conteúdos que reproduz e difunde. Eis alguns exemplos:  
   ▪ Nas ficções televisivas, sobretudo as transmitidas ‘no começo da noite’, os 
protagonistas são frequentemente homens (e mulheres) fazendo carreira, policiais, 
médicos, advogados, mas jamais cientistas, pesquisadores, universitários, exceção feita à 
série X Fios. Para confirmar isto há uma sondagem coordenada por George Gerbner, 
teórico da comunicação na Temple University. Também Anne Eisenberg, docente na 
Polytechnic University de Brooklyn, aprofundando o conteúdo de 100 filmes com temas 
científicos produzidos e difundidos entre 1984 e 1994, descobriu que apenas 9 retratavam 
os cientistas segundo uma acepção positiva. «O melhor de todos – afirma – é Risvegli no 
qual Robin Williams é um  neuropsiquiatra muito atencioso e próximo aos pacientes». 
   Um dos temas mais comuns, nos filmes de Frankenstein com Jurassic Park, é a busca do 
controle de Deus ou da tecnologia, pelos cientistas, correndo sérios riscos, também de 
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morte. O famoso E.T. é uma exceção, pois o protagonista é um cientista de «bom 
coração». Mas há também criminosos como Mr. Freeze e Poison Ivy em Batman and Robin 
e também quem é completamente louco como em Back to the Future. 
   ▪ Os críticos apresentam sérias preocupações com relação a alguns videogames que 
insistindo sobre certas imagens potenciam estereótipos raciais. «O problema – dizem – 
não é devido ao fato de que jogos eletrônicos reproduzam a minoria étnica e as diferenças 
raciais, mas sim às modalidades que são empregadas nas reproduções: no jogo se é 
convidado a fazer o mal, matar, violentar ‘virtuais’ inimigos negros, hebreus, pessoas com 
habilidades diferentes». 
   ▪ Na era ‘pós 11 de setembro’, parece constituir grande problema na Europa o véu das 
mulheres muçulmanas: «Nem as pessoas, nem muito menos a mídia – explica Sarah 
Ludford, membro britânico do Parlamento Europeu – sabem ir além e considerar, falar, 
fazer conhecer, ao invés, a verdadeira condição da mulher muçulmana». 
 
Como combater os estereótipos? 
 
   Combater os estereótipos não é fácil, mas é possível se se levam em conta alguns 
pequenos critérios de «boa conduta». 
 
   - Controlar a nossa linguagem: às vezes, sem que percebamos, usamos expressões e 
modos de falar que concorrem para reforçar imagens mentais destorcidas; 
 
   - Não generalizar jamais uma opinião a respeito do modo de ser e de fazer de pessoas 
e, sobretudo, de povos: estamos seguros de que todos os estatunidenses comem 
Macdonalds? Que os italianos são todos mafiosos? Que os suíços são verdadeiramente 
certinhos? Que os ingleses são todos fleugmáticos?  
   Experimentemos redigir uma lista dos estereótipos que possuímos com relação a uma 
raça, ao gênero, à cultura... 
 
   - Aprofundar o conhecimento e a compreensão das diferenças culturais; não continuar a 
pensar ‘segundo o sentido comum’ do que foi apreendido pelo rádio, pela televisão, lido e 
difundido pela rede, mas fazer pessoalmente a pesquisa e a descoberta. 
 
   - Ajudar as jovens gerações a valorizar as diferenças: compreender que a diversidade é 
positiva e encorajar-nos a compartilhar o que possuímos de profundo... 
 
   - Comparar as fontes das informações e ‘aprender a ler’ nas entrelinhas as palavras que 
escutamos. 
 
   - Viver a Regra de Ouro: fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. 
 
Fazer a diferença 
 
   Também neste número, como nos precedentes da revista, chegamos à conclusão de 
que ‘somos nós’ que devemos nos empenhar em primeira pessoa na busca e na produção 
de uma informação de qualidade. Num tempo de pluralismo e de complexidade, de 
rapidez de contatos e de flexibilidade de conclusões, não é indiferente o cumprimento 
deste dever que nos compromete como educadoras e formadoras. Colocar-se em busca 
implica organizar o próprio tempo, os conhecimentos e os saberes adquiridos, para abrir-
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se ao confronto e ao diálogo, à participação e à expressão, à liberdade de opinião e à 
capacidade de expressar o próprio pensamento, de fazer ouvir a própria voz. 
 
 
 
 
 
 

Boas Notícias 
 
   Fechado por racismo. Dois meses de fechamento e o equivalente a 50 mil euros de    
multa. Esta é a punição para os proprietários do restaurante Café do Mar, Miraflores, 
província de Lima, Peru. A culpa deles: ser racistas É a primeira vez que no Peru acontece 
uma coisa semelhante. A elite branca vai perdendo cada vez mais o seu padrão num país 
com maioria indígena e, discriminar os que têm a pele escura, é um modus vivendi. Mas 
alguma coisa está mudando. 
 
   O árabe na academia. A Knesset, o parlamento israelense, votou uma lei que institui 
em Israel uma academia para a língua árabe. Jamais havia acontecido antes, num país 
não-árabe. «A academia constituirá uma ponte entre os grupos de diferentes culturas em 
Israel e entre Israel e seus vizinhos», comentou o deputado trabalhista Michael Melchior. 
A academia será instituída pelo ministério israelense de Educação e trabalhará 
organizando-se em paralelo com uma academia para a língua hebraica, promovendo 
buscas em torno de antigos liames entre as duas línguas, hebraica e árabe. Os estudiosos 
aprofundarão também a terminologia árabe, a gramática, a dicção e o árabe escrito. A 
academia estudará a língua moderna e os novos termos, surgidos com o advento das 
novas tecnologias. 
 
   Vade retro. Entrou em vigor, na Colômbia, o Texto único da Lei sobre a infância e a 
adolescência, que prevê penas muito severas para os pedófilos. A primeira entre todas as 
cidades a respirar aliviada, será Cartagena de Índias, cidadezinha colombiana às margens 
do Oceano Atlântico, meta predileta dos viajantes que buscam transgressões: cocaína e 
sexo fácil são atrativos insuperáveis, mas a isto se soma o envolvimento de outras duas 
mil crianças no comércio da prostituição infantil. Um negócio de milhões de pesos, que 
chegou a explorar também meninos e meninas com a idade de 5 e 6 anos e que é gerido 
por uma rede criminal bem organizada com o respaldo da Autodefesa unida da Colômbia 
(AuC), grupo paramilitar comandado por Salvador Mancuso, senhor indiscutível do 
narcotráfico internacional, atualmente em prisão domiciliar, à espera de julgamento. 
 
   Processo ao genocídio. Inicia-se o processo na confrontação dos Khmer Rossi. Uma 
comissão mista de juízes nacionais e internacionais encontrou de fato um acordo quanto 
às regras processuais a respeito dos padrões judiciários mínimos a serem impostos 
durante as audiências, com a finalidade explícita de garantir transparência e equidade. 
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VIDEO 
 
Mariolina Parentaler 
 

A teia de Carlotta (Charlotte´s Web) 
De Gary Winick – USA – 2006 
 
   A Teia de Carlotta nasce de um clássico da literatura infantil. O livro homônimo de E. B. 
White ilustrado por Garth Willian foi publicado pela primeira vez em 1952: vendeu mais de 
45 milhões de cópias. «Uma suave e poética narrativa em chave de fábulas, que alegra os 
veteranos do horror – escreve a crítica – e que atravessou as gerações, oferecendo às 
crianças de todo o mundo uma dose equilibrada de emoções, comoção e bons 
sentimentos». Para esta versão cinematográfica não se teve preocupação com as 
despesas: efeitos especiais de valiosa fatura para humanizar o variegado ‘bestiário’ da 
granja, um coro de vozes famosas para dublar os protagonistas, quase todos ‘animais 
falantes’ (a edição americana pode notificar a interpretação de nomes conhecidíssimos 
como Júlia Roberts, Robert Redford, Jennifer Garner) e Gary Winick na cabine de 
comando, coordenando e dirigindo. O resultado final nos oferece uma obra deliciosa e 
convincente, talvez privada de particulares movimentos na encenação, mas extremamente 
fiel ao livro e capaz de comover também os espíritos mais enrijecidos, graças a um final 
deveras feliz. Deliciosas, além de necessárias para interromper o ritmo um pouco lento 
dos acontecimentos, as incursões cômicas confiadas a um rato e a um casal bizarro de 
corvos, únicos sujeitos do episódio com criação toda virtual, em vez de reproduzidos do 
verdadeiro como os outros animais, sucessivamente animados pela emissão da voz. Um 
cinema prodígio do ponto de vista tecnológico, que experimenta efeitos absolutamente 
extraordinários, mas que tem uma alma toda tradicional: filme «para a família», portanto, 
como aqueles que, muito tempo atrás, fazia a Disney do período áureo. 
   Centralizado na magia das mensagens tecidas pela aranha Carlotta – amiga dulcíssima 
do porquinho Wilbur mas também cuidadosa «escritora» – presta-se a fazer refletir sobre 
um tema particularmente atual e estratégico: o poder da palavra. 
 
“Suspensa por um fio...” – Quando a amizade salva a vida 
 
   São passados 11 anos desde a edição de Babe, o porquinho falante, que convence o 
público e apaixona a crítica pela sua comovente história. Portanto, porquinhos com 
focinho angelical e vozes estridentes nós já os havíamos visto num movimentado 
mostruário de ferozes amigos da granja. Mas uma aranha que tece a sua teia bordando 
nela mensagens para os seres humanos como neste filme «A teia de Carlotta» não se 
tinha jamais visto antes. Se, pois, o inseto em questão tem um aspecto, vamos dizer, 
pouco atraente, com a voz de Júlia Roberts e o afeto incondicional dos seus amigos do 
quintal, o sucesso fica assegurado. 
   Tem início com Fern Arable, a menina-prodígio  Dakota Fanning. Vive com os pais numa 
granja e consegue falar com seus animais. Quando uma porca dá cria a onze porquinhos 
rosados e o pai decide matar o décimo primeiro por ser muito pequeno e magro, a filha 
opõe-se decididamente e «adota» o recém-nascido que se chamará Wilbur. Daquele dia 
em diante os dois se tornam inseparáveis e Wilbur é colocado no chiqueiro dos 
Zuccherman para que a pequena Fern o possa visitar à vontade. A indiferença inicial com 
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que o novo conviva foi acolhido pelos outros «inquilinos» do chiqueiro (o rato Templeton, 
o ganso Gussy, com o seu companheiro Golly, a autoritária ovelha Samuel, Ike, o cavalo 
com fobia por aranhas, Bitsy e Betsy, duas vacas muito irônicas etc.) transforma-se logo 
em espírito de solidariedade, graças ao envolvimento que consegue «tecer» com seu 
prodigioso fio a Carlotta do título, uma aranha com forte espírito materno, subitamente 
sensibilizada por causa do suave Wilbur, condenado a se tornar muito em breve, o prato 
forte do Natal. 
   Eis o segredo mágico desta obra que Winick levou novamente para a tela em grande 
estilo para sensibilizar e ao mesmo tempo encantar adultos e crianças com uma história 
que se pode definir como uma «delicada parábola sobre o eterno valor da amizade e o 
espírito de sacrifício, que a fundamenta/reforça». 
   Determinante, dado o assunto, o efeito visual dos animais falantes e de sua interação. 
Para obtê-lo foram rodados dois filmes: um com os atores verdadeiros (os animais) e 
outro no qual foram acrescentados os virtuais (rato e corvos) e feitas as modificações 
necessárias para tornar mais humanos os animais reais, sincronizando os seus 
movimentos com o compasso das músicas e a fala dos outros atores. Sem contar as 
dificuldades sobre a filmagem. Não foi fácil mudar as cenas com todos os animais 
presentes contemporaneamente e atrair sua atenção para que olhassem sempre na 
direção certa. Além disso, «muitos não concordavam» – explica o operador: «O cavalo 
não gostava das vacas porque estavam muito perto e era preciso rodar as suas cenas 
separadamente», «e o mesmo acontecia com os gansos que eram detestados por todos 
os animais». O filme valeu-se da tecnologia de pelo menos 4 Estúdios e dos software mais 
avançados. Para o papel de Wilbur além do computador foram utilizados 47 porcos 
diferentes, dado que os filhotes de suíno crescem muito rapidamente para os tempos 
cinematográficos. A cada um deles os adestradores precisaram ensinar a fixar 
determinados pontos e a caminhar a uma certa distância dos outros animais. Em suma: 
uma obra gigantesca de enorme sucesso e prestígio  
 
 
PARA FAZER PENSAR 
 
Sobre a idéia do filme 
 
● No panorama agressivo e hiper-cinético da animação anos 2000, relatar para 
todos, adultos e crianças, os despeitos e a solidariedade dos habitantes daquela 
granja que, com tantas vozes de animais, parece uma comunidade de homens: 
uma granja, onde os animais falam e «as crianças escutam – aprendem». 
   Deste modo, o grande E. B. White (1899–1985) escreve para as crianças dizendo muitas 
«palavras» também aos grandes. 
   O filme se desenrola particularmente para um público infantil também em virtude de 
uma moral expressa e exibida que verte suas mensagens positivas, afetuosas e humanas 
como: amizade, esperança, tolerância e solidariedade. 
   A aliança entre um porquinho destinado ao matadouro e uma aranha «virtuosa» é, de 
fato, atípica e oferece, com originalidade impensável, motivos de reflexão não banais a 
respeito das «diferenças», a respeito de uma grandeza ligada mais ao engenho que às 
dimensões, a respeito da importância da força de vontade e do poder da solidariedade, da 
alegria que nasce na convivência humana quando a amizade sabe tecer liames de 
lealdade, confiança e sacrifício. Muito próximo à natureza no seu todo e no seu 
maravilhoso alinhar-se ao ciclo da vida, não obstante a morte. 
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Sobre o sonho do filme 
 
●  Ensinar a compor a «PALAVRA CERTA», hoje, na era da comunicação em que 
o poder da mídia sabe e pode amplificar-lhe a ressonância até torná-la capaz de 
salvar a Vida fazendo-se «Instrumento de compreensão entre os Povos» (João 
Paulo II). 
   «O tema é muito atual, escreve Ciak. No original, Carlotta salvava Wilbur tecendo-lhe 
(literalmente) os elogios. Hoje, a mesma parábola repercute muito mais como uma 
reflexão sobre o poder da celebridade». É certo que o diretor nos propõe de novo a 
«Cortesia da conversa no palheiro, onde as discussões em baixo, no chiqueiro, alternam-
se com os argumentos elevados da habitação aérea da aranha. Diálogos espirituosos e 
provocantes, através dos quais afirma-se o valor da palavra, a poderosa sugestão da 
palavra, sobretudo se escrita», ou melhor – acrescentamos nós – midiática. É este o 
prodígio/espetáculo – ou seja a tese – que Winick se empenha em celebrar na 
inesquecível  e mágica seqüência em que faz aparecer o «milagre» da «teia falante». Uma 
lição a ser relançada toda na ótica da educomunicação para uma cidadania criativa e 
responsável. 
 
 
 
                  ESTANTE                             
 
 

A guerra das flores vermelhas (vídeo) 
ZHANG YUAN 
CHINA – ITÁLIA 2006 
 
   Premiado com o ambicionado «Robert Bresson 2006» da Entidade do Espetáculo, de 
Veneza, pelas mãos de Monsenhor J. Foley, Presidente do Pontifício Conselho das 
Comunicações, o filme colecionou reconhecimentos e elogios também do Festival 
Sudance, de Berlim, em Albacinema. Os produtores o definiram «um filme com 135 
pequeninos atores chineses, para falar da China contemporânea». 
    Extraído do romance do grande escritor dissidente Wang Shuo, A guerra das flores 
vermelhas é uma obra de excelente direção e discreta, aparentemente alienada e de 
«segunda categoria», que esconde uma poderosa metáfora: um pequeno grito de rebelião 
contra a insensatez dos sistemas repressivos. A história é toda ela um desafio em torno  
da ‘subjetividade’ de Quiang, um menino vivacíssimo que, na China Popular de 1949, é 
levado pelos pais, muito empenhados no trabalho, para uma escola maternal em tempo 
integral, com a idade de apenas 4 anos.  O pequeno, porém, manifesta uma índole já 
‘revolucionária’ e mesmo sonhando com as aspiradas «flores vermelhas» com as quais os 
professores premiam os alunos mais submissos, rebela-se e se torna um real pesadelo: faz 
xixi na cama, belisca os pequenos e acaba sempre sendo punido. «Na escola maternal 
como no campo de concentração – declara impiedoso o diretor – Quiang em vez de 
obedecer aos engenheiros da alma decide igualar a todos, vive aquela experiência como 
aprendizagem para o futuro ‘contra-corrente’». Passando por mil dificuldades com a 
censura chinesa, confecciona um produto de enorme qualidade: trabalha com crianças 
muito pequenas e portanto, definidamente, dificílimas para dirigir. A acrobacia tem 
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sucesso porque une, à firmeza, a suavidade de aceitar as improvisações infantis das quais 
valoriza sobretudo as dinâmicas relacionais. O todo se realiza por conta de uma encenação 
bem montada que favorece dois planos de leitura: um mais imediato «à altura da criança» 
e outro social, ou, mais precisamente, político. Não é por acaso que a turma, saindo a 
passeio cruza com um destacamento de militares que parecem robôs, não é por acaso que 
o edifício escolar seja contíguo a um hospital que parece um asilo. Um belo filme que nos 
recorda um País onde a liberdade é ainda um sonho sofrido. 
 

Azur e Asmar (vídeo) 
MICHEL OCELOT 
BÉLGICA/FRANÇA/ITÁLIA/ESPANHA - 2006  
 
   Eis alguns títulos que o enunciam: «De um mestre do filme de animação, uma nova 
fábula educativa – Convite à tolerância com lúcida lentidão - O entusiasmo une o Oriente e 
o Ocidente - Para além da raça e da religião...». Depois do sucesso dos seus «Kiriku e...», 
Michel Ocelot volta à sua África para narrar a história do loiro Azur e do negro Asmar. Dois 
irmãozinhos de leite, para reconciliar Oriente e Ocidente. Duas crianças criadas pela 
mesma mulher Jenane, uma ama-de-leite árabe, na França medieval. Depois, foram 
separados brutalmente por vontade do pai branco mas destinados a reencontrar-se na 
idade adulta e a viver juntos uma aventura fabulosa no Maghreb, entre fadas, duendes 
(os «djinn» da tradição árabe). Azur é loiro, olhos azuis. Asmar é um sarraceno de olhar 
altivo. Desde criança brincam, lutam e, quando é necessário, ajudam-se mutuamente. 
Quando crescerem, não será assim tão fácil. Mas há um lugar mágico no qual toda 
diferença é abolida e onde, também, o filme decola deveras: é a infância. O reino de todas 
as possibilidades. O mundo encantado no qual vive uma minúscula princesa-menina, a 
Fada Djins, sábia e cultíssima como uma adulta, destinada a casar-se com o príncipe que 
fosse capaz de encontrá-la, não obstante as provas colocadas no seu caminho. Azur, 
enamorado, parte em sua busca. Há, porém, uma surpresa à espera do belo jovem, do 
outro lado do Mediterrâneo: o racismo. O racismo pelo avesso. Porque Azur encontra-se 
num país onde os olhos azuis são portadores de desventura e, com perfeita simetria, em 
terra de além-mar, há de ser ele o pobre rejeitado. Mas Jenane, que ficara rica, é uma 
mulher iluminada por duas culturas e, com entusiasmo equânime saberá indicar aos dois 
filhos o caminho da reconciliação. 
   «Um bem sucedido projeto ecumênico» – o filme obteve também uma menção especial 
da Unicef pela sua bela mensagem de integração. O triunfo das linhas e cores dentro de 
uma narrativa de límpida essencialidade capaz de envolver/fascinar adultos e crianças: 
TUDO deve ser valorizado! 
 
O PREÇO DO MERCADO  - viagem pelas novas escravidões - (livro) 
B. Ballesi, P. Maiola EMI 2006 
 
   A palavra escravidão  evoca comumente recordações do passado, da história antiga até 
o tratado feito pelos navios negreiros, do Oitocentos. Que existam hoje formas mais 
brutas e degradantes que a da escravidão antiga, pareceria inacreditável se a coisa não 
estivesse amplamente documentada. Os meios de comunicação ignoram certos 
problemas. Se se interroga sobre a real consciência de situações que tocam até mesmo a 
Itália, percebe-se que ela se limita ao eco das polêmicas de posições políticas 
contrapostas. 
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   Pode-se compreender quão vastas e complexas responsabilidades estão por trás do 
escândalo das crianças-soldado e das crianças operárias? Entre os casos que fazem 
refletir, há o de Júlia, uma ex-pequena guerrilheira. Relembrando sua história, a 
jovenzinha afirma que jamais se sentiu orgulhosa de matar, mas não condena a guerrilha, 
porque «é feita de gente pobre que sabe o que significa passar fome... Eu gostaria de 
voltar à guerrilha – explica – porém preferiria que a guerra fosse sem armas...» Eis, mais 
uma vez a causa principal é a justiça. Ou melhor, completam os autores deste livro 
perturbador, ‘a falta de justiça’. Graças a Deus, florescem sempre mais numerosas 
iniciativas «a partir da base» para combater e incentivar a combater, nesta guerra sem 
armas e é confortante saber que religiosas de várias congregações participam dela, em 
várias regiões de todo o mundo. 
 
Mário Lancisi – DOM MILANI – A vida – PIEMME 2007 (livro) 
 
   Completa-se neste ano o quadragésimo aniversário da morte de Dom Milani. Em tal 
ocasião, a notável figura do padre florentino é novamente proposta através de novas 
iniciativas editoriais baseadas em documentos editados e inéditos, testemunhadas por 
alunos que ainda vivem. 
   A ‘Vida’ que presenteamos, pouco tem a acrescentar (a não ser, quando muito, apenas 
alguns inéditos significativos) à já esgotada e exemplar biografia que dele escreveu no seu 
tempo, Neera Fallaci. Todavia oferece uma releitura útil e aprofundada, sobretudo para 
professores e educadores jovens que não viveram contemporaneamente os 
acontecimentos do ‘mestre de Barbiana’: uma releitura livre de equívocos e de 
compreensões fragmentadas, que faz brilhar não só a genialidade pedagógica e a 
densidade moral, mas sobretudo a altíssima inspiração evangélica de uma vida 
radicalmente doada a Deus, amado e servido nos últimos da sociedade. 
   Caracteriza-se apenas como uma nova edição (com cartas inéditas) do rico e vivíssimo 
epistolário milaniano, aos cuidados de Michele Gesualdi, um dos mais famosos alunos de 
Barbiana. 
 
Francesco Gesualdi – ÁGUA com justiça e sobriedade (livro) – EMI 2007 
 
   É o primeiro dos pequenos volumes do Projeto editorial ÁGUA. Foram já publicados: 
“Água e antropologia”, “Água, o consumo na Itália”. Estão para sair outros seis sobre o 
mesmo tema, tratado nos seus múltiplos aspectos e nas diversas problemáticas que lhe 
dizem respeito (ciência, desenvolvimento, ambiente, religiões, conflitos inter-cultura). O 
caráter divulgador mas rigoroso, o estilo sóbrio e essencial, a extrema consistência dos 
argumentos tornam estes breves tratados particularmente adaptados ao uso escolar 
(buscas, discussões, eventuais aprofundamentos de problemáticas locais). A presente 
iniciativa editorial põe-se no âmbito do projeto «Água, bem comum da humanidade, 
direito de todos», incentivada no quadro da “Década Internacional da Água” (2005/2015) 
declarado pela ONU. Parece que, antes mesmo dos jovens, as nossas comunidades têm 
necessidade de tomar consciência da trágica atualidade do problema: todos, todas somos 
mais ou menos responsáveis por um mundo no qual milhões de criaturas humanas 
carecem daquele bem essencial à vida, que é a água.  
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CAMILLA ☺☺☺☺ 

  
 
 

Palavras mágicas 
 
   Entre as palavras «mágicas» destes últimos tempos (que acontecem desde quando eu 
era jovem!) há a palavra LEIGOS... 
   «Devemos trabalhar com os leigos», «pensar com os leigos», «buscar caminhos novos 
com os leigos»... em suma, não sabemos mais o que fazer com os leigos, esquecendo-nos 
de que quando queremos rezar com os leigos eles estão no trabalho, quando queremos 
trabalhar com os leigos, eles querem rezar, quando queremos formar-nos com os leigos, 
eles querem, talvez... jantar! 
   Na minha ignorância compreendi que os nossos tempos não são os tempos deles... é 
verdadeiramente um problema encontrar espaços em comum nos quais inserir os 
encontros mais diversos. 
   É verdade que quando os leigos estão motivados chegam a dar saltos mortais para estar 
presentes, mesmo quando pedimos a eles muitos daqueles ‘saltos’ enquanto nós 
testemunhamos pouco o ‘saltar com eles’... Acontece-me muitas vezes, quando estou no 
turno da portaria, ver mamães ou papais de família chegarem para alguma reunião, 
ofegantes porque, para serem pontuais devem fazer talvez quantas coisas e nós ficamos 
ali com os nossos comentários sobre o atraso dos leigos e outros...  Com isto não quero 
recitar a parte da mãe piedosa do turno da portaria, protetora dos retardatários, quero só 
dizer que, talvez, estes pobrezinhos tenham problemas um pouco maiores do que as 
nossas programações ou do que os nossos encontros delongados, nos quais, em vez de 
restringir e ir logo ao assunto, nós nos perdemos em discursos demorados e, espero de 
não aborrecer ninguém, um pouco cansativos. 
   Na minha idade, porém, não sou assim tão ingênua de acreditar que as dificuldades 
estejam presentes só de um lado, porquanto vejo também tantas Irmãs minhas 
trabalharem de fato para criar belas relações com os leigos e buscar comprometê-los na 
sua missão, fazendo próprias as suas exigências. Não obstante tudo isso, encontram 
tantas dificuldades na resposta honesta e sincera! 
   Então, o que fazer?! Certo, bater em retirada, não é jamais conveniente. Gostaria de 
terminar com uma frase famosa, mas não me vem nenhuma em mente... digo apenas que 
convém sempre amar, amar e ainda amar... e algo de bom resultará!  
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DIREITOS 
 
 

ESTAMOS CONSCIENTES DE QUE A MELHORIA DA SAÚDE 

E DO BEM-ESTAR DAS PESSOAS 

CONSTITUI O OBJETIVO DO DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL. 

 
Declarações mundiais da saúde, 1998. 

 
Aos cuidados de Mara Borsi 

 
 

 

 
 
PRÓXIMO NÚMERO 
 
 
 
DOSSIÊ:                 Um arco-íris na alvorada 
                                Vida e vocação 
 
EM BUSCA:             Objetivo 2015 
                                Ambiente e parceria global 
 
                                Mundo Submerso 
                                Como no mercado 
 
COMUNICAR          Periferias 
                                A informação para dar voz 
 
                              Diálogo 
                                Do diálogo à oração comum 
 
 
 

PENSAMENTO SOBRE A VIDA 
 

O mistério da vida está na busca da beleza. (Oscar Wilde) 
 
 

Envia os teus pensamentos sobre a vida a dmariv2@cgf.org 
                             


