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EDITORIAL 
 
 

Pobres para amar mais 
 

Giuseppina Teruggi 
 
 
 
 
 
 
Fomos queridas assim por Dom Bosco e por Maria Mazzarello: educadoras das jovens, 
preferencialmente das mais pobres. Uma escolha assumida para sempre com coerência e 
amadurecida com maior consciência nestes últimos anos. Na rubrica “Mulheres no contexto”, os 
projetos de desenvolvimento sustentados pelas FMA são patenteados em diferentes partes do 
mundo, onde nos dedicamos a desenvolver o protagonismo de jovens mulheres para transformar 
o curso de sua vida pessoal e familiar. 
 
A Revista DMA está compartilhando reflexões e idéias sobre a pobreza. Muitas são as razões. O 
ponto de partida é a situação global do progressivo empobrecimento contemporâneo. Para 
resolver a situação de emergência, grande parte da responsabilidade recai sobre os governos, 
suas opções políticas e sociais. Acreditamos que depende muito também das escolhas conscientes 
das pessoas. 
 
Falamos muitas vezes de autodelimitação, decisão pessoal de dispensar muitas coisas com 
moderação e solidariedade. É uma escolha preferencial que pode ativar uma reação em cadeia 
para envolver jovens, famílias, leigos/as com os quais compartilhamos a missão educativa. É uma 
escolha que está se impondo. As recentes catástrofes que atingiram o Haiti, as Filipinas e muitos 
Países dos vários Continentes, provocaram uma explosão de solidariedade expressa em tantos 
sinais que cada comunidade FMA foi capaz de colocar. 
Em sua entrevista, Madre Yvonne salienta ter “conhecido muitas realidades nas quais a pobreza e 
a simplicidade fazem parte da vida cotidiana das nossas irmãs. Quando se tornam um estilo de 
vida, as jovens ficam fascinadas e se questionam sobre a possibilidade real de nos seguir e de 
constatar em nós a alegria vocacional que brota da escolha livre de ser pobres e desapegadas, de 
colocar em comum aquilo que somos e temos”. 
 
“É preciso ter a pobreza no coração para praticá-la”, argumentava Dom Bosco. O que significa que 
o mais importante é viver a pobreza segundo o Evangelho. Ele repetia que pela “salvação dos seus 
jovens pobres” estaria disposto a enfrentar toda pobreza, fadiga, dissabor. A mesma atitude tinha 
Maria Mazzarello, que exortava a comunidade de Mornese e de Nizza a superar a mentalidade “do 
mundo” para assumir uma pobreza feliz. Também está nesta linha o estilo de vida de Dom Miguel 
Rua, de quem se escreveu: “Havia aprendido desde a juventude a ‘nunca se escutar’, não 
certamente pelo gosto da mortificação em si mesma, mas para tornar-se mais dócil ao serviço da 
caridade”. 
Hoje como ontem, a escolha da pobreza é testemunho de um amor maior. 
 
 

gteruggi@cgfma.org 
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ENCONTROS 
 

Pobreza e missão: 
entrevista com a Madre 
 

Emilia Di Massimo, Giuseppina Teruggi 
 

 
Dissemos à Madre Yvonne: 
“Fale-nos da pobreza e da missão: traga-nos à lembrança o modo de compartilhar, porque não 
queremos viver um só dia sem que o ‘coração’ dos pobres esteja junto do nosso. Fale-nos da 
beleza da pobreza visível somente ao coração. Ensine-nos a enxergar que o anúncio de Jesus aos 
jovens, passa pelo testemunho de uma vida sóbria. É bom sentir de novo, através de suas 
palavras, o fascínio por Jesus pobre e colocar-nos nas suas pegadas; desejamos continuar a nos 
maravilhar redescobrindo, como da primeira vez, a grandeza da nossa identidade carismática”. 
 
A Madre nos respondeu traduzindo em palavras aquilo que vive e comunica. 
“Pobreza e missão”: estultice para o mundo e suprema felicidade para quem encontrou “a pérola 
preciosa”, para quem quer viver o Evangelho e usar os bens com vigilância porque destes jamais 
provém o “meu” que se fecha aos outros. Os outros para nós têm um nome e um rosto: os jovens, 
aqueles pelos quais decidimos viver uma vida simples e essencial. 
 
Das duas orientações que emergiram do CG XXII, uma é sobre a pobreza. Como se 
chegou a tal escolha? 

 
A atenção à pobreza pertence à identidade da vida consagrada e emerge em cada Capítulo Geral 
nosso. Nos últimos desejou-se dar maior força a esta dimensão que nos torna mais imediatamente 
reconhecidas como discípulas de Jesus. 
O CG XX nos convidava a dar maior consistência ao empenho de viver radicalmente o 
relacionamento com Cristo que qualifica todos os nossos relacionamentos e nos põe, com a 
profecia do “insieme”, ao serviço da vida das/dos jovens mais pobres. No CG XXI falava-se do grito 
de comunhão como urgência que interpela as nossas comunidades e as exorta a tomar decisões 
corajosas da vida e da cultura de solidariedade, as empenha nos percursos de economia solidária, 
na sobriedade da vida pessoal e comunitária, na autodelimitação, na administração transparente. 
As perguntas provindas das Inspetorias para o CG XXII sobre o tema da pobreza foram numerosas 
e interpelaram com força a assembleia capitular. Em um tempo de crescente empobrecimento e 
de crise econômica que atropela todos os países do mundo e até mesmo as nossas comunidades, 
a missão de servir as/os jovens mais pobres foi sentida com particular urgência. Como continuar a 
escolher os mais pobres a partir da experiência de nós mesmas sermos pobres em todas  as 
dimensões da pobreza? É essencial a radicalidade da nossa vida consagrada e consequente 
resposta carismática na missão de educar as jovens gerações. Os Atos do CG XXII, na segunda 
orientação (n. 42), explicitam a urgência do testemunho profético da pobreza, da opção 
preferencial pelas/pelos jovens mais necessitados e indicam uma série de passos concretos. Entre 
eles, promover uma cultura solidária alternativa à capitalista, favorecer projetos de 
desenvolvimento orientados para a sustentabilidade das obras e para suscitar o protagonismo dos 
pobres defendendo o direito dos mais fracos, promover frequentes e corajosas avaliações sobre o 
modo de viver a pobreza no estilo salesiano, a autodelimitação e o compartilhamento dos bens. A 
fidelidade à pobreza é questão de fidelidade a Cristo e às jovens gerações no tempo histórico que 
nos é dado viver. Não podemos desatender um empenho tão urgente e vital ratificado pela força 
de uma orientação. 
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A partir do conhecimento que a senhora tem do Instituto, como vê a relação entre a 
pobreza e missão educativa? 
 
A acentuação do fenômeno do empobrecimento leva a uma progressiva desumanização da pessoa 
e de suas relações num processo que envolve sua dimensão espiritual, sua inteligência e vontade. 
Milhões de pessoas, nas periferias das megalópoles, vivem uma existência desumanizante. O 
fenômeno de uma crescente pobreza que ameaça a paz é acentuado pela degradação ambiental e 
distribuição irracional dos recursos. 
A crise econômica mundial é um claro apelo para mudar o modo de projetar o futuro, repensando-
o na ótica da interdependência e do compartilhamento solidário. A terra não está indefinidamente 
disponível aos desperdícios, aos abusos e manipulações dos seus recursos. Porém, os 
comportamentos e escolhas individuais e comunitárias devem complementar os grandes projetos 
políticos. 
Visitando as Inspetorias encontrei grande sensibilidade ao problema da pobreza e à possibilidade 
de oferecer nossa contribuição a partir da educação. A educação é, realmente, obra de 
humanização, escola de relacionamento, ambiente de confiança e de partilha dos frutos do amor. 
Em geral, onde há uma maior disponibilidade para seguir Jesus assumindo a sua mentalidade, o 
seu estilo de vida, há maior atenção factível à missão, mais disponibilidade para viver a paixão 
educativa, para gastar-se pelas/pelos jovens pobres. Para viver a missão com e para os mais 
pobres é necessário ser realmente pobres, testemunhando assim o compartilhamento de suas 
vidas e educando para a solidariedade. A pobreza permite tornar os jovens e os leigos 
protagonistas, abre à confiança e aos horizontes da esperança. 
Posso dizer que não são as grandes estruturas pensadas para as/os jovens que impressionam o 
povo em sentido negativo mas o nosso modo de viver quando não revela a Fonte que o alimenta e 
não testemunha Jesus e quando o da mihi animas não é autêntico porque separado do cetera 
tolle. 
 
Algumas vezes pobreza e economia são identificadas. Quer ajudar-nos a esclarecer o 
significado destes termos? 

 
A pobreza evangélica é seguramente distinta de um tipo de economia entendida como poupança e 
acúmulo de riqueza, mesmo se a poupança e uma saudável previdência sejam aspectos 
importantes da administração econômica. Creio porém que a razão mais forte da distinção seja o 
“para quem” e “Por quê” ser pobres. Uma motivação que se remete à nossa relação pessoal com 
Jesus para assumir os seus sentimentos e viver as suas atitudes de despojamento, humildade, 
paixão na realização da vontade do Pai, que é amoroso e misericordioso para com todos os seus 
filhos e filhas. A pobreza vivida evangelicamente comporta o êxodo das seguranças e a 
disponibilidade para a missão educativa em qualquer situação, vivendo assim o da mihi animas 
cetera tolle. Em nossa vida é importante também a economia que ajuda a ter um justo 
conhecimento do custo de vida e da importância da delimitação pessoal e comunitária. No Projeto 
Formativo do Instituto, a formação à dimensão econômica é reconhecida como necessária. Se 
pobreza e economia não podem ser identificadas, não são também contrapostas. A pobreza 
salesiana enche de sentido as escolhas econômicas orientando-as para favorecer a missão entre os 
jovens mais pobres e, uma bem entendida economia permite prever e prover individuando 
caminhos para um percurso de autonomia legislativa, também das realidades mais pobres. 
 
Muitos jovens são atraídos para uma vida consagrada pobre e simples, mas muitas vezes 
vão para outros Institutos. Por que não se colhem pobreza e simplicidade do nosso estilo? 
 
Em primeiro lugar observo que nem sempre é assim. Conheci  pessoalmente muitas  realidades  
em que a pobreza e a simplicidade fazem parte da vida cotidiana das nossas irmãs. Quando se 
tornam um estilo de vida, as jovens ficam fascinadas e se interpelam sobre a possibilidade real de 
nos seguir porque podem constatar em nós a alegria vocacional que brota da escolha livre de ser 
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pobres e desapegadas, de colocar em comum o que somos e temos. Gostaria de acrescentar o 
aspecto de complexidade que a gestão das grandes obras em algumas de nossas presenças 
comporta. Muitas vezes é preciso mais empenho e pobreza evangélica neste serviço que em 
outros. Tais obras, se assumidas na ótica do carisma educativo típico do nosso Instituto, são um 
testemunho evangélico de disponibilidade a toda prova, que implica desapego e ascese. Algumas 
jovens poderiam não sentir-se dispostas a seguir-nos numa estrada tão exigente que faz pensar 
muito no caramanchão de rosas de Dom Bosco. Todavia não podemos ignorar o fato de que, às 
vezes, o ativismo ameaça nos dominar e o modo burguês de vida mina a qualidade evangélica da 
nossa existência. E isto não convida as jovens a seguir o Senhor em nossa Família religiosa. 
Reorganizar as nossas presenças na ótica de Jesus pobre requer discernimento para que não se 
escolha aquilo que é mais fácil, mas o que é mais evangélico e salesiano. 
 
O que sugere para que a gestão econômica favoreça a missão educativa? 

 
A minha resposta não se situa no nível dos meios, mas dos critérios. 
Não podemos esquecer que estamos na Igreja para expressar o amor de Jesus Bom Pastor às 
jovens e aos jovens através da educação. Sugiro por isso uma gestão econômica atenta ao critério 
carismático, competente e transparente, sensível às oportunidades legislativas que poderão 
avantajar a nossa missão, se forem asseguradas a legalidade e a liberdade na busca dos objetivos 
institucionais. Uma gestão autônoma, ou em processo de autonomia, de tal modo a assegurar 
sustentabilidade e continuidade no tempo das obras e atividades; que seja impregnada de 
espiritualidade salesiana. A economia, de fato, não é indiferente à missão do Instituto, mas é sua 
interlocutora ativa e crítica. Uma gestão que seja compartilhada e verificável pela comunidade nas 
suas escolhas, capaz de dar lugar aos leigos, ceder-lhes a direção onde isto for necessário; que 
seja inspirada no critério da sobriedade e solidariedade, com capacidade de inovação à luz da 
Doutrina Social da Igreja e, em particular, da encíclica Caritas in veritate. 
 
A seu ver, que atitudes devemos privilegiar em nossas vidas e quais escolhas realizar 
para um testemunho profético da pobreza? 

 
Podemos ler no objetivo da Programação do Conselho Geral, assim formulado: «Reavivar a 
identidade carismática na sua dimensão de profecia para o mundo de hoje, em um processo de 
conversão ao amor que se exprime no empenho de assumir, como comunidade, a missão 
educativa, com a audácia do da mihi animas cetera tolle». 
Tais atitudes procedem, por isso, de um caminho de conversão ao Amor e empenham a assumir 
como comunidades a missão educativa. Quando esta é realizada com a audácia do da mihi animas 
cetera tolle, gera esperança, abre à confiança, torna-nos criativas no compartilhamento de 
escolhas que tornam claramente legível e confiável o testemunho da nossa pobreza. 
Tais escolhas são continuamente confrontadas com o evangelho e o critério carismático que 
privilegia as/os jovens mais pobres. A esta luz somos chamadas a avaliar tanto as obras 
tradicionais (que são fronteiras sempre novas de missão), quanto as inovadoras (novas fronteiras). 
Não basta catalogá-las com este nome para que sejam verdadeiramente “novas”. A novidade 
reside no evangelho e na paixão carismática que sempre nos interpelam e nos desacomodam. 
 
Que relação e que diferença há entre pobreza comunitária e pessoal? 
 
O aspecto comunitário da pobreza constitui o ambiente, o clima em que se exprime a pobreza 
pessoal. A pobreza vivida comunitariamente é uma dimensão da formação permanente, e é o que 
mais as pessoas percebem de modo visível, do nosso ser consagradas.  Uma comunidade que vive  
a pobreza evangélica tende para o reino de Deus e assume todas as suas exigências. Está 
empenhada em promover a cultura da solidariedade, alternativa à lógica capitalista, realiza a 
ascese, potencializa redes de colaboração com organismos que defendem os direitos dos mais 
fracos, exprime um estilo de participação e de comunhão dos bens também para além do âmbito 
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comunitário e da própria Inspetoria, cultiva uma solidariedade projetual, é aberta ao confronto e 
empenhada em uma avaliação frequente e corajosa. 
A pobreza, vivida comunitariamente, sustenta cada FMA a assumir pessoalmente um estilo de vida 
pobre. O clima de família, o senso de pertença, a atenção e o cuidado com as pessoas, a 
prevenção das necessidades das irmãs ajudam a sentir-se bem e incentivam escolhas também 
exigentes de vida. A pobreza comunitária leva à comunhão e partilha dos bens através de escolhas 
feitas em conjunto, no discernimento, à luz dos critérios evangélicos e carismáticos. 
Por outro lado, o clima comunitário é criado por pessoas decididas a viver pessoalmente um estilo 
de vida segundo o evangelho. 
Nada pode substituir este tipo de empenho, preciosa contribuição à qualidade do testemunho 
comunitário, que leva a cultivar atitudes de doação na linha do vado io salesiano, e a privilegiar a 
atenção às exigências dos outros mais que às próprias. O entrelaçamento da dimensão 
comunitária com a pessoal constitui um sinal muito eloquente do amor preveniente de Deus no 
mundo de hoje. 
 
Nós percebemos que um tema recorrente do seu magistério é a alegria. Como ela se 
coloca em relação à pobreza? 

 
«Com Maria – refletimos no CG XXII – contemplamos um mundo sedento de amor». A alegria 
nasce do coração fiel aberto ao sopro do Espírito. Maria está no Cenáculo com os Apóstolos 
compartilhando suas preocupações e esperanças, ajudando-os a enfrentar a realidade com 
coragem e audácia. Onde Maria está, há paixão educativa e missionária, há alegria que não é 
ausência de desafios mas esperança num futuro habitado pelo Deus da vida. Um Deus que está ao 
lado dos pobres, como canta Maria no Magnificat. O ato de assumir a espiritualidade do magnificat 
capacita a perder a própria vida por Jesus, pelas irmãs e pelas/pelos jovens. Retornam então as 
comunidades dos corações abertos, da partilha profética entre nós e com as/os jovens com que 
criar ambientes familiares ricos de valores humanos e cristãos. Maria, a mulher forte, nos dá a 
coragem para descobrir onde há sofrimento por falta de amor, onde a vida carece de sentido, de 
alegria, e a presença de Jesus não é sentida. Ser fieis com Maria é um poderoso recurso que faz 
convergir para a missão, liberta o coração das coisas inúteis que podem afligir a vida e diminuir a 
alegria de dar. A pobreza evangélica cria espaço e acolhida onde Deus pode habitar, dar futuro e 
alegria à vida. 

emiliadimassimo@yahoo.it 
                 gteruggi@cgfma.org 

  
                               
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“...Com filial abandono à Providência do Pai tornamo-nos disponíveis sem reservas para um serviço à 
juventude necessitada, tornando-nos sinal da gratuidade do amor de Deus. Testemunhamos assim que 
Ele é o nosso único Bem e que todas as coisas criadas nos são dadas somente para nos abrir à 
caridade”. Const. FMA art. 18 
 
“As jovens e os jovens, especialmente os mais pobres, são a riqueza e o tesouro maior que Deus nos 
confia. Eles são o lugar teológico, a terra santa onde Deus  nos fala convidando-nos à conversão para 
viver o carisma da preventividade como aliança renovada com Ele e com todas as pessoas 
corresponsáveis pela missão educativa”. Atos CG XXII n. 31 
 
 “Numa sociedade fortemente centrada no ter, a experiência do dom gratuito e do serviço 
desinteressado é proposta rica de virtualidades educativas.(...) No serviço aos mais pobres, as jovens e 
os jovens podem manifestar a própria cidadania evangélica e preparar-se para intervir, em níveis  
diversos na polis  como pessoas reflexivas, responsáveis e promotoras da justiça e da paz”.Linhas 
orientadoras da missão educativa das FMA n. 90 
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Madre Yvonne 

 
Yvonne Reungoat, Superiora geral das Filhas de Maria Auxiliadora, é a 9ª sucessora de Maria 
Domingas Mazzarello. De origem francesa, nos primeiros anos de vida salesiana foi docente de 
escola superior. Nomeada Diretora e depois Inspetora da província com sede em Paris, amplia o 
seu conhecimento do Instituto sobretudo quando recebe o mandato de delegada das Inspetoras 
da França e da Espanha para a África Ocidental (1990). Eleita Superiora da província africana com 
sede em Lomé (Togo), revela notável capacidade de inculturação. Privilegia constantemente o 
relacionamento com as pessoas, encoraja as comunidades formadas por membros de diversas 
nacionalidades a viver na unidade o carisma salesiano. 
Prioriza a formação das jovens, colabora com outros membros da Família salesiana na preparação 
de animadores e animadoras, cuida da pobreza e do sofrimento dos últimos. Eleita Conselheira 
Visitadora (1996) pôde conhecer outras realidades do Instituto, em particular as províncias latino-
americanas, européias e asiáticas. 
Tornando-se Vigária Geral (2002), além de seguir a comunidade internacional de Roma, coordena 
a organização de encontros formativos para neo-Inspetoras e acompanha a colaboração do 
Instituto com a Associação Cultores da História Salesiana (ACSSA). 
Durante o Capítulo Geral XXII (2008) è chamada a animar o Instituto das Filhas de Maria 
Auxiliadora como Madre Geral. 
 
______________________________________________________ 
 
 
O PORQUÊ DE TERESA 
 

Qual comunidade?     - Graziella Curti 
 
As qualidades pessoais de Teresa d´Ávila, que descobrimos no número precedente da Revista 
DMA, estão todas em jogo no relacionamento com Deus e com os outros, em particular com as 
irmãs da comunidade, lugar da espiritualidade do cotidiano, espaço que a santa chamava Castelo 
de Sua Majestade e que Maria Domingas indicará como a Casa do amor de Deus. 
 
A nova Betânia 

 
Jerônimo Gracian, o mais próximo colaborador de Teresa junto com João da Cruz, escreve: 
«Teresa tinha um modo de fazer muito amável e simpático, assim todos aqueles que a conheciam 
ou tinham a ver com ela ficavam cativados e sentiam que a amavam. Ela não gostava do 
comportamento rude e antipático de certos santos que agindo assim se tornavam desagradáveis e 
tornavam desagradável também a perfeição». Uma sobrinha de Teresa confirma com graça: 
«Minha tia era tão vivaz e espontânea que a gente não podia acreditar que fosse uma grande 
santa».Teresa expressava tais atitudes luminosas particularmente dentro de casa, no dia a dia, 
lado a lado com suas monjas. «Porque, fascinada por Jesus, Teresa o busca onde quer esteja, em 
particular na comunidade». 
«S. Teresa quer incutir na convivência fraterna – escreve P. Cavaglià – um tom de alegria, de 
serenidade e liberdade de espírito, de jovialidade e senso de humor, que torna agradável e 
atraente. Procurou o equilíbrio entre a solidão e a comunicação alegre, entre a monotonia dos dias 
e as celebrações festivas. Não pretendeu formar pessoas marcadas pela penitência, mas pessoas 
de oração, a serviço do amor». 
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Estilo de vida 

 
Sobretudo no Caminho de perfeição Teresa exprime sua expectativa a respeito da vida 
comunitária. Ela acredita que cuidando do amor recíproco faz-se reinar o Senhor. Por isso censura 
as comunidades que, divididas, se privam da presença de Jesus: «Se por acaso percebe-se algum 
leve desacordo (parabrilla), procure-se logo solucionar; diversamente, se for adiante causando 
divisões ou desejo de sobressair por uma questão de honra, saibam que expulsaram de casa o 
Senhor». 
No ano passado, Sylwia Ciezkowska, FMA polaca, discutiu sua tese de doutorado sobre Teresa 
d´Ávila educadora, em que evidenciou a relação recíproca entre a santa e sua comunidade. 
«Foram as coirmãs – escreve – que a ensinaram como ser madre. Se não fosse a comunidade não 
teríamos Teresa educadora e se não fosse ela não teríamos a comunidade capaz de educá-la». 
Isto também diz muito sobre o estilo de animação. Teresa coloca-se na comunidade como uma do 
grupo, e quer levar para a vida prática aquilo que proclama nos seus ensinamentos. O estilo de 
vida que ela sonha é muito simples, em função da pessoa, marcado pelo humanismo realista que a 
distingue. Propõe às irmãs a santidade através da imagem de uma fonte que derrama água em 
abundância com modalidades diferentes «... Cristo, na sua bondade não força ninguém, mas 
dessedenta de mil modos aqueles que o seguem». 
 
O recreio 

 
Teresa introduz o tempo do recreio na vida monástica, uma novidade absoluta para aquela época, 
pensada como uma exigência natural da comunicação entre pessoas que vivem juntas. 
É uma expressão do humanismo teresiano sugerido pela liberdade interior a que chegou e pela 
“leitura” inteligente da psique humana. Para S. Teresa a religiosa que busca a solidão durante o 
recreio não só se engana mas apresenta sintomas perigosos. Anna de S. Bartolomeo, secretária e 
enfermeira da Santa, escreve a este respeito: «Às vezes alguma religiosa pedia para não ir ao 
recreio, por um maior recolhimento, desejando apartar-se da comunidade. Mas nossa Madre 
insistia muito para que não se fizesse isso, e a reprovava dizendo que era tudo amor próprio e 
engano do demônio e que, com o pretexto do bom espírito, tornava-se singular e perdia a ocasião 
de amar as irmãs». O recreio é então um momento culminante da relação fraterna, um dos 
grandes empenhos pelo qual lutou S. Teresa de Jesus. 
 

m.curti@cgfma.org 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O mandamento a alegria 

 
O valor da alegria como uma realidade partilhada e comum é muito significativo na 
espiritualidade de Teresa. É difícil encontrar textos nos quais a santa fale da alegria no singular. 
Ela imagina o céu como uma alegria comum, um gozo pela alegria dos outros. Dom Bosco 
também ensina aos seus meninos que a santidade consiste em estar muito alegres, e afirma na 
Carta de Roma: «Um só é o meu desejo, ver vocês felizes no tempo e na eternidade». Tal 
disposição à alegria torna-se também o tema gerador da vida de Maria Domingas, que nas suas 
cartas, observa o cardeal Garrone, «a exige de suas filhas e muitas vezes a indica como prova 
autêntica do bom Espírito da Congregação! Perdê-la significaria perder de vista a meta». Em sua 
correspondência, é frequentemente presente esta pergunta que interpela os corações: “Vocês 
estão alegres?” 
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RAÍZES DE FUTURO 
 

Miguel Rua: um outro Dom Bosco  
e... diferente de Dom Bosco - Piera Cavaglià             
 
 
Numerosas biografias do primeiro sucessor 
de Dom Bosco, apresentam Miguel Rua 
(1837-1910) como um “outro” Dom Bosco, 
tal a atenção para evidenciar as semelhanças 
do filho com o pai. A contribuição de estudos 
mais recentes, baseados em fontes em 
grande parte inéditas, e a mesma Exposição 
preparada por ocasião do centenário da 
morte do Padre Miguel Rua evidenciam, além 
da fidelidade, a originalidade e a diversidade. 
 
Um “outro” Dom Bosco 

 
Assim o havia descrito o cardeal José 
Calasanz, postulador da causa de 
venerabilidade de Dom Bosco em 1907: “um 
outro Dom Bosco, “uma relíquia viva de Dom 
Bosco”. Quem havia conhecido um e outro 
distinguia em Dom Rua a mesma doçura, a 
mesma grandeza de alma e o mesmo 
dinamismo apostólico. Miguel teve o privilégio 
de ficar no oratório de Valdocco 
ininterruptamente desde criança, com 
exceção do breve parênteses de dois anos 
vividos em Mirabello, e portanto por mais de 
40 anos! Muito próximo espiritualmente e 
fisicamente ao Pai, foi o seu colaborador de 
confiança, sempre responsável, fiel até o fim 
em tudo o que lhe tinha sido confiado. 
O austero hábito de vida o plasmou como “o 
sucessor de Dom Bosco”, uma figura toda 
relativa ao Pai. Havia de tal modo assimilado 
o seu espírito, a sua criatividade educativa, o 
seu amor a Jesus e a Maria Auxiliadora, a sua 
profundidade de vida toda entregue a Deus e 
aos jovens a serem educados, que era 
considerado “Dom Bosco ressuscitado”. 
Dom Rua foi um dos Salesianos que 
compartilhou com Dom Bosco em primeira 
pessoa o processo da fundação da 
Congregação (1859) e o duro trabalho da 
elaboração das Constituições até a aprovação 
(1874). Por isso alguns estudiosos quiseram 
atribuir-lhe o título de cofundador! Havia 
compartilhado todas as fadigas do processo 

de fundação e vislumbrava em cada palavra 
das Regras o desejo de Dom Bosco que nelas 
havia codificado o ideal da sua Família 
religiosa. Ser fieis à Regra significava amar o 
Pai, ser-lhe fiel. Dom Rua é por isso 
denominado a “regra viva” porque a 
encarnou até nos detalhes cumprindo-a 
plenamente. Em sua vida, Dom Bosco sempre 
foi o seu indiscutível ponto de referência. 
Intencionalmente propôs-se a ficar à sombra 
do Pai. O cardeal Cagliero  assim o define: 
«O olho, a mente, o coração de Dom Bosco». 
Existem algumas anotações de uma 
conferência de Dom Rua às FMA no 
encerramento dos exercícios espirituais, em 
21 de março de 1909. Depois de haver dito 
que não merecia todos os elogios que as 
irmãs lhe haviam atribuído, continuou assim: 
«Eu os aceito só porque são seguidos pela 
promessa de que vão rezar por mim e tenho 
muita necessidade de suas orações. 
Desejaria ser uma cópia de Dom Bosco, e 
enquanto estou lendo a vida dele, confronto-
a com a minha, sinto-me humilhado e devo 
dizer que, ao contrário, sou um rascunho de 
Dom Bosco. Não digo isso por humildade, 
mas porque é assim mesmo, então, rezem 
para que eu possa tornar-me uma cópia 
verdadeira do nosso Venerável Pai». Por 
ocasião da morte de Dom Rua, a muitos 
pareceu que Dom Bosco tivesse prolongado 
de 22 anos a sua existência, tal a semelhança 
e total fidelidade do seu primeiro sucessor. 
Dom Rua – como proclamou Paulo VI na 
Beatificação – foi fidelíssimo a Dom Bosco! 
 
“Diferente” de Dom Bosco 

 
Comparando o filho com o Pai emergem 
diferenças evidentes. Diferente é o contexto 
em que Miguel viveu: a cidade e não o 
campo. A educação familiar recebida em um 
ambiente operário que se podia avaliar pela 
precariedade do trabalho e numerosos lutos; 
a frequência ao curso elementar no colégio 



12 
 

dos Irmãos das Escolas cristãs e o diploma de 
idoneidade ao magistério pela Universidade 
dos Estudos de Turim. 
Diferente o caráter, o modo de ser e de 
enfrentar os problemas. Miguel era de 
temperamento reflexivo, sensível, reservado; 
era dotado de uma inteligência aguda e de 
uma afetividade rica e controlada; era 
preciso, minucioso, atento aos detalhes. 
Ao lado de Dom Bosco e num caminho de 
constante autoformação, conseguiu abrandar 
pitadas de intransigência e de rigor e se 
tornar como o Pai, irmão e amigo de todos. A 
recomendação de Dom Bosco, incisiva e 
acertada, marcou para sempre a sua 
espiritualidade: “Faça-se amar!”. 
A imagem de um Dom Rua apenas austero e 
mortificado é falsa, com certeza. O estudo 
das fontes desmente esta pré-compreensão, 
talvez devida à sua magreza, ou ao seu papel 
de Prefeito da Congregação, tarefa que o 
levava a assumir precisas responsabilidades 
relacionadas com a disciplina e a regra. 
Com aspecto religioso sempre calmo, Dom 
Rua era incendiado por uma paixão: o amor a 
Deus e ao próximo. Suas rugas escondiam 
aquela ternura e aquela alegria que Deus 
concede aos que o amam. 
A missão de Miguel Rua não é a missão de 
Dom Bosco. Não cabe a ele fundar, mas dar 
consistência e solidez, desenvolver e lançar a 
Congregação sobre as fronteiras dos 
continentes em um tempo de mutações 

sociais. Vemos nele o homem do equilíbrio 
que sabe harmonizar fidelidade e criatividade. 
Acolhe, assimila mas vai além, e reinterpreta. 
Ele não é apenas a garantia da tradição, mas 
o intérprete de um carisma a ser 
desenvolvido de modo novo salvando o 
essencial mas inculturando-o nas situações 
diferentes daquelas do Fundador. 
 
Ele foi o Reitor Mor do novo século, 
portanto perscrutou em profundidade os 
sinais dos novos tempos, deixou-se interpelar 
e procurou dar respostas pertinentes aos 
novos apelos em um período de mudanças 
históricas. Projetou a Congregação sobre as 
novas fronteiras: os operários, os mineiros, 
os emigrantes e, para o Instituto das FMA, os 
pensionatos para as operárias. Sua fidelidade 
é portanto fidelidade a Dom Bosco vivida 
criativamente em situações diferentes, 
desconhecidas do Fundador. Dom Rua é o 
homem de confiança de Dom Bosco, 
docilmente fiel ao Pai, e ao mesmo tempo o 
homem do discernimento e da clarividência 
apostólica que sabe conduzir a Congregação 
na fidelidade a Dom Bosco “para além de 
Dom Bosco”. 
 
 

p.cavaglià@cgfma.org 
 
 

 
 
_____________________________________________________ 
 
 
AMOR E VERDADE 
 

Por uma colaboração responsável 
 

Martha Séïde, Julia Arciniegas   
 
O desenvolvimento humano integral requer uma intervenção educativa convergente e coordenada. 
Portanto, a comunidade educativa é chamada a viver uma experiência de colaboração responsável 
na realização do projeto institucional. 
Embora a encíclica Caritas in Veritate não faça alusão direta à  corresponsabilidade  educativa,  em 
pelo menos 8 parágrafos fala de modo explícito da colaboração em vários aspectos e contém 
muitas outras expressões ligadas a este tema, como subsidiariedade, cooperação, relação, 
reciprocidade, fraternidade... 
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Releiamos a Encíclica 
 
“Superação da fragmentação do saber em favor da colaboração interdisciplinar a serviço do 
homem” (n. 31) 
“Colaboração recíproca entre os Estados para que se tornem capazes de orientar a globalização 
econômica e salvaguardar os fundamentos da democracia” (n. 41) 
“Diálogo fecundo entre a razão e a fé religiosa, exigência da colaboração na família humana” (n. 
56). 
“Colaboração fraterna entre crentes e não crentes na perspectiva comum de trabalhar pela justiça 
e pela paz da humanidade” (n. 57) 
“O princípio da subsidiariedade, manifestação particular da caridade e critério-guia para a 
colaboração fraterna” (n. 57). 
“Adesão à lei moral escrita nos corações, pressuposto de qualquer colaboração social construtiva” 
(n. 59). 
“Uma política de cooperação internacional, condição para enfrentar o fenômeno das migrações” 
(n. 62) 
“Formas inovadoras para uma ordem política, jurídica e econômica que incremente e oriente a 
colaboração internacional para o desenvolvimento solidário de todos os povos”. (n. 67). 
 
Nós nos perguntamos 

 
Em uma cultura da especialização em excesso corre-se o risco da fragmentação do saber e por 
conseguinte das pessoas. Como ativar uma colaboração interdisciplinar que seja eficaz em nível 
educativo? 
A ruptura do diálogo entre razão e fé comporta um custo muito oneroso para o desenvolvimento 
da humanidade. Como favorecer este diálogo na comunidade educativa? A subsidiariedade 
respeita a dignidade da pessoa e é o antídoto mais eficaz contra qualquer forma de 
assistencialismo paternalista. 
Que sinais de colaboração refletem a subsidiariedade em nossas relações? 

 
Em ação 
 
Alguns passos para tornar operativo o aprofundamento feito: 
A Doutrina Social da Igreja tem uma importante dimensão interdisciplinar e, nesta perspectiva, 
pode desenvolver uma função de extraordinária eficácia. Reconheçamos algumas atitudes que 
favorecem o diálogo interdisciplinar e as condições para vivê-las na comunidade educativa. 
A razão tem sempre necessidade de ser purificada pela fé. 
A religião, por sua vez, tem sempre necessidade de ser purificada pela razão para mostrar o seu 
verdadeiro rosto humano. 
Pesquisemos algumas estratégias para reforçar o diálogo razão-fé na oferta formativa. 
A subsidiariedade promove a liberdade e a participação como engajamento de responsabilidade. 
Identifiquemos alguns caminhos para potencializar a colaboração segundo o princípio da 
subsidiariedade.  
 

mseide@yahoo.com 
j.arciniegas@cgfma.org 

 
 
 

 
______________________________________________________ 
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FIO DE ARIADNE 
 

“Esperávamos...”          
Maria Rossi 

 
Nunca, como nestes últimos tempos, aconteceu-me escutar confidências em que as palavras 
“esperava”, “acreditava”, “pensava” voltassem com tanta frequência em conversas carregadas de 
angústia, de desconforto e acompanhadas pelo pranto. Eram expressões de crises profundas 
devidas a decepções de um dos membros do casal, de pais ou de pessoas consagradas em busca 
de explicações, responsabilidades, culpados. 
“Eu acreditava que o nosso amor fosse para sempre. Ele em vez não experimentando mais 
nenhuma atração por mim, parece-me que se foi com uma mais jovem”. “Eu esperava... mas não 
houve colaboração por parte dele. Não dá uma mão. É rígido e não muda”. 
“Eu pensava que ela fosse mais mulher, que cuidasse da casa, compreendesse as minhas 
dificuldades”. “Eu confiava que fosse amadurecer e, em vez... Gasta e esbanja em coisas 
desnecessárias. Não nos entendemos e discutimos também por banalidades”. É assim que os 
membros dos casais, em geral, exprimem sua decepção, culpando e se culpando. 
E os pais: “Investimos muito em nossos filhos, também economicamente. Esperávamos um pouco 
de gratidão e de ajuda. Em vez disso, quando cresceram afastaram-se de nós. De vez em quando 
aparecem, mais para pedir ajuda que para ajudar”. 
“Fizemos muitos sacrifícios para dar aos nossos filhos um futuro tranquilo. Em vez de 
reconhecerem as nossas fadigas, eles apresentam reivindicações e não seguem os costumes da 
família”. Os pais, além de se sentirem decepcionados com os filhos, frequentemente se perguntam 
em que erraram.  
As pessoas consagradas exprimem geralmente o seu desconforto com ressentimento, embora 
reconhecendo, às vezes, também os benefícios recebidos. “Eu acreditava que as religiosas, os 
religiosos fossem melhores, em vez, são piores que os outros”. “Eu pensava que nas comunidades 
houvesse entusiasmo, compreensão, mais tempo para a oração, em vez...”. “Eu esperava poder 
expressar a minha criatividade, mas não consigo. Na comunidade há ciúmes, preferências, 
controles”. E, na desilusão, pensam deixar o campo, esperando poder realizar-se melhor em outro 
lugar. E partem tristes. 
 
 

 
“Nunca, como hoje, nos confrontamos com a necessidade de estabelecer novas relações entre 
os povos e de inventar, com muita criatividade, os mecanismos aptos para sacudir a 
comunidade internacional, alcançar o respeito efetivo dos direitos humanos e garantir o 
desenvolvimento integral sem discriminações, com o objetivo de assentar as bases para a 
construção de uma nova sociedade” (E. Burgos – Mi chiamo Rigoberta Menchú – Ed. Giunti). 
 
“Quando os cristãos permanecem com uma grande simplicidade e com uma infinita bondade de 
coração, quando estão atentos para descobrir a beleza profunda da alma humana, são levados 
a ser comunhão uns com os outros em Cristo” (Fr. Roger de Taizè, Dio non può che amare, Ed. 
Elledici) 
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Da idealização a um realismo saudável 
 
Os motivos das decepções e das crises que levam a abandonar o parceiro ou a vida consagrada ou 
a arrastá-la de modo infeliz, são muitos e complexos. Não se pode simplificar como acontece ao 
comentar calorosamente situações deste tipo. As decisões de deixar, também são geralmente 
muito tormentosas, com vestígios  penosos e consequências pesadas, indesejadas. 
Referindo-se à vida consagrada, Madre Antônia, no Relatório sobre a vida do Instituto apresentada 
ao Capítulo Geral XXII, enumera as motivações expressas com maior frequência nos pedidos de 
dispensa dos votos. Uma destas motivações, comum também ao matrimônio e, a meu ver, 
presente como pano de fundo mesmo quando não expressa verbalmente, é a dificuldade de 
passar da idealização a um realismo saudável. Madre Antônia assim a exprime: «Dificuldade de 
integração comunitária, idealização das comunidades e consequente fadiga para aceitar os seus 
limites. A vida concreta das comunidades e os votos são considerados obstáculos à liberdade e à 
realização dos projetos pessoais». 
As crises matrimoniais acontecem em qualquer idade, mas parece que sejam mais frequentes 
entre o quarto e sétimo ano de matrimônio, quando as dificuldades e os limites da convivência se 
apresentam evidentes na realidade do cotidiano. Pode ser assim, também na vida consagrada. 
Atinge-se a plena maturidade humana enfrentando e superando as crises evolutivas próprias de 
cada idade. A crise que leva a abandonar a idealização das pessoas e das comunidades humanas e 
a aproar num realismo saudável acontece geralmente na idade adulta. Quem a está atravessando, 
ao sentir tristeza, desânimo, desconforto, pode confundi-la com uma crise vocacional, com uma 
quebra. Distinguir entre crise evolutiva e crise vocacional não é fácil. 
Quem elaborou positivamente as etapas evolutivas precedentes, terá facilidade para superá-la. 
Quem, ao contrário, ficou centrado em si mesmo e num certo “dever ser” moralista, tem 
dificuldade para sair da idealização e fica na perene e ilusória expectativa de que o outro, a outra, 
a comunidade é que deve mudar. 
No processo da evolução pessoal, os dinamismos psíquicos juntamente com a experiência, a 
reflexão e a oração tornam a pessoa capaz de dar um salto qualitativo e de aceitar a realidade da 
convivência com os seus limites. A superação da crise é motivada e sustentada sobretudo pelo 
dinamismo do amor que rompe os fechamentos egocêntricos. Não é fácil, nem indolor, nem 
definitiva. Permite à pessoa sair dela mais unificada e livre, mais forte e flexível, mais humilde e 
fecunda. 
Quem não evolui e não passa da idealização para um realismo saudável mesmo com a consciência 
e a aceitação dos próprios limites, está destinada/o a ficar angustiada/o, decepcionada/o e na 
perene expectativa de que o parceiro, os filhos, a comunidade, a igreja, a política, o mundo mude. 
Ao passo que, somente a mudança pessoal, fruto de um caminho de maturação humana e 
espiritual consente captar o sentido da vida mesmo nas falências e nos limites da realidade, 
permite continuar a crescer e a exprimir a própria criatividade permanecendo felizes e fieis. 

Nós esperávamos 

 
Também dizem isto os dois discípulos que, deixando Jerusalém para trás, caminhavam em direção 
a Emaús (Lc 24, 21). Estão em crise, decepcionados com o fato de que Jesus, acreditado como o 
libertador de Israel, acabou na cruz. 
Enquanto caminham discutem animadamente. Estão dilacerados, divididos. 
Eles buscam as explicações, as responsabilidades, os culpados. Não compreendem o sentido dos 
acontecimentos: aquele fracasso impensável os torna tristes e desanimados. De tal modo estão 
centrados em si mesmos que não reconhecem o Viajante que se aproxima. Passam por uma crise 
evolutiva que está se tornando uma crise vocacional. Jesus se aproxima, caminha lado a lado, 
acerta o passo com eles e faz uma ação terapêutica. Ouve atentamente, faz perguntas, entra em 
sintonia com eles, com seus sentimentos, com sua vida. Faz o problema emergir em todos os seus 
aspectos para identificar o ponto mais adequado no qual intervir. 
Não tem pressa para dar respostas; sabe que ainda não estão dispostos a ouvir. 
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À resposta agressiva de Cléopa – “Você é o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe o que 
aconteceu nestes dias?” – não desanima, mas com paciência e doçura relança a pergunta: “Quais 
fatos?” A tristeza muitas vezes torna ríspidos, perversos. Ao responder a Jesus, eles demonstram 
saber tudo o que deviam saber mas sem compreender o significado para a sua existência. No 
“esperávamos”, os discípulos, assim como os pais, os consagrados e os cônjuges exprimem, não 
só um problema de expectativas, mas também de investimento emocional e econômico falido. 
Jesus, depois de se ter colocado pacientemente à escuta do problema, intervém com firmeza para 
impedir a autocomiseração, fazê-los sair de si mesmos, colocá-los à escuta do seu próprio anúncio 
e descobrir-lhes o significado. Enquanto prosseguem, Jesus, “começando por Moisés e por todos 
os profetas” oferece a chave de interpretação dos acontecimentos. 
Passam, gradualmente, da atenção a si mesmos, para a escuta atenta da sua palavra e, quando 
ele acena para prosseguir, o convidam a parar, a participar da ceia, a prolongar a companhia. 
E, na experiência de partir o pão, não só reconhecem Jesus no viajante que se fez próximo,  mas 
compreendem o sentido do fracasso e se entreolham surpresos. 
A tristeza desapareceu. Alegres, podem voltar a Jerusalém e continuar sua missão. Jesus, tendo 
concluído com sucesso sua ação terapêutica, desaparece. 
Quando em nossa vida nos deparamos com situações dolorosas que nos colocam em crise, nunca 
falta Alguém que nos aborda em nosso desconforto e sem nos mimar nos ajuda a captar o sentido 
das perdas, das falências, dos limites da realidade, a ir em frente, mais além. Reconhecê-lo não é 
previsível: poderia ter o rosto de um estranho, de uma superiora, de um não-crente provocante, 
de uma criança necessitada, de uma amiga/o, de um acontecimento. 
Ele se faz presente: em qualquer pessoa que compartilha as nossas decepções, escuta as nossas 
dificuldades, enxuga as nossas lágrimas; em qualquer pessoa que nos sacode das nossas 
resignações e nos faz sair das nossas paralisias angustiantes; em qualquer pessoa que nos ajuda a 
colocar-nos na escuta da Palavra para encontrar o sentido de viver e para refundar sobre ela e 
sobre a partilha os nossos saberes, os nossos projetos, as nossas existências. 
Ele está presente: em qualquer pessoa que partilha conosco, ainda que por apenas um pequeno 
trecho de viagem, a experiência da comunhão e da unidade. Quem percebeu isso e, sem 
abandonar os grandes ideais, conseguiu aceitar serenamente a realidade com os seus limites e 
permanecer nela para fazê-la evoluir, mesmo se não for profissional, baseando-se no exemplo de 
Jesus e sobre a própria experiência, poderá sentir-se habilitado/a a fazer esta ação terapêutica 
com quem está em dificuldade. 
Aproximar-se respeitosamente, prestar uma escuta ativa e paciente, não contemporizar e não 
alarmar-se com as atitudes mal-humoradas, oferecer partilha e proximidade, tudo isso faz bem, 
mesmo se o resultado nem sempre seja o esperado. 

rossi_maria@llibero.it 
 
 
 
 

______________________________________________________ 
                
 

ENCARTE DMA 
 
 

A SOLIDÃO DOS NÚMEROS PRIMOS 
 

Mattia pensava que ele e Alice Fossem dois primos gêmeos,  sozinhos e perdidos, 
próximos mas não o suficiente para esbarrar-se de fato. 

A ela nunca o havia dito. 
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A ideia de poder se tornar tão sutil a ponto de ser invisível arranjou-

lhe um agradável frio no estômago... 
 
 

VOCÊ NÃO SE IMPORTA... 
 
    
«Você não se importa se eu não agrado a ninguém» 
disse, «se nunca agradarei a ninguém». 
Seu pai olhou-a com interrogação, 
depois voltou para a mesa do jantar, como se ninguém tivesse 
falado nada. 
Ele se deixava transportar e os seus pés 
não faziam barulho 
sobre os ladrilhos. 
As suas cicatrizes estavam escondidas e em segurança dentro da 
mão dela. 
 

Textos extraídos  
de Paulo Giordano,  

A solidão dos números primos, 
 Milão, Mondadori 2008. 
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CULTURAS 
 

O relato: A origem dos eclipses do Sol e da Lua 
 

Mara Borsi 
 
No Céu, assim como na Terra, existem vários 
reinos e várias nações. Diz-se, entre outras 
coisas, que no Céu existe um País onde reina 
sempre a mais total escuridão, e que por este 
motivo é chamado “País das Trevas”. 
Neste particularíssimo País, onde o Sol e a 
Lua nunca brilham, são criados enormes cães 
muito ferozes que nunca foram vistos sobre a 
terra. Os reis deste País, cansados de viver 
sempre no escuro, procuraram inutilmente 
escapar ao seu destino, até que um dia... O 
soberano do País das Trevas decidiu mover o 
Sol ou a Lua da sua posição habitual no céu, 
de modo que o seu reino pudesse receber a 
luz de pelo menos um dos dois corpos 
celestes. Escolheu por isso o maior e mais 
feroz de seus cães e lhe ordenou que 
pegasse o Sol e o levasse para perto do seu 
reino. O cão obedeceu ao Rei e, depois de ter 
alcançado o Sol, num momento oportuno 
agarrou-o com a boca. Mas o Sol era muito 
quente e o cão foi obrigado a vomitá-lo bem 
depressa. Fez outras tentativas, mas o 
excessivo calor do Sol o convenceu, no final, 
a desistir definitivamente de seus propósitos. 
Assim, o cão não pôde fazer outra coisa 
senão voltar desconsolado para o seu dono e 
contar-lhe tudo o que havia acontecido. O Rei 

das Trevas ficou furioso, mas estava claro 
que nada havia a ser feito. Então ordenou ao 
cão que se apossasse da Lua que, não sendo 
quente como o Sol, poderia ser raptada com 
mais facilidade. 
Assim o cão alcançou a Lua e, no momento 
propício, abocanhou-a com suas poderosas 
mandíbulas. Porém, também a Lua se 
demonstrou uma presa indigesta, pois era 
tão gelada que entorpecia todos os dentes do 
cão, que precisou rapidamente vomitá-la. 
Como havia acontecido com o Sol, a fera 
experimentou muitas vezes, mas de nada 
valeram todos os seus esforços. O Rei das 
Trevas, ciente do novo fracasso, foi tomado 
pelo desespero, mas isto, é claro, não o 
ajudou a resolver o problema. Contudo, a 
partir daquele momento, na tentativa 
desesperada de escapar ao seu destino, os 
soberanos do País das Trevas confiam de 
tanto em tanto aos seus cães a impossível 
tarefa de apossar-se do Sol ou da Lua. Cada 
vez, porém, os cães são pontualmente 
obrigados a vomitar os dois corpos celestes, 
e é a este eterno pegar e largar que são 
devidos os eclipses do Sol e da Lua visíveis 
da Terra. (Fábula Coreana) 
mara @cgfma.org 

 
 

Entrevista com Teresa KIM 
 
 
Eu pertenço à Inspetoria coreana e sou FMA há dezoito anos. Trabalhei bastante 
tempo na diocese com a educação e a catequese, em minha Nação. Fui responsável de 
um centro juvenil e animei vários grupos de jovens voluntários. 
 
Quais são os valores da sua cultura que você mais aprecia? 

 
Embora fortemente influenciada pela China, a cultura coreana soube desenvolver sua 
personalidade própria rica de humor, amante das cores berrantes e das combinações refinadas, 
tanto no campo específico das artes visuais, como em todas as outras artes, da literatura à 
música, da arquitetura à dança. A minha Nação, desde os tempos antigos, é conhecida pela sua 
rica tradição cultural. O povo coreano é cheio de recursos, com uma história milenária de lutas e 
de vida que contribuíram para o progresso das ciências e da cultura do gênero humano.Temos um 
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caráter vibrante, dinâmico, a nossa identidade associa as características dos povos que moram nas 
ilhas com as das populações continentais. Devido à sua posição geográfica, a Coreia sempre 
esteve exposta às invasões de outros povos. Por isso o povo coreano desenvolveu uma cultura 
amante da paz, contemplativa, otimista, sensível e são estes os aspectos que mais admiro em 
minha cultura. 
 
Vivendo em um ambiente internacional o que você mais aprecia nas outras culturas? 

 
Viver em um ambiente internacional possibilita-me ver com maior clareza a identidade da minha 
Nação, assim com mais consciência entrevejo recursos e limites. 
Em contato com a cultura ocidental agucei a consciência histórica, atualmente fraca na Coreia 
devido à cultura não cristã, à influência da posmodernidade e da mentalidade neoliberal. 
Convivendo com irmãs provenientes de outros continentes aprende-se a valorizar usos, costumes, 
modalidades de expressão diferentes das nossas. Aprecio, nas irmãs da América Latina, a 
abertura, a capacidade de exprimir-se com simplicidade alegre. Acho que posso dizer que nós 
asiáticos somos um pouco individualistas e por isso toca-me muito na cultura africana o sentido da 
família ampliada, da comunidade. A experiência que estou fazendo tem me ajudado a 
compreender quanto seja importante inculturar o Evangelho a partir dos recursos e dos valores da 
cultura coreana. 
 
Encontrando pessoas de outros Países e culturas que dificuldades experimenta? 

 
Para viver em um ambiente intercultural é preciso coragem. Às vezes não é fácil superar a barreira 
da língua, do preconceito e por isso as relações permanecem num nível superficial. 
Nem sempre se consegue caminhar em profundidade. Por isso é muito importante abrir o coração 
e tomar consciência de que os outros sempre são um dom. 
 
_____________________________________________________ 
 
 
PASTORALMENTE 
 

Formar-se e trabalhar juntos - Anna Mariani 
 
Juntos, é possível 
 
A pessoa e a Comunidade são os “atores” envolvidos em cada processo formativo comparável a 
um caminho dentro do qual a pessoa se decide por atalhos, mais ou menos complexos do mundo 
e que necessita de uma orientação e reorientação contínua para não se perder e não perder os 
companheiros de viagem. É uma viagem que liga pessoas e gerações diferentes, várias culturas, 
vários estilos, vários ritmos.  A ação cotidiana é o lugar privilegiado no qual acontece o processo 
formativo e a comunidade o espaço relacional dentro do qual se experimenta a beleza de se 
formar juntos e crescer reciprocamente na própria vocação pessoal.  
Ser participantes de um processo formativo único ajuda-nos a ver a ação educativa como o ‘lugar 
teológico’ no qual Deus se manifesta e nos chama, confiando-nos os jovens e as jovens, para que 
o encontrem. É nesta experiência que descobrimos que não nascemos educadores mas nos 
tornamos educadores. O adulto, que vive hoje uma fase problemática de desorientação, 
interpelado pelos jovens, sente-se, de fato, solicitado a redescobrir, valorizar e reforçar a própria 
função educativa, a pensar no empenho educativo não individualmente, mas como obra comum a 
um conjunto de pessoas mais ou menos da mesma idade que estão vivendo em um certo período 
histórico e em um contexto sócio-cultural. Daí a importância de sentir-se parte da Comunidade 
Educativa: «Lugar de encontro e de complementaridade entre pessoas convocadas para uma 
missão comum... comunidade que, para se qualificar como educativa, é chamada a pôr-se na 
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perspectiva do crescimento contínuo» (Cf LOME n. 67). Trata-se de uma comunidade de pessoas 
dispostas a apostar em suas riquezas e em suas ideias para enfrentar problemas sempre mais 
complexos. 
 
Aprender a aprender 

 
O escritor Kostantin Kavafis afirma: «Quando você se colocar em viagem para Itaca deve augurar-
se que a estrada seja longa, fértil em aventuras e em experiências. Sobretudo, não apresse a 
viagem; faça que dure bastante, por anos, e que depois de velho você venha a pisar na ilha, 
enriquecido pelos tesouros acumulados ao longo do caminho sem esperar para você as riquezas 
de Itaca. Itaca proporcionou-lhe a bela viagem, sem ela você nunca teria se colocado a caminho: 
o que você esperava além disso?». 
A viagem indica o sentido da busca contínua, que é própria da pessoa humana. Sentir-se viajante 
sempre a caminho é condição essencial para que a sede de verdade não seja enfraquecida pelo 
tempo, desencantada pelas decepções, inutilizada pelas frustrações. Nesta lógica, a arte humana 
consiste em aprender a aprender. Sentir-se continuamente peregrinos de humanidade e de 
solidariedade, navegadores incansáveis e pesquisadores da sabedoria de quem sabe (como 
Ulisses) que para navegar deve ser levada em conta a força dos ventos das situações e que para 
alcançar a meta deve-se submeter a uma longa viagem não isenta de ciladas e perigos. Apesar de 
conhecer a importância de cada momento e acontecimento enfrenta o novo, aprende pouco a 
pouco que para ser ele mesmo deve aceitar ser responsabilizado por alguma coisa, “perdido” em 
várias ocasiões e poder triunfar só assumindo derrotas e quedas. A aceitação do temporário, do 
efêmero, do trabalho que é sempre recomeçado como a tela de Penélope: é esta a sabedoria de 
quem acolhe a existência como um desafio que conduz a metas sempre novas. 
 
Formar-se juntos, mas como? 
Reflexões a partir da experiência 

 
«Os humanos são seres de histórias, eles se entendem contando histórias sobre si mesmos e 
sobre os outros, escutando histórias sobre si mesmos e sobre os outros». Bruner considera a 
formação como uma história de vida, um percurso biográfico de quem faz e recebe, ou a trama de 
um romance individual que se refere à especificidade existencial da pessoa. Da formação como in-
formação à formação como transformação, evolução, mudança. Uma formação que aposta na 
subjetividade com uma atitude de tipo hermenêutico-interpretativo sobre o que acontece dentro e 
fora de nós, habituando cada pessoa a ler em profundidade e a ressignificar o que se passa na 
própria interioridade, a escutar-se e escutar os outros, a saber interpretar-se. A vida é fonte de 
formação; não são os resultados a serem obtidos que contam em primeiro lugar, mas os 
processos. A perspectiva autobiográfica torna-se assim “um caminho para a formação na idade 
adulta que através de práticas reflexivas, argumentativas, narrativas e metas cognitivas coloca no 
centro do processo formativo o adulto considerado na sua subjetividade e singularidade, com os 
seus saberes, teorias, processos de significação e aprendizagem estreitamente entrelaçadas com a 
experiência vivida onde se reforça sempre mais a compenetração, constantemente reformulada, 
entre as aprendizagens da formação e as aprendizagens imputáveis à biografia do adulto e à sua 
história de vida vivida”. Contar a própria história é vital, constrói as nossas “identidades narrativas” 
(P. Ricoeur), “ajuda a viver” (R. Tonelli). “É – como escreve Enzo Biemmi – um modo precioso de 
cuidar de si”. 
Viver e trabalhar juntos, formar-se e projetar juntos supõe colocar-se a caminho como 
Comunidades Educativas. Percorrer juntos o caminho da “memória” para abrir-se a 
perspectivas novas; encontrar espaços para compartilhar a vida, pesquisar e escutar diariamente o 
chamado para “ser sempre mais” para “tornar-se sempre mais” construtores de humanidade, 
testemunhas legíveis aos nossos dias, companheiros na caminhada que nos leva, a nós e aos 
jovens, ao encontro com Jesus. 

comunicazione@fmairo.net 
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MULHERES NO CONTEXTO 
 

Sementes de esperança  
 

Paola Pignatelli, Bernadette Sangma 
 
Descobrir o inédito 
 
São tantas a previsões sobre a atual crise econômica, e os organismos internacionais advertem 
sobre o impacto que pode causar principalmente sobre as populações mais fracas. A situação traz 
consequências mais duras para aqueles que não estão conscientes do funcionamento do sistema 
que a gerou. A recessão econômica e financeira atual constitui a prova segura da não 
funcionalidade do sistema atual fundado sobre a marginalização de categorias inteiras de pessoas, 
entre elas as mulheres. Nota-se de fato que é exatamente no setor das finanças, fulcro doloroso 
da crise, que a presença da mulher é particularmente insignificante. Estamos numa encruzilhada e, 
como em outras situações de emergência, as mulheres podem mostrar uma grande capacidade 
para extrair delas oportunidades inéditas, para a vida da sociedade. 
 
Não apenas mulheres e meninas 

 
É um fato patente que o investimento nas mulheres e nas meninas tem um efeito multiplicador 
sobre a produtividade e sobre o crescimento econômico sustentável das famílias e da sociedade. 
Parafraseando um ditado comum “educar uma mulher é educar um povo” poder-se-ia dizer: 
“investir nas mulheres é investir na sustentabilidade econômica das famílias”. Nesta linha, 
chamamos a atenção para alguns fatos verificados em nível mundial: segundo a estimativa do The 
Economist, o trabalho das mulheres na China ofereceu uma contribuição maior para o crescimento 
global nesta última década. Os dados mostram que a Ásia e o Pacífico perdem 42 bilhões de 
dólares ao ano por causa do acesso limitado das mulheres às oportunidades de trabalho e dos 16 
aos 30 bilhões de dólares pela falta de acesso das mulheres à educação. A eliminação da 
desigualdade homem/mulher no mercado de trabalho na América Latina poderia aumentar a 
remuneração da mulher de 50% e incrementar a produção nacional de 5%. É ainda The 
Economist que argumenta que se o Japão elevasse a contribuição das mulheres trabalhadoras ao 
nível americano, estimularia o crescimento anual de 0,3% por mais de 20 anos. Para cada ano 
escolar depois da quarta elementar que as meninas possam frequentar, a remuneração aumenta 
de 20%, a mortalidade infantil diminui de 10% e o número dos componentes da família sobe de 
20% (Women´s Learning Partnership). No campo do microcrédito as mulheres são as que 
reembolsam e que investem o crédito de modo produtivo, portanto com menor possibilidade de 
risco de perda. 
É significativo observar a “feminilização” das respostas à pobreza colhendo a genialidade ativa em 
contextos, situações, contingências complexas destas “horas de crise” já constantes no tempo. 
 
FMA pelo desenvolvimento sustentável 
 
São muitos os projetos de desenvolvimento das FMA nas diversas partes do mundo. As 
protagonistas são as mulheres e as jovens que modificam o curso de sua vida pessoal e familiar. 
Para a maior parte, a formação dos grupos de auto-ajuda, as cooperativas, pequenas empresas, 
projetos de auto-emprego são levados adiante nos numerosos centros de promoção da mulher. 
Fazendo a pesquisa no elenco do Instituto com o título “Centros de Promoção da Mulher”, são 
contados 103 na Ásia, 49 na América, 30 na África e 9 na Europa. Na Índia, as seis inspetorias 
juntas atingem mais de 60.000 mulheres através dos grupos de auto-ajuda.  Da Ásia à América 
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Latina, da África à Europa e Oceania nota-se a grande mudança que as mulheres efetuam na vida 
de suas famílias 

 
Mulheres do pão 

 
Em Porta Palazzo, bairro multiétnico de Turim e maior mercado da Europa, descobrimos as 
“mulheres do pão”. São numerosas mulheres que pela manhã saem de cabeça coberta, com a 
bolsa debaixo do braço, cheia com dez, vinte, trinta pães, um em cima do outro. O quente e 
cheiroso pão árabe que acabou de sair do forno de casa. Dirigem-se para a praça, uma delas entra 
no açougue árabe e vende todos a 50 centavos cada um. Em Marrocos, o pão é tradicionalmente 
preparado diariamente pelas mulheres nas suas cozinhas, mas ninguém gosta de sair vendendo 
pela rua, porque é desonroso. Então, por que não dar um rosto digno para esta respeitadíssima 
atividade, por que não valorizar gestos que, de ilegais, possam se tornar ações transparentes e 
arrojadas? Assim Naima, Kadija, Fátima e outras realizam o sonho do pão. 200 horas de curso, 
para exercitar-se usando a massa, aprender novas técnicas e as normas higiênicas necessárias, 
juntamente com as práticas da contabilidade. Constroem assim a recuperação da atividade ilícita e 
a transformam em atividade empresarial: tornam o trabalho cooperativo!! 
 
 
 
 
 

 
 
                    

 
 

paolapignatelli@hotmail.com 
b.sangma@cgfma.org 

 
 

 
_____________________________________________________ 
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PALAVRAS-CHAVE  
 

Unidade e Missão  
 
Bruna Grassini 
 
 
A questão do ecumenismo nos envolve a todos. O encontro entre crentes, também de 
diferentes confissões cristãs, representa uma das viragens obrigatórias da nossa 
época. Os cristãos têm a tarefa de ser Luz do mundo no meio dos povos. Nossa missão 
é a unidade. (Sibiu, 3ª Assembleia ecumênica 2007) 
 
«Quem quer que dê uma olhada na Sagrada Escritura, é inundado pela Luz de Cristo». Com estas 
palavras o Bispo Wolfang Huber, Presidente do Conselho da Igreja Evangélica alemã, escancarava 
um imenso horizonte de Luz, na conclusão da Terceira Assembleia Ecumênica, em Sibiu, na 
România. A luz não pode ser dividida. A Igreja antiga via a luz como um símbolo da Trindade 
divina. A Luz de Cristo nos une, nos envolve, nos penetra. O mais forte impulso ao nosso caminho 
ecumênico é: reconhecer-nos reciprocamente, mesmo em estradas diferentes:«Ele é a Luz que 
rompe as trevas. O fruto da Luz consiste em toda bondade, justiça e verdade» (Ef 5). Este é o 
segredo e o tesouro da espiritualidade cristã: em unidade e oração, apreciar e encorajar os outros 
irmãos cristãos a abrir o coração para a verdadeira Luz de Cristo, testemunhando os dons da paz, 
da reconciliação, da misericórdia. Esta é a nossa missão. 
Escreve Mons. Paulo Colombo, Diretor do Conselho das Igrejas Cristãs da Diocese de Milão: «É 
hora de intensificar o caminho ecumênico em busca da riqueza comum da fé nas diversas 
tradições cristãs. É este um fato único». Representa um sinal de grande esperança para a Igreja 
de hoje. As orientações e as iniciativas de pastoral nos estimulam a dar novos passos concretos 
com todo o povo de Deus. Cristo nos precede e nos acompanha em direção à comunhão plena. O 
Papa Bento XVI nos lembra que os cristãos têm a tarefa de ser na Europa e entre os povos, 
portadores de reconciliação. De Sibiu nos chega uma voz: «Com humildade e oração aguardemos 
e encorajemos os irmãos». 

grassini@libero.it 
_____________________________________________________ 
 
 
CARA A CARA 
 

A comunicação em família 
 

Mariolina Perenteler 
 
«Tv e celular assediam as famílias» sintetiza o Istat ao elaborar os dados revelados 
pela pesquisa “Aspectos da vida cotidiana”, que destaca os comportamentos mais 
importantes. A análise precisa: o celular é o benefício tecnológico mais difundido 
depois da TV. A televisão permanece praticamente onipresente com um percentual de 
96,4% das famílias que a possuem e o celular, 90,7%. Seguem o leitor DVD 63,3%, o 
vídeo gravador (VCR) 55,7%, o computador pessoal (PC) 54,3%, o acesso à internet 
47,3%. E o “cara a cara” cotidiano? 
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Numa pesquisa feita em todas as classes, da Escola infantil até o Ensino Fundamental, de 15 
localidades da inspetoria Triveneta Madre Mazzarello com o título “Momentos tranqüilos em 
família” através do desenho, as crianças e os pré-adolescentes afirmam: «O nosso cara a cara com 
a mídia começa quando nascemos». Alguns de seus desenhos de fato representam o irmãozinho 
no berço ao lado da TV. «Em família, o cara-a-cara com a mídia “coexiste”, junto ao cara-a-cara 
com a mãe». Um bom número desenha-se a si mesmo nos braços dela, ou entre as pernas do pai, 
ao lado de amigos e irmãozinhos, diante da tela luminosa. «Nós os encontramos e conhecemos 
junto com os brinquedos com que nos entretemos/nos divertimos»: livros, telefones, CDs, 
microcomputadores falantes e interativos e a televisão, que mora em todos os “cômodos”: 
cozinha, saleta, quarto de dormir, estudo, sótão... Do cálculo da média que aparece mais entre os 
usuários divididos por faixa etária, acrescentam também: «o nosso crescimento é caracterizado 
em cada fase pela preferência de um cara a cara com qualquer um deles. Na primeira infância o 
papel principal é ocupado pela televisão, depois pelo videogame, enfim pelo celular e pelo 
computador». Para a confirmação destes resultados existem pesquisas em todos os países. 
Enquanto para a comunicação “a tu per tu”, não há estatísticas. Não só: nenhuma criança fala 
disso a não ser indiretamente nos seus desenhos onde – de modo projetivo – diz “invejar” o 
tempo, e consequentemente a companhia, que os adultos dedicam à TV e ao PC. 
 
«Os filhos nos observam» ainda 

 
Em 1943 a obra prima de De Sica, um mestre do cinema, já lembrava que pelo olhar sabe-se 
muito. Hoje isso vale em todos os campos, mesmo na política. Um político italiano em um discurso 
diz: «Tudo bem, a Internet, a tecnologia, mas não é possível fazer política sem olhar as pessoas 
nos olhos». Portanto, é um dever traduzir para a família: «Não é possível educar sem olhar nos 
olhos». Sem a experiência do encontro-relação, não se educa, porque o educador/pai ensina-se a 
si mesmo. Só depois (muito depois) ensina aquilo que sabe. Segundo Pino Pellegrino, «“o contato” 
que não se esquece! fala mais alto», porque educar é também deixar uma boa lembrança. Uma 
boa lembrança pode salvar toda uma existência, como sustentava o grande escritor russo 
Dostoievskij: «Uma boa e santa lembrança guardada desde a infância, talvez seja a melhor das 
educações». 
 
Como acompanhar a geração do computador? 

 
“Cara-a-cara” traduz a convicção de que os filhos nos olham de verdade, porque as crianças não 
escutam com os ouvidos, escutam com os olhos. Os inquéritos de Euripes/Telefone Azul, 
considerando algumas Nações européias, lançam um alarme, baseado em dados estatísticos, e 
anunciam: «As famílias têm o hábito de manter a TV sempre ligada.  Mesmo  durante as refeições,  
principalmente durante o jantar: único momento de convivência com a presença e companhia de 
todos». E as crianças por sua vez o confirmam, na infância em particular, confessando em massa 
através do desenho uma tácita “inveja” pela atenção/concentração obtida – em detrimento deles – 
pela tela luminosa. Se o salto entre uma geração e outra sempre foi consistente e difícil, devemos 
concluir que agora ele se tornou intransponível? O “pequeno mundo antigo” dos pais, e sobretudo 
dos avós, tornou-se muito distante para a nova geração. Desconhecido e incompreensível. Se as 
gerações adultas não souberem recuperar e desenvolver relacionamentos estreitos, calorosos, 
estáveis e afetuosos, não só com os jovens e os adolescentes mas também com as crianças, 
corre-se o risco de que os homens e as mulheres de amanhã permaneçam sem raízes. Sem a 
sabedoria de uma cultura centrada sobre a pessoa. Uma cultura humanística e cristã. Por que não 
sentar juntos, próximos uns dos outros, diante das telas luminosas, TV, celulares ou PC que 
sejam? Os filhos vão aprender (mas são os adultos que principalmente vão aprender) a 
movimentar o mouse e, acima de tudo vão sentir a comunicação afetuosa, que revela todo o 
prazer de viver e transmite uma experiência inesquecível: um “contato” verdadeiro. O mais 
autêntico. 
 

mariol@fmaitalia.it 
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______________________________________________________ 
 
COMUNICAR  A  FÉ 
 

Pastoral da Comunicação 
 
Claudio Pighin 
 
 
A Pastoral da comunicação (PasCom) é um instrumento de evangelização concreto e 
indispensável. Ela nasceu para educar ao uso correto dos meios de comunicação e para 
melhorar e tornar mais eficaz o processo de comunicação entre as pessoas. 
 
A comunicação abarca todos os âmbitos e não pode limitar-se somente a alguns setores da nossa 
vida eclesial. Assim, pensar por exemplo em investir energias somente nos meios de comunicação 
significa não alcançar plenamente os objetivos do processo comunicativo. É preciso muito mais, e 
a PasCom vem em nosso auxílio. De fato não podemos considerá-la apenas uma atividade pastoral 
que se acrescenta a tantas outras para enriquecer nossa ação evangelizadora: é, em vez disso, um 
instrumento especial que invade todas as atividades para torná-las mais eficazes e fortes; 
porquanto de nada serve ter uma miríade de atividades  pastorais em nossas   comunidades   sem  
haver uma capacidade comunicativa. Podemos compreender melhor tudo isso pensando com que 
frequência constatamos em nossa ação pastoral-evangelizadora, a esterilidade, o desânimo, a 
tristeza. Quantas vezes eu encontrei pessoas de Igreja que diziam sentir-se derrotadas em certo 
sentido e aflitas porque percebiam a ineficácia da sua atividade pastoral e não viam novas 
soluções! Este peso era exatamente devido à incapacidade de comunicar. Assim, não é a Pastoral 
ou a Evangelização que deve ser colocada em discussão, mas a nossa capacidade comunicativa. 
Portanto é evidente que uma comunidade sem a PasCom põe em risco a atividade pastoral e 
evangelizadora que lhe deveria ser própria. A comunicação é, portanto, a alma de tudo. 
Naturalmente ela não é uma ação individual, mas se realiza num contexto de participação 
comunitária. Sendo uma ciência em contínua evolução, supõe uma formação constante. É uma 

E-reader. 
A nova fronteira da leitura 

 
1990. Um estudante entra em uma biblioteca para fazer uma pesquisa. Sai dali com 7 livros 
amontoados em uma mochila. Peso: cerca de 7 kg. 2020 Um estudante entra na biblioteca 
para fazer pesquisa. Sai dali com 7 livros baixados sobre o seu e-reader e o enfia na sua 
mochila. Peso: cerca de 0,30 kg. Os leitores digitais (e-reader) constituem o novo horizonte da 
leitura, em rapidíssimo crescimento. Trata-se de um dispositivo do tamanho de uma folha de 
papel com a espessura de seis cartões de crédito sobrepostos. Dentro de pouco tempo, se 
chegará a “salvar” sobre um só dispositivo 1.500 livros e assim se poderá levar para onde 
quiser a própria biblioteca. Estes leitores digitais, ultra leves e miniaturizados, permitem 
conectar com a Internet sem fios, ligar a um computador como um pen drive qualquer, ter 
uma memória de massa quase como um hard disk externo. Sem dúvida, e-reader não 
suplantará o livro. Poderá ajudar a reduzir o impacto ambiental e, sobretudo, a diminuir os 
pesos volumosos das mochilas da meninada.  Além de ajudar a estabelecer e a regulamentar o 
mundo da editoria eletrônica, que significa: novos leitores, novos formatos e novos sistemas 
de distribuição que estão mudando velozmente a experiência de aquisição e de leitura do 
texto. 
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estratégia que exige um planejamento capaz de identificar os pontos fortes e fracos da 
comunicação atual e para tanto tem necessidade de pessoas preparadas, capazes de dialogar e 
sobretudo sempre disponíveis a aprender. Requer além disso uma responsabilidade ética que 
possa ajudar as pessoas a ter um justo equilíbrio em sua conduta individual e comunitária. É enfim 
a única estrada a ser percorrida porque é impulsionada pela mensagem de Jesus que nos pede 
para anunciar o Evangelho da salvação a todas as nações. 
Tanto os leigos como os religiosos podem e devem sentir-se parte da PasCom, atraídos por este 
grande desejo de poder aperfeiçoar a comunicação no seu testemunho cristão e nas suas 
atividades pastorais. 
 
De que se ocupa a PasCom? 

 
Educa comunicadores sociais “comprometidos com a Verdade”, através de atividades que 
favorecem a vida das pessoas no próprio ambiente. Ajuda as pessoas inseridas na pastoral e os 
profissionais da área a fazerem um uso prudente dos meios de comunicação como o rádio, a 
televisão, o jornal, a internet e outros. Desenvolve uma ação de acolhida das pessoas na 
comunidade para fazê-las sentir-se à vontade, como irmãos e irmãs. Organiza atividades 
formativas de comunicação e promoção humana em favor da comunidade, a fim de que haja uma 
sempre maior identidade entre o comunicador e o receptor. Empenha-se em desenvolver 
atividades de animação comunitária e de produção através dos jornais, audiovisuais, rádios, 
internet, fotografias, cartonagens e outros. Institui portavozes das comunidades ou das entidades 
diocesanas e religiosas, a fim de que as informações não sejam destorcidas ou mal interpretadas 
por quem as recebe. Participa dos debates sociais para contribuir no processo de democratização 
dos meios de comunicação social. Celebra jornadas ou momentos comemorativos, dimensionando 
a importância dos meios de comunicação no contexto da Igreja, seguindo as indicações do 
Magistério. É preciso não esquecer que temos realmente uma riqueza de ensinamentos da Mãe 
Igreja que porém com frequência parecem distantes e “descolados” da prática dos fieis; o motivo 
é simples: tais documentos na maioria das vezes não são conhecidos. A PasCom também realiza 
pesquisas para compreender melhor os níveis de comunicação no âmbito das comunidades e 
sociedades. Registra, através de suportes técnicos midiáticos, fatos históricos relevantes para 
ajudar a construir uma memória histórica, tão importante no crescimento do ser humano. 
Praticamente tudo isso se exprime através da publicação de livros, cartazes, utilização dos meios 
audiovisuais e internet etc. Finalmente, momento fundamental destas atividades é a avaliação de 
cada projeto, para compreender até que ponto conseguiu-se tornar fluida a atividade 
comunicativa. Muitas vezes este feed-back conclusivo não é suficientemente considerado em 
nossas atividades comunitárias: deste modo, porém, fica difícil ter uma real consciência do nível da 
nossa comunicação, dos pontos fracos a serem melhorados e dos pontos fortes a serem 
consolidados. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A reflexão continuará no próximo número 
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VÍDEO  -  Mariolina Parenteler 
 

FLASH DE GÊNIO – de Marc Abraham, USA 2009 
 
“Flash de gênio”, título do belo filme de Marc Abraham (produtor estreante e diretor) merece 
atenção também pela atualidade da indústria automobilística USA em crise. Elaborado a partir de 
um longo artigo que apareceu em 1993 no jornal “The New Yorker” volta para Detroit, na segunda 
metade dos anos 60. Os fatos são autênticos: uma ação judicial iniciada pelo professor 
universitário Robert Kearns (1927-2005) inventor do limpa-parabrisas intermitente, contra a Ford, 
o colosso da indústria automobilística que havia se apropriado da sua ideia. 
Um filme sobre o resgate de si mesmo e sobre uma vida passada procurando obter satisfações do 
gigante americano, pelo respeito a um direito moral mais ainda que por um ressarcimento 
econômico. Kearns de fato, não luta para obter uma vida melhor, mas por um sentimento absoluto 
de justiça, mesmo indo contra seus próprios interesses. “Queremos justiça? Essa é a forma de se 
fazer justiça neste país: através dos cheques bancários” ouve-se a resposta depois da enésima 
rejeição de suborno. Em síntese: é uma obra enxuta de qualidade e decoro que desenrola um 
drama psicológico e ético que deságua em drama jurídico. A meio caminho entre a documentação 
dos fatos e o mito americano sobre o sonho do homem solitário, que pode realizá-lo para sempre, 
se o desejar. «O filme é para ser utilizado, valorizado e proposto pela qualidade da mensagem e 
como exemplo de produção bem realizada, no âmbito da relação cinema/história.   
 
Um Arquimedes do Midwest 
 
Tem o rosto melancólico e inteligente do ator não famoso Greg Kinnear, candidato ao Oscar em 
97, que o interpreta admiravelmente e parte da frase que se tornou célebre: “Tive uma ideia: por 
que um limpa-parabrisas não pode funcionar como uma pálpebra?”. Os eventos pertencem à 
história bem como à crônica, e o script para a transposição faz uma reconstrução seca. Coloca 
bem em evidência aquela filosofia do “indivíduo” que está à base de grande parte da vida civil 
americana. Os Kearns são uma típica família dos anos Sessenta: ele é professor na Universidade 
de Detroit e ela é uma professora, têm seis filhos que crescem no simpático caos das famílias 
numerosas. Quando o íntegro e estimado docente faz a revolucionária invenção do limpa-
parabrisas em várias velocidades, a família poderia mudar a vida completamente. Em vez, após ter 
avaliado a excelente descoberta e recusado a comprar a patente, a Ford lhe rouba o projeto. 
Considerando-se defraudado em seus direitos, contra o parecer de todos e com poucas 
possibilidades de sucesso, Robert dá início a uma batalha judicial contra a maior empresa 
automobilística da América. Uma causa que lhe custará o mais alto preço: é abandonado pela 
mulher que põe fim ao seu matrimônio. Tem problemas de sanidade mental com consequente 
internação em um hospital psiquiátrico. Perde a confiança dos filhos e a reconquista somente no 
momento de enfrentar a Ford no tribunal, onde se defenderá sozinho com a colaboração deles. 
Trata-se de um impasse ao longo de treze anos de vida, todos gastos para defender um princípio 
de justiça que – dada a sua teimosia – finalmente foi reconhecido. Um filme, em suma, que 
reaviva a memória de uma das mais extenuantes causas legais jamais movidas contra uma 
multinacional, apaixonando e infundindo esperança em quem – com o passar dos dias – se 
descobre sempre mais decepcionado com os poderosos e com a bondade de suas ações. O Bob 
Kearns do filme é um herói lúcido, um homem que transformou sua vida no testemunho vivo de 
que perseguir a verdade e a justiça dá os seus frutos. É o eixo em torno do qual gira o filme todo: 
a afirmação deste conceito e a firme decisão com a qual o diretor de detém sobre o princípio ético 
que leva o protagonista a rejeitar toda negociação ou ressarcimento econômico levando a efeito 
uma ação legal cuja vitória parece impossível. Todavia o jeito com que Abrahan faz o relato põe de 



28 
 

sobreaviso, advertindo que... «não existe glória para os pequenos “Davi”!» Mesmo se abaterem 
Golias a luta os destruirá e só a consciência de fazer parte de algo maior poderá consolá-los. 
 
 
PARA PENSAR 

 
Sobre a ideia do filme – Deter o público mais uma vez sobre o mito americano: um 
indivíduo capaz – se quiser – de derrotar os gigantes de plantão, e de nos convidar a 
acreditar, mesmo quando a luta poderia destruí-lo. 
 
Robert faz sozinho uma guerra de afirmações de princípios, que vale para si mesmo, mas que, 
posteriormente se estende para a Nação toda. «No bem e no mal, no furor do valor e na fé na 
justiça, na denúncia de um sistema podre (cita-se o inventor suicida da rádio FM, a patente 
terminou na RCA) e no triunfo do livre flash de gênio, o filme escrito por Philip Railsback é 
tipicamente americano» escreve M. Porro no jornal Corriere della Sera. É também americano no 
cinismo com que monta e desmonta o teatro de afetos, de sentimentos públicos e privados, 
criando um drama que se inicialmente se torna um pesadelo, no final é emocionante e agrada, 
imortalizando um Robert, (morto em 2005 com 78 anos) que obterá uma indenização de 18 
milhões e 700.000 dólares e toda honra. 
 
Sobre o sonho do filme: Relançar “no hoje”, a coragem temerária de saber rejeitar um 
cheque de 30 milhões de dólares para permanecer fiel à justiça, e manter a sua 
dignidade. 
 
Filme capaz de emocionar, escreve no Google, Fabrizio – um jovem de 22 anos. Portanto digno de 
ser visto. Mas identificar-se com o protagonista imerso por longos anos na sua luta solitária contra 
todos, pode parecer tão ambicioso quanto utópico. Pessoalmente gostaria de ter a coragem de 
rejeitar um cheque de 30 milhões de dólares. Depois, porém, chega a realidade do cotidiano que 
te obriga a ter dinheiro. Muito dinheiro. E te esmaga... Então percebes que os homens possuidores 
de tal moralidade são poucos, pouquíssimos! Fala-se de pessoas que se levantam pela manhã, 
desfeitas pelos próprios pensamentos e no próprio corpo, mas orgulhosas de olhar-se no espelho e 
de transmitir aos próprios filhos valores perdidos, antigos, quase irreais no mundo em que 
vivemos. 
______________________________________________________ 
 
ESTANTE: VÍDEOS 
 
EARTH – A nossa terra - ALASTAIR FOTHERGILL – USA – 2009 

 
Um fascinante iceberg coberto com agulhas e torres, que lembra o castelo da Bela Adormecida no 
Bosque, é o fabuloso logotipo da Disneynature, a nova companhia nascida da Walt Disney 
Pictures, com o objetivo de realizar anualmente documentários especiais para o cinema sobre o 
tema da natureza e do ambiente. «A terra: o espaço da vida»: eis um título que poderia sintetizar 
a evocação global esplendidamente ‘celebrada’ por este primeiro filme, grande homenagem à 
nossa Terra a ser protegida e à beleza da natureza da qual ainda é dotada. Earth está cheio de 
cenas encantadoras, íntimas e dramáticas, em que três dos maiores mamíferos do mundo se 
ocupam da sua prole, oferecendo uma vista deslumbrante dos habitat que estas criaturas do 
planeta reconhecem como “casa”. O início remete a cinco bilhões de anos quando um enorme 
asteróide cai sobre uma terra ainda jovem. Este incidente cósmico gera o milagre da vida, criando 
a espetacular variedade das paisagens do nosso planeta, o calor, o gelo e a alternância das 
estações. Descobre-se através dos olhos dos três “amigos animais” que seguem a fantástica 
viagem do sol para o sul, partindo no inverno Ártico, em direção à Antártida. Um urso polar e os 
seus cachorros emergem da neve em um cenário de mares congelados que se perde de vista. 
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Milhares de quilômetros mais para o sul, o megatério sustenta gentilmente o seu filhote nas águas 
tranqüilas, iluminados pelo sol dos trópicos. O elefante africano e o seu filhote, atravessam o 
território desértico do Kalahari, caracterizado pela vegetação ressequida e pelo terreno rachado 
pelo sol. E cada um mostra em toda a sua força o poder/ternura/crueldade do instinto que nutre e 
protege os próprios filhotes: a Vida. Os créditos se somam à magnitude da empresa realizada pelo 
time operacional, acumulada em cinco anos de produção e agora lindamente montada. Um 
prodígio de maravilha, de estupor. 
______________________________________________________ 
 
UP – PETE DOCTER - USA 2009 
 
Up è o melhor 3D do momento. No centro há sempre a ideia, uma bela história que vale mais do 
que mil tecnologias: «Para fazer um filme te envolver até este ponto, ele deve ter emoções reais e 
coligar-se de qualquer modo com a tua vida». Começa com um velho cinejornal em que se narram 
as mirabolantes aventuras de Charles Muntz, explorador volante em balões, desaparecido há 
algum tempo nas Cascatas do Paraíso, na Amazônia. Prossegue com as desventuras de Carl 
Fredricksen, de 73 anos, o velho ranzinza que depois da morte da mulher Ellie arrasta-se 
lentamente entre os lamentos de uma vida de sacrifícios. Pode-se vê-lo primeiro como menino 
fascinado por Muntz, mas agora é assediado pelos boletos bancários e pelas hienas construções 
que querem derrubar a sua casa em Manhattan. Há um estremecimento extremo de vitalidade. 
Toma suas quatro paredes e transportado por centenas de balõezinhos voa para longe. 
Destinação: “Cascatas do Paraíso”, aquele ângulo de tirar fôlego, da Amazônia que muitas vezes 
desejara alcançar com sua mulher. E aqui, cúmplice de um menino escoteiro e dois animais 
esquisitos, descobrirá que nem Muntz nem a aventura morreram. Assim a obra que começa como 
uma espécie de convite à elaboração da dor e da solidão torna-se um irresistível balanço de 
encontros que, pouco a pouco, fazem esquecer que se está diante de um desenho animado para 
interiorizar a mais bela das aventuras: aquela capaz de concretizar os sonhos e de reencontrar o 
entusiasmo da juventude. 
Um filme leve e divertidíssimo. Leve como os balões coloridos que levam para o céu uma casa 
inteira, libertando-a de um mundo incapaz de compreender os sonhos, e ao mesmo tempo pesado 
pelos temas sobre os quais convida a refletir: o envelhecimento solitário, a memória viva de quem 
nos deixou, o relacionamento jovens/idosos. 
______________________________________________________ 
 
ESTANTE: LIVROS –  Adriana Nepi 
 
Luca Frigerio 
LAZZATI O MESTRE, A TESTEMUNHA, O AMIGO - Paulinas 2009 
 
Lendo estas páginas, a famosa frase de Paulo VI emerge espontaneamente na memória: hoje o 
mundo acredita mais nas testemunhas que nos mestres e, se acredita nos mestres, é porque são 
testemunhas. Lazzati quer ser e sempre se proclamou leigo, no seu caminho coerente e algumas 
vezes heróico, de santidade: sua laicidade é feita de competência profissional, de paixão civil, de 
amor pela liberdade, de busca desinteressada do bem comum. Antes que a Christifideles laici 
delineasse a imagem do leigo ideal, ele o encarnou na forma e no espírito. Atualíssimo o seu 
testemunho nesta época, em que o princípio da laicidade tende a declinar nas derivações laicistas 
ou, ao contrário, a contaminar-se em explorações indevidas. Os seus escritos são todos orientados 
para construir, segundo a fórmula querida ao professor, “a cidade do homem a medida do 
homem”: cidadãos entre cidadãos, iguais entre iguais, mas carregando em si o fermento 
evangélico das bem-aventuranças; deixando que a força salvífica da morte e ressurreição de Cristo 
se realize na própria vida e frutifique através do modo reto de agir. Ele foi um grande amigo dos 
jovens, destinatários privilegiados da sua multiforme operosidade. 
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Armando Matteo 

HONRA A TUA INTELIGÊNCIA - EDB 2009 
 
Um livro pequeno, que não espanta o leitor. Fala-se do estudo, e o destinatário desta mensagem 
parece ser o jovem que, recém-saído do Ensino Médio está prestes a cruzar o limiar da 
universidade. Também nos níveis precedentes de estudo, cada professor deveria começar a 
conversa com os alunos sobre o sentido do estudo, que está muito próximo do sentido da vida. O 
estudo é trabalho, mas para ser fecundo deve tornar-se paixão. Então o esforço se torna 
estimulante como o de quem escala uma íngreme montanha, com o coração aberto aos imensos 
horizontes do topo. 
O autor acompanha o jovem para ajudá-lo a passar do comum “para quê se estuda?” ao “por quê 
se estuda?”, ajudando-o a descobrir o objetivo primário e mais nobre do estudo: conhecer-se a si 
mesmo, as maravilhosas potencialidades do próprio eu e ao mesmo tempo aprender a administrá-
lo, conhecer a saudável inquietação da busca, até alcançar aquela feliz condição do espírito que se 
chama sabedoria: não só o opaco fardo dos saberes, mas o sabor de viver e o estupor sempre 
novo pelo seu mistério fascinante e insondável. 
 
______________________________________________________ 
 
Mary Stracan 

A MÚSICA SECRETA DA TERRA - PIME 2009 
 
Um pequeno país de Gales, ambientado em nossa época mas sem conotações históricas precisas. 
Como acontece nas pequenas cidades, ali se conhece um pouco de tudo, mas atrás da aparente 
normalidade convencional de uma vida que transcorre tranquila e um pouco pacata escondem-se 
sombras inquietantes de tragédias inconfessas. Gwenni é a protagonista do original e cativante 
relato, uma adolescente pensativa, de consciência vigilante que percebe, por trás das inevitáveis 
fofocas e preconceitos, segredos obscuros. É ainda uma menina fantasiosa, que sonha voar à 
noite sobre as cidades adormecidas, guiada por uma misteriosa clarividência. Marcante no livro é a 
harmonização deste motivo um tanto surreal do voo, com o lúcido realismo com que são 
projetados personagens e situações que formam a trama variegada em que se movimenta a 
protagonista. Ela está fortemente envolvida e ao mesmo tempo representa a espectadora sensível 
e atenta, até alcançar a visão satisfatória da misteriosa harmonia do real. Compreende-se assim a 
metáfora daquele voo noturno: é a capacidade e o dom de olhar serenamente do alto os 
acontecimentos humanos com olhos de misericórdia. 
 
_____________________________________________________ 
 
O LIVRO 
 

Olívia Kitteridge – Anna Rita Cristaino 
 
 
Elizabeth Strout, com o seu romance em histórias venceu o prêmio Pulitzer 2009. Para definir o 
seu livro, a autora diz: «Tudo nasce da personagem de Olívia Kitteridge. Em sentido técnico trata-
se de histórias, cada capítulo é uma história concluída. Olívia não está sempre em cena, nos 
capítulos onde não é protagonista posso narrá-la do ponto de vista dos outros». Olívia é uma 
mulher sólida e extravagante, gorda e rude, às voltas com o precário equilíbrio da vida. Mora em 
Crosby, aldeia inventada, localizada no Maine, estado originário da autora, no Norte dos Estados 
Unidos, região branca, anglo-saxônica, protestante e puritana. «Um lugar como Crosby – diz a 
autora – tem características precisas. Mas as emoções dos personagens, a alma, o modo com que 
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interagem e a maneira com que cada um vê o mundo através dos seus olhos, isto é algo comum a 
todos os homens». 
O livro fala de família, fofocas provincianas, dores pequenas e grandes. Fala de vida normal e 
cotidiana. No capítulo intitulado Pequena explosão lê-se: «Uma pequena explosão pode ser uma 
palavra gentil de um vizinho conhecido há mais tempo ou também um único gesto de 
reconhecimento de um porteiro nunca visto. Pequenos gestos que fazem você se sentir parte de 
uma comunidade maior, que lhe dão força para ir adiante». 
Ser do Maine segundo a autora, significa dizer ser educados em base a certos valores, como o 
trabalho duro, a simplicidade, a decência. Uma vida sem muitos altos e baixos, sem agitação, 
simples e espartana, que nos é narrada fazendo-nos entrar em um universo de cores, perfumes, 
sons e sensações, em um mundo de sentimentos, pensamentos, emoções. 
A leitura do livro leva a refletir principalmente sobre a capacidade da autora de colher momentos 
escondidos e essenciais do nosso tempo. O texto é composto de 9 narrativas que vivem 
plenamente a sua autonomia mas, que se tornam também capítulos da história de Olívia, uma 
professora casada com um farmacêutico, que nos mostra nove momentos da sua vida. Olívia é 
rabugenta, deliberadamente desagradável, amante de uma verdade totalmente privada de 
compromissos, mas é também ternamente capaz de fazer caridade, ter compaixão, confortar. De 
fato ela não suporta o “estereótipo”, e o “politicamente correto”, é deliberadamente uma espécie 
de antídoto contra tudo aquilo que é inautêntico, alcoviteiro, empapado. 
Um livro povoado de diversos personagens cujas histórias se entrelaçam mais ou menos com a de 
Olívia: um velho estudante que perdeu a vontade de viver; o filho Christofer, escravo da sua 
sensibilidade cruel; o marido Herny, que na fidelidade do próprio matrimônio descobre uma 
bênção e uma cruz. Duas irmãs, Julie e Winnie, cuja prima fora abandonada no altar mas que não 
se resigna a uma vida de renúncia e, quando está para fugir, lembra as palavras da ex-professora: 
“Não tenha medo de sua fome. Se você tiver medo dela, será apenas uma tola qualquer”. 
É um elogio à vida simples, longe das grandes telas da popularidade, mas que continua digna de 
ser vivida, de ser amada. No capítulo Maré crescente, percebe-se o sentido de todas as histórias 
contadas. O protagonista Kevin, que vive em profunda solidão, e que está premeditando o próprio 
suicídio, volta à sua cidade natal onde, quando era criança, havia assistido ao suicídio de sua mãe. 
Enquanto está no carro, com Olívia, repassa a sua vida e se lembra de uma aula que tivera na 
universidade: «Havia sentado em pleno sol para escutar as últimas palavras da conversa do reitor 
com todos: “Amar e ser amados é a coisa mais importante da vida”, e aquela frase o fez sentir um 
terror crescente que o invadiu completamente, como se a sua alma estivesse amordaçada. Que 
raça de frase.(...)  Até Freud o havia dito: “Devemos amar, ou ficamos doentes”. Eram para ele, 
aquelas palavras». Mas, depois de alguns minutos o próprio Kevin se vê arriscando a sua vida para 
salvar uma amiga de infância que inadvertidamente caíra de uma pedra. É lapidar a frase que 
conclui a história, dita por Kevin que a mantém agarrada a si mesmo para que não se afogue: 
«Observe-a, veja como quer viver, veja como segura firme» 
No fundo a autora quer dizer-nos exatamente isto: muitas das nossas ações que promovem a vida 
ou a negam são ditadas por um desejo de amor e partilha. A solidão é a única dimensão da alma 
humana que pode matar uma vida. 
Em outros relatos fala-se de consciência, de despertar do próprio torpor para recomeçar a sonhar 
e esperar, de solidariedade, com uma visão de detalhes que nos ajuda a compreender melhor o 
universal. À medida que se vai lendo as diversas histórias e encontrando os diversos personagens, 
descobrimos uma característica de Olívia que a torna mais familiar e mais simpática. 
A última história é de Olívia. É narrada com fineza de estilo. As descrições do ambiente e da alma 
da protagonista, sem perder-se em longos incisos e digressões, são as pinceladas que nos 
restituem o ambiente de um quarto com leito, renovado pela luz de um raio de sol, e a alma da 
protagonista reanimada por um novo sentimento de amor. «E se o prato de Olívia estava cheio da 
bondade de Henry e ela o havia encontrado pesado, limitando-se a lambiscar algumas migalhas 
num instante, era porque não sabia aquilo que todos deviam saber: que desperdiçamos 
inconscientemente um dia após outro. (...) O mundo a confundia. Não queria deixá-lo ainda». 
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A idade dos milagres 
 
Passemos agora dos aspectos físicos da velhice aos psicológicos. 
E aqui entramos realmente na vida! Porque o ancião, sabe-se, está muito mais ancorado no 
passado do que no presente, sente com frequência a solidão e a própria inutilidade, tem problemas 
de memória: mantém intacta a mais remota mas não se lembra das coisas recentes, experimenta a 
doença, a deficiência, sente a morte mais próxima! 
Pois bem, a esta visão da terceira idade eu digo não! A pessoa idosa, sobretudo a irmã idosa, não é 
só isto! 
É hora de rever os lugares comuns. 
Bastaria então reler as nossas Constituições, que, no artigo 106, falam da velhice como de um 
tempo precioso! O tempo “do abandono à bondade de Deus”! 
Caras irmãs idosas, minhas coetâneas, eis aqui o segredo: abandono à bondade de Deus! 
Certamente, no plano humano, é verdade, a velhice é sobretudo o tempo do abandono. E ponto 
final. 
Quem não sabe que um idoso é pouco atraente, um tanto dobrado sobre si mesmo, resmungão, 
melancólico, um pouco desmemoriado, bastante ineficiente? E que a sociedade contemporânea, da 
qual o mundo religioso faz parte, congratula-se satisfeito com os valores e o dinamismo juvenil, 
esquecendo e marginalizando os anciãos? 
Mas, minhas queridas, ao abandono humano, por lógica oposta, corresponde a bondade de Deus! 
Se quisermos ser – e temos de ser! – idosas felizes, é preciso lembrar que Deus (ancião também 
Ele, provavelmente!) deu a Sara a alegria da maternidade, quando já era avançada em idade! E ao 
velho Simeão, a alegria de ver o Messias pouco antes de morrer! 
Nós idosas, lembremo-nos de tudo isso! Porquanto, com esta segurança do milagre pronto a 
cumprir-se de um momento para o outro em nossa vida só aparentemente não-eficiente, não será 
difícil “sustentar a missão das jovens e abrir-nos com benevolência às jovens gerações”, como 
dizem as nossas sábias Constituições! 
Mas isso é também lembrado pelas nossas Superioras e pelas nossas irmãs mais jovens! Não vale a 
pena fazer estatísticas sobre o número das FMA nas próximas décadas, sobre a idade média das 
FMA (falo sobretudo da situação da velha Europa!). A nossa idade é ainda uma etapa evolutiva, 
dizem os psicólogos de recente formação! Algo novo ainda pode nos acontecer! Quanto ao ser e 
não parecer, desempenhamos papéis significativos dentro das nossas comunidades! 
Digamos portanto NÂO a cada forma de pré-aposentadoria e SIM às oportunidades iguais! Santa 
Sara e São Simeão, rogai por nós! 
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NO PRÓXIMO NÚMERO 
 
ENCONTROS:...........Pobreza e justiça 
PRIMEIRO PLANO:...Fio de Ariadne ............. Identidade e relacionamento 
EM BUSCA:..............Mulheres no contexto.... Mãos impregnadas de justiça 
COMUNICAR.............Cara a cara .................. Comunicar na comunidade   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FOI O SENHOR QUE NOS REUNIU, 
A NOSSA CASA É O CASTELO DE 

SUA MAJESTADE. 
ELE CUIDARÁ DE NÓS. (Teresa d´Ávila) 
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ELE OS APASCENTOU COM 
CORAÇÃO ÍNTEGRO 

E OS CONDUZIU COM MÃO SÁBIA 
 

(Sl 78, 72) 

HINO À VIDA 


