
                            
 
 
 
                                                          
                                                                        
  
      
                                            

      
      

              
 
 
 

 
 
 
da mihi animas   ______ 

2010 
n. 7 – 8 / julho – agosto 
 
 

 POBREZA 
 

E SALVAGUARDA   

                 DA CRIAÇÃO 
 
 
 
 
 
                                                                     
  
           
 
 
 
 
 
 
 
    
    
 

 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 

 
 
 
 

dma 

 
 

Revista das Filhas de Maria Auxiliadora 
Via Ateneo Salesiano, 81 - 00139  Roma 

 
 

tel. 06/87.274.1 ● fax 06/87.13.23.06 
E-mail: dmariv2@cgfma.org 

 
 

Diretora responsável 
Mariagrazia Curti 

 
Redação 

Giuseppina Teruggi 
Anna Rita Cristaino 

 
Colaboradoras 

Tonny Aldana • Julia Arciniegas • Mara Borsi • Piera Cavaglià • Maria Antonia Chinello • Anna 
Condò  Emilia Di Massimo • Dora Eylenstein • Laura Gaeta • Bruna Grassini • Maria Pia Giudici 

Palma Lionetti • Anna Mariani • Adriana Nepi • Louise Passero • Maria Perentaler • Loli Ruiz Perez 
Paola Pignatelli • Lucia M. Roces • Maria Rossi • Bernadette Sangma • Martha Séïde 

 
Tradutoras 

francês – Anne Marie Baud 
japonês - inspetoria japonesa 

inglês - Louise Passero 
polonês - Janina Stankiewicz 

português – Maria Aparecida Nunes 
espanhol - Amparo Contreras Alvarez 
alemão - inspetorias austríaca e alemã 

 
EDIÇÃO EXTRACOMERCIAL 

 
Istituto Internazionale Maria Ausiliatrice – Via Ateneo Salesiano, 81, 00139 Roma – c.c.p. 

47272000 – Reg. Trib. Di Roma n. 13125 do 16-1-1970 – sped. abb. post. – art. 2, comma 20/c, 
legge 662/96 – Filial de Roma – n. 1/2 janeiro-fevereiro de  2010 – Tip. Istituto Salesiano Pio XI – 

Via Umbertide, 11 – 00181 Roma. 

 
Edição em Português 

 
 
 
 



3 
 

 

SUMÁRIO 
 
 
EDITORIAL    O homem e o seu jardim      04 
        
               
ENCONTROS     Pobreza e salvaguarda da criação     05
      

 

Primeiro plano: Aprofundamentos bíblicos, educativos e formativos 
 

 
OO  PPOORRQQUUÊÊ  DDEE  FFRRAANNCCIISSCCOO     O homem de olhar sereno     10
                  
RRAAÍÍZZEESS  DDOO  FFUUTTUURROO       A festa na vida       11
    
AAMMOORR  EE  VVEERRDDAADDEE         Por uma interdependência planetária    13
                                                      
FIO DE ARIADNE                     Liberdade, uma canção de amor    15
                     
 

Em busca: Leitura evangélica dos fatos contemporâneos 
 
 
CULTURAS           O relato: a lenda das estrelas     19
               
PASTORALMENTE          A relação com os jovens      20 
 
MULHERES NO CONTEXTO      Mãe Terra: por quê?      22 
 
PALAVRAS-CHAVE       Ecumenismo e Vida  Consagrada    23 
 
 

Comunicar: Informações, notícias, novidades do mundo da mídia 
 
 
CARA A CARA     Comunidade educativa: uma rede de redes    24 
 
COMUNICAR A FÉ      Internet e evangelização      26 
 
VÍDEO      An Education          27 

 
ESTANTE       Resenha de vídeos e livros      29 

 
LIVRO      A vida em um dia                        31 

         
CAMILLA     Um Instituto na vanguarda!                 33
             
  



4 
 

 
dma damihianimas 
 
           REVISTA DAS FILHAS DE MARIA AUXILIADORA 
 
 
EDITORIAL 
 

O homem e seu jardim 
 

                              Giuseppina Teruggi 
 
 

 
   ... é o título que Godfried Danneels, cardeal belga, escolheu para uma publicação sobre o tema 
da ecologia. Uma realidade que provoca a atenção e a reflexão de muitos. O tema da Jornada 
mundial da Paz 2010 ressalta a importância que a Igreja dá à ecologia. O Papa Bento XVI 
relaciona a salvaguarda da criação com a valorização da paz: Se queres cultivar a paz, cuida da 
criação. 
   No livro citado, o Autor sublinha que a Igreja, defronte às revoltas da natureza, não se refere 
unicamente a um sentimento de pertença horizontal, mas vê nelas uma relação vertical. O cosmo 
é dom de Deus que o criou por amor: por isso cada fiel é chamado a empreender um caminho de 
“conversão ecológica”. 
 

   Para nós fma, não se trata de um percurso adicional aos “caminhos de conversão ao amor” 
propostos pelo CG XXII. Antes, somos interpeladas a despertar em nós uma maior abertura à 
compreensão e à vivência da consagração, em particular compromisso com a pobreza e a missão 
educativa, para formar as jovens gerações aos valores que não se podem rejeitar. 
 

   Na seção Encontros, são oferecidas sugestões interessantes acerca das relações entre pobreza e 
salvaguarda da criação. A urgência de manter uma qualidade ambiental é indispensável para 
proteger os pobres, que mais do que todos sofrem as consequências das disfunções da natureza 
(desertificação, mudanças climáticas, redução das disponibilidades hídricas...). Como educadoras, 
sentimos a urgência de orientar os jovens na ótica preventiva, ao senso de justiça, igualdade 
social, solidariedade, responsabilidade que é também compromisso com a liberdade ao agilizar 
escolhas para o bem não só individual, mas de todas as pessoas. 
 

   A conversão ecológica é um processo que deve envolver os jovens e toda a comunidade 
educativa. Uma das modalidades concretas é educar ao contato vivo com a natureza, à beleza, 
que é caminho para a contemplação das maravilhas deste imenso jardim que é o cosmo, 
impregnado de vida, de luz, de sons, de cores, de voos, de perfumes. Um concentrado das 
maravilhas que Deus deu aos seus filhos! 
 

   O sonho de embrenhar-se na natureza “em harmonia com o ritmo da vida, aprendendo com os 
ciclos do tempo, escutando os batimentos do universo, amando a natureza, protegendo-a e nela 
descobrindo o poder de Deus...” pode tornar-se realidade também para os jovens, como escreveu 
Joan Chittister. O passo então é breve para reconhecer que “a Mãe terra e os seus ecossistemas 
são a nossa casa”.                                                                        

                                                                                           gteruggi@cgfma.org 

● 
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ENCONTROS 
 

Pobreza 
e salvaguarda da Criação 
 
Anna Rita Cristaino 
 
A atual crise ecológica tem consequências para todos mas sobretudo para os Países 
pobres e para os pobres de todos os Países. A abordagem do cuidado com a Criação é 
questão de sobrevivência para quem vive em condições de pobreza. O retorno à 
natureza e às suas leis é garantia de vida. Para a Igreja e para a Vida consagrada em 
particular isto implica maior consciência e exigência de uma conversão ecológica que 
leve a novos estilos de vida e a uma nova espiritualidade da criação. 
 
   São tantos os sinais que nos revelam o estado de saúde do Planeta: as severas mudanças 
climáticas, os furacões e as tempestades sempre mais frequentes, a desertificação e a elevação do 
nível dos mares. Mas em breve poderá haver sinais ainda piores. 
   Tudo isto agravado por um fenômeno que já é muito preocupante: a migração em massa. 
   Além das guerras e da pobreza que infelizmente obrigam milhões de pessoas a deixar os Países 
pobres para procurar fortuna nos Países ricos, acrescentam-se fenômenos como a seca, o 
enrijecimento do solo e a delimitação das terras habitadas, especialmente nos lugares quentes 
como a África, que obrigarão ainda mais as populações a deixar as próprias terras. 
   Em Pápua Nova Guiné, por exemplo, os habitantes das Ilhas Carteret foram reconhecidos como 
os primeiros refugiados ambientais. Milhares de pessoas viram sua terra literalmente invadida pela 
maré oceânica, que deixou atrás de si apenas destruição. Eles foram obrigados, portanto, a migrar 
para outras paragens e reconhecidos pelas Nações Unidas como a primeira população a dever 
migrar por causa do aquecimento global. 
   Segundo a ONU, que calculou o fenômeno através da OIM, Organização Internacional para as 
Migrações, não se trata de um fenômeno novo. 
   Em 1990 25 milhões os refugiados devido à poluição, desertificação, seca e desastres naturais, 
precisaram deixar a própria terra. Hoje este número duplicou. 
   São diversos os fenômenos que contribuem para agravar a crise. Primeiro, a relação com os 
recursos energéticos. Eles são usados sem que se coloque a problemática da sua exaustão e da 
sua renovação. Depois, há o fenômeno da eliminação dos resíduos. 
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   Com frequência a natureza é vista como um grande depósito de lixo de todos os tipos. É 
importante na percepção da crise tomar consciência de que estes problemas pesam localmente 
(no território que me circunda) e globalmente (faço alguma coisa de bom para o mundo inteiro, 
cuidando do meu pedaço). 
   Portanto, quando se lida com os problemas ambientais, fala-se de interconexão, que é a 
capacidade de se ter presente as dimensões locais e globais ao mesmo tempo. É necessário saber 
captar o seu entrelaçamento. 
   A dimensão ambiental tem origem em boa parte no comportamento dos seres humanos, houve 
uma espécie de evolução dos comportamentos humanos confrontando-se com o meio ambiente. 
   Nós não nos adaptamos mais ao ambiente, mas adaptamos o ambiente a nós. E isto não fica 
sem consequências. Além disso assistimos a uma desconexão entre tempos históricos e tempos 
biológicos. De fato, o homem acelera todas as suas atividades em ritmos que reproduzem os da 
produção, do mercado, do consumo. Ao passo que a natureza tem os seus tempos que lembram a 
alternância das estações, do dia e da noite. 
   Mas o homem com suas intervenções, às vezes não clarividentes, pode mudar os ritmos 
biológicos influenciando-os e obrigando-os a se dobrar às suas exigências de consumo. 
   A salvaguarda da Criação, do ponto de vista dos pobres, pede justiça social e ambiental mais 
que uma genérica proteção da natureza ou sua utilização mais eficiente. Para os pobres a natureza 
é a base material para o sustento das comunidades que, ao defendê-la, defendem-se a si mesmas 
e sua própria sobrevivência. 
 

ENTREVISTA COM O PROFESSOR SIMONE MORANDINI 
 

Pobreza e salvaguarda da criação: uma correlação fundamental 
 

   Em sua mensagem para a jornada mundial da Paz 2010, Papa Bento XVI escreve: «A 
humanidade tem necessidade de uma profunda renovação cultural, de redescobrir aqueles valores 
que constituem a base sólida sobre a qual construir um futuro melhor para todos» 
   O Papa augura «a adoção de um modelo de desenvolvimento baseado na centralidade do ser 
humano, na promoção e partilha do bem comum, convicto de que a degradação da natureza está 
estritamente ligada à cultura que modela a convivência humana».  
   E enfim encoraja «a educar para uma responsabilidade ambiental que salvaguarde uma 
autêntica ecologia humana». 
   O professor Simone Morandini, a quem dirigimos algumas perguntas, introduz-nos a uma 
reflexão teo-antropológica sobre os temas ligados à pobreza e à salvaguarda da criação. 
 
Podemos falar de pobreza e  salvaguarda da Criação? 
 
   O binômio pobreza e salvaguarda da Criação, penso eu, é uma correlação fundamental; 
enquanto até há alguns anos as duas dimensões eram quase contrapostas, como se a atenção à 
Criação fosse uma espécie de luxo para os ricos; agora tomamos clara consciência de que são 
exatamente os que vivem em situações econômicas frágeis que mais têm necessidade de 
estabilidade e qualidade ambiental. 
 

Que tipo de impacto tem a crise ambiental sobre os países pobres em comparação com 
os países mais ricos? 
 
   Crise ambiental significa muitas coisas diferentes em áreas diferentes e também o impacto é 
muito diferente. Pensemos por exemplo naquele macrofenômeno ambiental que é a mudança 
climática: fenômeno verdadeiramente global, ele se reflete, com modalidades diferenciadas, mas 
importantes nos vários contextos, nas várias áreas. 
   Pensemos em duas situações ambas significativas. De um lado as áreas da África em risco de 
desertificação: o que significa para elas a mudança climática? Com um dramático avanço do 
deserto e uma redução da disponibilidade hídrica, a mudança climática significa em concreto para 
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muitas populações, passar para a condição de refugiados ambientais devido à impossibilidade de 
continuar morando em determinadas áreas. 
   Por outro lado pensemos nas regiões costeiras, nas pequenas Ilhas do Pacífico, ou por exemplo 
em Bangladesh, que já estão muito expostas ao risco das inundações, para as quais, a mudança 
climática significa a elevação do nível do mar e, portanto, o risco de ver colocada em perigo a 
habitabilidade das próprias terras. É diferente o impacto sobre os países ricos, em geral menos 
dramático, pois nestes são maiores os recursos disponíveis para adaptar-se à mudança climática; 
todavia, também aqui acontece uma modificação das condições de vida, um deslocamento das 
zonas climáticas, um impacto sobre a agricultura e a propagação de doenças. São situações que, 
mesmo em países com maior disponibilidade econômica, atacarão em primeiro lugar, precisamente 
as zonas mais pobres – seja em nível global, seja nos vários contextos locais. A solicitação de 
proteger a criação, de manter a qualidade ambiental é fundamental propriamente por proteger os 
pobres. 
 

Você fala de teologia da criação em âmbito ecumênico, poderia dizer-me em síntese do 
que se trata? 
 
   Diferentemente de nós que vivemos nossa experiência espiritual na modernidade, este conceito 
era muito querido aos grandes Padres da Idade Média, ou aos Padres da Igreja antes da Idade 
Média. A ideia de que toda aproximação de Deus, toda abordagem espiritual, teológica, não pode 
prescindir da referência ao Criador, da referência ao Ser, Àquele que nos dá algo real como a casa 
em que habitamos. A outra grande ideia fundamental é que a Criação é o espaço em que somos 
chamados a viver diante d’Ele, o espaço em que vivemos a nossa dimensão espiritual, o espaço no 
qual encarna-se o Filho, no qual sopra o Espírito. O fato novo é que hoje vivemos este tipo de 
tradição teológica e espiritual num contexto em que a estabilidade da Criação não é mais 
percebida. A Criação parece exposta à ameaça, uma ameaça ligada a comportamentos humanos, 
uma ameaça, por outro lado, que se reflete também sobre a possibilidade de uma vida saudável 
para a própria humanidade. 
   Assim continuamos a nos perguntar: o que significa hoje pensar em viver a teologia da criação? 
Como inserir em nossa fé, na espiritualidade, em nossa forma de pensar sobre a fé em Deus, esta 
tensão que a experiência da Criação nos oferece de um lado e esta ameaça que toca a existência 
de muitos? É uma pergunta que muitos crentes das diversas igrejas se põem, dando lugar a uma 
densa e positiva interação ecumênica. 
 

Você fala de sabedoria da criação e de uma relação mais espiritual dos crentes com a 
Criação. 
 
   Não há dúvida de que um dos componentes desta atitude a ser recuperada é reaprender a olhar 
o mundo ao nosso redor colhendo sua beleza, acolhendo-o como o espaço em que se manifesta a 
glória da Trindade. 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
  

 
Simone Morandini, diplomado em Física pela Universidade de Florença em 1985, ensina 
Matemática e Física no Liceu Foscarini de Veneza. Em 1997 concluiu o doutorado em Teologia 
Ecumênica na Pontifícia Universidade S. Tomás – Angelicum – em Roma com uma tese sobre a 
Teologia da Criação na pesquisa do  Conselho Ecumênico das Igrejas. Desde 1998 é professor de 
Teologia Ecumênica no Instituto de Estudos Ecumênicos “S. Bernardino” de Veneza e desde 2008 
professor, de Teologia da Criação, na Faculdade Teológica do Trivêneto. Desde 2001 é coordenador 
do Projeto Ética, Teologia e Filosofia da Fundação Lanza de Pádua (http://www.fondazionelanza.it). É, 
além disso, membro do Grupo de trabalho para o cuidado da Natureza, do Serviço Nacional para os 
problemas sociais e o trabalho da CEI. São muitas suas publicações sobre o tema. 
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  O nosso ser gente fortemente urbanizada, afastou-nos deste modo de olhar o mundo ao nosso 
redor, levando-nos a privilegiar a dimensão antropológica da fé, embora importante, mais que o 
conhecimento de um Deus que também fala da interação entre os seres humanos no mundo. 
Devemos habituar-nos a pensar em tudo isso, nesta dimensão antropológica da fé no contexto 
mais amplo da referência à Criação. 
 

Você falou de éticas distintas, antropocêntricas, ligadas a um caminho de conversão 
ecológica. O que significa? 
 
   Eu acredito que, por um lado, a ideia da conversão ecológica expresse uma instância 
fundamental que certamente existe para todos os que têm fé mas que não interessa somente ao 
mundo eclesial. 
   Em vez, no que diz respeito à argumentação sobre as diversas formas de ética, estamos no nível 
da reelaboração reflexa desta interpelação fundamental. Eu creio que devamos estar muito 
atentos porque, por um lado a experiência cristã é uma experiência em muitos aspectos 
antropocêntrica: o homem e a mulher são os interlocutores privilegiados do Criador, aqueles aos 
quais é dirigida a palavra da aliança, aqueles que são chamados à responsabilidade. 
   Isto não significa porém – e é uma referência importante que precisa ser aproveitada – que 
somente os homens e as mulheres sejam dotados de valores, que somente com relação a eles 
exista o dever de empenhar-se eticamente. Esta esplêndida realidade da criação é certamente 
uma casa habitável doada à humanidade mas é também uma realidade esplêndida que merece ser 
protegida pelo seu valor intrínseco. Neste sentido aquelas instâncias que se encontram isoladas – 
ou um ou outro tipo; ética antropocêntrica versus não antropocêntrica – eu creio que devam ser 
integradas de modo novo. 
   Devemos cuidar de tudo quanto está ao nosso redor pensando no bem das futuras gerações 
humanas, na responsabilidade que temos com relação a elas, mas também porque é uma 
realidade boa, dotada de valor, espaço para uma vida entrelaçada e articulada com o ecossistema 
global. 
 

Portanto, as formas com as quais o homem trata o ambiente podem influir sobre as 
formas com as quais ele se trata a si mesmo? 
 
   Sim, esta é uma instância que Bento XVI evidenciou, tanto na Caritas in Veritate como na última 
Mensagem para a Jornada Mundial pela Paz. Somos seres que estão colocados dentro da criação, 
dentro de um tecido de relações, caracterizado por um relacionamento consigo mesmo e com 
Deus e nenhuma destas dimensões pode ser pensada isoladamente. Nosso modo de pensar, nosso 
modo de relacionar-nos com Deus influenciam nosso modo de tratar o ambiente ao nosso redor; 
mas também vice-versa, as atitudes de domínio que com frequência temos assumido 
relativamente ao cosmo, levaram a construir uma imagem do homem desligado da realidade 
criada, quase elevado ao nível do Criador. É preciso recuperar esta ideia complexa do ser humano 
como parte original do ecossistema criado, parte original com características absolutamente 
específicas que nos levam portanto a reforçar a responsabilidade. 
 

Você fala com frequência do conceito de sustentabilidade. Existe a possibilidade de 
uma participação individual e local à salvaguarda da criação? 
 
   Creio que a ideia de sustentabilidade seja uma grande ideia, um dos horizontes subjacentes ao 
qual nos orienta o futuro da humanidade. Temos necessidade de construir uma sociedade que seja 
capaz de satisfazer as necessidades da geração presente sem excluir a análoga possibilidade da 
geração futura. É um pouco o que nos lembra Bento XVI quando diz que temos o dever gravíssimo 
de deixar como herança às próximas gerações uma terra habitável e cultivável. Isto obviamente é 
um macro objetivo, um objetivo que interpela diversas responsabilidades. Interpela a 
responsabilidade dos políticos, tanto em nível local como nacional e supranacional, interpela o 
mundo da ciência e da técnica chamado a elaborar tecnologias o quanto possível verdes e 
sustentáveis, interpela a responsabilidade dos empresários chamados a pôr em prática tais 
tecnologias. 
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   Interpela também a responsabilidade de cada um de nós enquanto cidadãos. A nossa pessoa é 
interpelada também como consumidor; as escolhas que fazemos pesam sempre sobre o 
ecossistema planetário em termos de consumo de energia, em termos de coleta de matéria prima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   É claro porém que nem todas as escolhas têm um peso igual: há algumas que orientam à 
sustentabilidade, há outras que causam maior impacto ambiental. Eu acredito que a renovação 
dos estilos de vida pela qual as comunidades eclesiais estão trabalhando nestes anos, signifique 
fundamentalmente isto: por um lado examinar com atenção as nossas necessidades para ver se 
todas são efetivamente necessárias ou se algumas precisam ser postas em discussão, e por outro 
lado satisfazer de forma eficiente aquelas necessidades que consideramos verdadeiramente 
necessárias, causando o menor impacto possível sobre o meio ambiente.  
 

O que é necessário ter presente em um percurso educativo? 
 
   Eu acredito que seja preciso, por um lado, habituar as pessoas a considerar-se como realidade 
profundamente inserida nesta dimensão da Criação, que é uma realidade boa, esplêndida, a 
redescobrir em alguns aspectos a experiência de Francisco de Assis a ser atualizada nas 
linguagens e nas formas mais significativas do nosso tempo, inserindo por exemplo a dimensão 
científica, a consideração da vida biológica, da rede dos ecossistemas, o esplendor da vida da qual 
somos tributários pela nossa existência. Por outro lado ocorre aprender a perceber a ameaça, isto 
é, o fato de que a nossa existência de seres humanos, o futuro da terra em primeiro lugar, as 
gerações futuras, a própria tessitura da vida, estão em risco por comportamentos desatinados e 
não clarividentes. Parece-me que nesta tensão, possa ser inserida uma ação educativa capaz de 
originar aquela ideia de responsabilidade que saiba cultivar uma atitude que – defronte a uma 
realidade contraditória – sinta-se interpelada a agir, para fazer prevalecer a dimensão da 
positividade e do sentido perante a ameaça. 

arcristaino@cgfma.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Somos convidados a olhar com amor para a variedade das criaturas, das quais a terra é tão rica, 
descobrindo nelas o dom do Criador, que nelas manifesta algo de si. 

Esta espiritualidade da criação poderá extrair alimento de tantos elementos da tradição  
cristã a partir da Celebração eucarística, na qual rendemos graças por aqueles frutos da terra  

que nela se tornam para nós “pão da vida e bebida da salvação”. 
 

(Quinta Jornada pela salvaguarda da Criação, 1º de setembro de 2010) 

UM MODELO DE VIDA  
Decálogo extraído dos escritos de São Francisco de Assis 

 
1. Na criação, sê homem, irmão entre irmãos. 
2. Abraça todos os seres criados com amor e devoção. 
3. Foi-te confiada a terra como jardim; rege-a com sabedoria. 
4. Cuida do homem, cuida dos animais, cuida das ervas, da água e do ar por amor, para que a terra 

não fique sem. 
5. Usa as coisas com parcimônia porque a dissipação não garante o futuro. 
6. Foi-te dada a tarefa de desvelar o mistério do alimento: para que a vida se nutra de vida. 
7. Desata o nó da violência para compreender quais são as leis da existência. 
8. Lembra-te de que a criação não reflete apenas a tua imagem, mas encerra o sentido do Deus 

altíssimo. 
9. Quando cortares a árvore deixa um broto para que sua vida não seja truncada. 
10. Caminha com reverência sobre a pedra pois cada coisa tem seu valor. 
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O PORQUÊ DE FRANCISCO 
 

O homem de olhar sereno   
  
Graziella Curti 
 
 
 
 
 
 
Na noite de 9 de maio de 1879, Dom Bosco tem um sonho no qual aparece um 
personagem com a fisionomia de S. Francisco de Sales, isto é, “um homem de olhar 
sereno, transpirando suavidade”. É exatamente a característica da doçura que 
impressiona o clérigo João em seu primeiro impacto com o Santo, que escolherá como 
patrono de sua obra. 
 
A pérola no bosque 
 
   É o ano de 1835. Em Chieri há dois seminaristas que têm o mesmo sobrenome: Bosco. Para 
distinguir-se um do outro, quando fossem chamados, decidem dar-se um sobrenome. Um diz: «Eu 
sou Bosco Nespola» e com isto quer indicar que é madeira dura, nodosa, pouco dobrável. E o 
nosso Dom Bosco responde: «Eu me chamo Bosco de Sales, isto é, de salgueiro, madeira macia e 
flexível». Um episódio que algumas biografias consideram como uma previsão do futuro, isto é, o 
itinerário espiritual que o clérigo percorrerá ao longo da vida de modo a assemelhar-se a Francisco 
de Sales na amabilidade. Realmente, entre os seus propósitos tomados antes da Ordenação 
sacerdotal, lê-se: “A caridade e a doçura de S. Francisco de Sales guiem-me em todas as coisas”. 
Outros episódios que confirmam o processo de aproximação de Dom Bosco ao Santo Bispo de 
Genebra, são lembrados nas Memórias Biográficas.  Significativa sobretudo é a decisão de fundar 
uma Congregação tendo como patrono S. Francisco de Sales e de inculcar nos seus colaboradores 
e jovens a espiritualidade dele. 
   É comovente, nesse sentido, um manuscrito, que se conserva ainda hoje no quarto de Dom 
Bosco em Valdocco. O clérigo Rua faz memória do histórico encontro que assinala o nascimento, 
não ainda oficial, mas sagrado, da obra salesiana: «Na noite de 26 de janeiro de 1854 nós nos 
reunimos no quarto de Dom Bosco: Ele D. Bosco, Rocchietti, Artiglia, Cagliero e Rua; e nos foi 
proposto fazer, com a ajuda do Senhor e de S. Francisco de Sales, uma prova de exercício 
prático de amor ao próximo, em seguida chegar a uma promessa e depois, se possível e 
conveniente, fazer um voto ao Senhor. Naquela noite foi posto o nome de Salesianos àqueles que 
se propuseram ou que se proporiam a tal exercício». Nesse simples e ao mesmo tempo essencial 
propósito evidenciou-se a influência de S. Francisco de Sales que colocava na raiz da santidade o 
amor a Deus e ao próximo, vivido na cotidianidade das relações. 
 

Mestre de amabilidade 
 
   Mas por que Dom Bosco, entre tantos santos conhecidos do seu tempo e do seu contexto 
geográfico foi escolher exatamente Francisco de Sales? «É natural que os Salesianos se tenham 
perguntado e ainda se perguntam – escreve o historiador Pietro Stella sdb – sobre o seu nome». 
Por que Dom Bosco deu o nome do Bispo de Genebra às suas fundações? Há entre os dois santos 
uma afinidade espiritual? É o próprio Dom Bosco que responde à pergunta nas Memórias do 
Oratório escrevendo exatamente, por volta de 1873/76, do mesmo Oratório: «Ele começou a ser 
chamado de S. Francisco de Sales por duas razões: 1) porque a Marquesa de Barolo tinha intenção 
de fundar uma Congregação de padres com este título e, com esta intenção, havia mandado pintar 
a figura deste santo, que até agora é vista à entrada do mesmo local; 2) porque o nosso ministério 
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exigia grande calma e mansidão então colocamo-nos sob a proteção daquele Santo, para que nos 
obtivesse de Deus a graça de poder imitá-lo na sua extraordinária mansidão e na conquista das 
almas». A escolha é portanto ditada por uma vontade precisa de atualizar a sua espiritualidade e o 
seu método educativo, mais do que por uma simples imitação. No Oratório invocava-se com 
frequência e se festejava com solenidade o Santo patrono; a ele foi dedicada a primeira igreja 
construída em Valdocco, em 1852. Dom Bosco menciona sua figura tanto nos escritos como nas 
suas orientações formativas; escolhe aquela data para o encontro anual dos diretores; coloca a 
imagem do Santo no brasão da Congregação salesiana (1884). Desejava que se escrevesse uma 
Vida de S. Francisco de Sales adaptada aos jovens na qual fosse “como que encarnada a vida 
cristã” e confiou a iniciativa ao primeiro Mestre de Noviços Dom Giulio Barberis. A inscrição: “Da 
mihi animas coetera tolle” já havia sido colocada na Casa Pinardi e, a Domingos Savio que pedia o 
seu significado, Dom Bosco explicou que era o lema habitual de S. Francisco de Sales. Em Dom 
Bosco – observam os historiadores – é evidente e significativa a passagem de um Francisco de 
Sales modelo dos pastores, como era apresentado no Seminário e no Internato, a um Francisco de 
Sales patrono e modelo dos educadores. Na carta de Roma, em 1884, Dom Bosco escreve: 
«Coloquemo-nos todos em sintonia. A caridade daqueles que comandam e daqueles que devem 
obedecer faça reinar entre nós o espírito de S. Francisco de Sales». 
 
Uma santidade para todos 
 
   Numa época histórica em que a santidade era considerada uma meta atingível quase que 
exclusivamente pelos religiosos/as ou pelo clero, Francisco de Sales ao invés a propõe a todos, 
vivida da maneira mais adaptada à própria condição existencial. Não faz distinção entre homem e 
mulher, entre sacerdote e leigo, entre pobre e rico, entre quem é culto e quem não o é. Trata-se 
de um caminho cotidiano, simples, que metaboliza na vida. Isso significa que se pode transformar 
cada ação num ato de amor a Deus. Deste modo, toda a existência torna-se oração vital, 
verdadeiro êxtase da vida, que o santo apresenta assim: «Êxtase inteiramente santo, totalmente 
amável... Todas as ações daqueles que vivem no santo temor de Deus são orações contínuas, e 
isto se chama oração vital». 
   Dom Bosco fica fascinado com esta trilha de santidade e a propõe também aos seus jovens a tal 
ponto que veio a ser definido como o educador da santidade juvenil. 
_____________________________________________________ 

 
    
RAÍZES DO FUTURO 
 

A festa na vida 
 
Mara Borsi 
 
A vida do Oratório de Turim Valdocco na década 1870-1880 é marcada por festas 
litúrgicas, jogos, passeios, representações teatrais. Os momentos celebrativos são os 
mais diversos e muitas as ocasiões para festejar, como por exemplo, a volta de uma 
viagem, a chegada de um hospital, uma cura, uma inauguração. 
 
   Francis Desramaut, descrevendo, de acordo com as fontes, as festas salesianas no tempo de 
Dom Bosco, afirma que «havia mudanças de horário, acendiam-se todas as luzes, a música 
inundava os ambientes, as cerimônias na igreja e as performances tornavam-se mais exuberantes, 
a comida era melhor, o mundo externo dos benfeitores, dos amigos e dos curiosos penetrava no 
recinto. Toda a comunidade local vivia horas excepcionais, em que o momento presente se 
incendiava». As festas preparadas com maior cuidado e diligência eram as de Maria Auxiliadora e o 
onomástico de Dom Bosco. Estes dois acontecimentos faziam confluir a Valdocco jovens de outras 
casas, ex-alunos, cooperadores, benfeitores, autoridades civis e eclesiásticas. 
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A festa de Maria Auxiliadora 
 
   Na festa de Maria Auxiliadora os jovens e os Salesianos eram os protagonistas juntamente com 
uma multidão de fieis provenientes de outros lugares. Tal evento era preparado e sempre avaliado 
com zelo, como mostram as atas do conselho da casa de Valdocco. 
   A festa era envolvente com liturgias bem preparadas e cuidadas, os ambientes 
convenientemente adaptados e transformados para acolher os numerosos convidados. O pátio, 
ficava irreconhecível. Salesianos criativos, ajudados pelos jovens maiores, o transformavam em 
amplo teatro ao ar livre e o espaço do pátio que ficava livre era destinado ao público. O público 
era formado pelos cooperadores, cooperadoras, amigos e, naturalmente, pelos jovens internos e 
externos. Toda a comunidade era envolvida na movimentação festiva. A celebração litúrgica na 
igreja, um dos destaques da festa, constituía o seu quadro institucional. Para Dom Bosco a 
participação dos jovens às festas devia culminar na comunhão do Corpo de Cristo. Uma festa na 
sua casa não se podia dizer plenamente bem sucedida se a comunhão não fosse “geral”. 
Consultando-se as atas de algumas conferências capitulares (reunião do conselho da casa), por 
exemplo, as de 19, 20 e 21 de maio de 1875, conclui-se que a festa de Maria Auxiliadora era 
organizada levando em conta a experiência precedente: as responsabilidades eram distribuídas 
com precisão minuciosa sobre o serviço e a ordem na igreja, nos oito balcões reservados para a 
exposição, no buffet, na cozinha, nas cantinas, nas mesas e nos serviços especiais. 
Sucessivamente, na reunião de 13 de junho avaliavam-se os limites que apesar de tudo haviam se 
verificado no pátio. 
   Durante o primeiro Capítulo geral de 1877 Dom Bosco lembrava assim a primeira festa de Maria 
Auxiliadora: «No primeiro ano fez-se um barulho do outro mundo; mas a novidade da coisa fazia 
com que as desordens ficassem menores. Em seguida o barulho diminuiu [...] agora, pode-se dizer 
que esta festa já está inteiramente regularizada». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A festa de São João: o onomástico de Dom Bosco 
 
   A festa onomástica de Dom Bosco da qual participavam jovens, Salesianos, cooperadores e ex-
alunos, era a mais familiar. Em 1878 os festejos começaram na vigília do dia 24 de junho depois 
das funções da tarde das 18h30 às 20h30: fogos de artifício, jantar e repouso. Na manhã seguinte 
o cronista anota que às 9h30 foram recebidos pela banda do Oratório os ex-alunos que trouxeram 
um presente para Dom Bosco. Depois das funções da tarde a festa continua no pátio: leitura de 
poemas, cantos, música instrumental, homenagens dos jovens de outras casas. 
   A festa do onomástico de Dom Bosco é motivada sobretudo pela necessidade de expressar a 
gratidão a um pai, a uma comunidade, a um ambiente. Tal costume é uma forma de tornar 
explícita a gratidão e ao mesmo tempo é um caminho metodológico para lembrar os benefícios 
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recebidos. Uma linguagem afetiva e simbólica interpela os que vivem no Oratório e os que já 
viveram nele. Dom Bosco quer celebrar esta festa para suscitar nos jovens o respeito e o amor 
agradecido para com Deus, fonte de todo bem, os pais, os educadores, os benfeitores1. 
   Numerosos são os testemunhos que mostram como Dom Bosco constantemente lembra aos 
jovens a aos Salesianos que no Oratório sempre se viveu da caridade dos benfeitores. Nos últimos  
anos de sua vida a gratidão por a eles é contínua e orienta os salesianos, sobretudo os diretores, a 
devotar-lhes todo respeito. A festa da gratidão, segundo as fontes, emerge como indubitável meio 
de coesão social e de continuidade relacional que o tempo e as escolhas da vida adulta não 
apagam. 
   A festa para educadores e jovens torna-se assim uma experiência, uma possibilidade de 
construir, juntos, algo diferente do que se vive no cotidiano, de experimentar uma relação de 
recíproca colaboração, a virtualidade do “fazer alguma coisa juntos” fora dos ambientes formais da 
sala de aula, para os estudantes e do laboratório, para os artesãos. A festa revela-se, em suma, 
como uma importante chave relacional e formativa ad intra e ad extra, considerando o grande 
grupo de convidados que nela eram envolvidos com diversos títulos: benfeitores, benfeitoras, 
cooperadores, cooperadoras, ex-alunos. 

mara@cgfma.org 
 

1 Cf CAVAGLIÀ Piera – Uong THI DOAN Teresa, A educação ao reconhecimento dimensão insubstituível do Sistema 
Preventivo de Dom Bosco, em RUFFINATTO Piera – SEIDE Martha (aos cuidados de), A arte de educar no estilo do 
Sistema Preventivo. Aprofundamentos e prospectivas, Roma, LAS 2008, 158-171. 

_____________________________________________________ 
 
 
AMOR E VERDADE 
 

Por uma interdependência planetária 
 
Julia Arciniegas, Martha Séïde  
 
Segundo a Doutrina Social da Igreja, o processo de aceleração da interdependência 
entre as pessoas e os povos é um fato irrefreável. As novas relações entre homens e 
povos, que também são formas de solidariedade, devem transformar-se em relações 
tendentes a uma verdadeira solidariedade ético-social, exigência moral inerente a 
todas as relações humanas (Cf. CDSC nn. 192-193). 
O tema da interdependência planetária apresentado pela encíclica Caritas in Veritate 
pode ser lido em estreita relação com outros temas recorrentes no texto como a 
solidariedade, a subsidiariedade, a reciprocidade. 
 
Releiamos a Encíclica 
 
● A partilha dos bens e dos recursos, a dabertura à reciprocidade das consciências e das 
liberdades (n. 9) 

● A explosão da interdependência planetária, conhecida como globalização, novidade principal do 
progresso (n. 33). 
● A interdependência mundial implica a reforma da ONU e uma nova Autoridade política 
internacional (n. 67). 
● A solidariedade, sentir-se todos responsáveis por todos (n. 38) 

● A solidariedade universal, acontecimento, benefício e dever (n. 43) 

● A cooperação internacional, partilha do processo de desenvolvimento econômico e humano, 
mediante a solidariedade da presença, do acompanhamento, da formação e do respeito (n. 47). 
● O princípio da subsidiariedade está intimamente ligado ao princípio da solidariedade e vice-versa 
(n. 58) 
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Interroguemo-nos 
 
● O risco do nosso tempo é que à interdependência fatual entre os homens e os povos não 
corresponda a interação ética das consciências e das inteligências, condição para um 
desenvolvimento verdadeiramente humano. Em que termos esta realidade está presente em 
nossos projetos educativos?  
● Subsidiariedade sem solidariedade cai no particularismo social, e solidariedade sem 
subsidiariedade, no assistencialismo que humilha o portador da necessidade. Como garantir estes 
dois aspectos na missão educativa? 

● A solidariedade não é o compromisso de certos grupos de voluntários ou solidarismo filantrópico 
de alguns homens e mulheres de boa vontade, mas um imperativo a ser assumido com 
responsabilidade por todos. Em que nível se coloca a solidariedade na vida pessoal e no nosso 
ambiente educativo? 
 
Em ação 
 
   Alguns passos para operacionalizar o aprofundamento feito: 
● A tarefa educativa nos compromete a dilatar a razão e a torná-la capaz de orientar as escolhas 
tendo em vista a civilização do amor. Reavaliemos nossa proposta educativa para evidenciar a 
coerência que existe entre a interdependência fatual e o compartilhamento dos recursos. 
● Para harmonizar solidariedade e subsidiariedade ocorre ativar uma cultura na qual a 
reciprocidade seja assumida como um empenho irreversível. Isto exige que cada um se sinta 
interpelado a criar condições para uma vida digna não somente para si, mas também para o outro. 
Identifiquemos alguns obstáculos a serem removidos e alguns passos a serem dados para 
promover a cultura da solidariedade na comunidade educativa. 
● Para superar a cultura da competitividade e do sucesso individual, a educação à solidariedade 
torna-se prioritária em todas as instituições educativas. Para realizá-la de modo significativo 
requer-se um empenho coral e convergente. À luz destas afirmações, ressaltemos algumas 
experiências significativas de educação à solidariedade presentes em nosso ambiente. 
 
 
 

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

 

É preciso saber:  
Dias da Interdependência 

 

O que são? Laboratórios de formação e diálogo para quem trabalha na comunicação e na 
informação, em âmbito educativo e social, a fim de entender os temas da atualidade para 
além dos preconceitos e estereótipos e transformar uma dada realidade como a 
interdependência do planeta, com uma série de relações passivas e ambivalentes, em 
percursos ativos de igualdade e responsabilidade. 
Onde nascem? Iniciativa idealizada nos EUA pelo especialista em política Benjamin Barber e 
pela Associação fundada por ele Civ-World, em setembro de 2003, na Filadélfia. A esta, 
seguem várias iniciativas que colocam no centro temas diversos segundo a urgência política: 
as relações entre Ocidente e Islã, a China e o grande continente africano. 
 

    A edição 2009 fez a releitura do tema da interdependência nas suas coordenadas gerais, 
através dos principais desafios de hoje: a crise econômica, a crise ambiental, a urgência da 
paz. No centro desta busca: as cidades do terceiro milênio, com a força e a criticidade do seu 
valor específico, onde a convivência entre as pessoas e grupos, entre povos e culturas, 
enfrenta mais de perto os desafios da interdependência e onde a globalização pede às 
instituições e à sociedade civil, novos modelos de governo, locais e globais. 
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FIO DE ARIADNE 
 

Liberdade, uma canção de amor (Primeira parte) 
 
 
Giuseppina Teruggi  
 
 
O que é liberdade? É possível ser livre? No tema da liberdade corremos o risco de 
restringi-la a definições acanhadas ou instrumentais. A liberdade está em nós, é um 
aspecto constitutivo do nosso ser. Falando de liberdade estamos falando de nós. 
Na presente reflexão não há definições. Deixo espaço ao testemunho de pessoas que 
procuram viver no cotidiano o dom de ser livres. Livres mesmo se condicionadas pelas 
limitações, pelas indisposições físicas ou psíquicas, pela opressão de quem exerce o 
poder. Vocês são livres interiormente se habitados pelo Espírito, porque “onde está o 
Espírito aí há liberdade” (2 Cor 3, 17). E o Espírito é Amor: Deus criou a pessoa humana 
livre precisamente para amar, restituindo o seu amor em alta medida, à sua medida. 
«Façam com liberdade o que requer a caridade» repete-nos Maria Mazzarello, mulher 
habitada pelo Espírito. 
Este artigo é coral. Falei com algumas pessoas leigas e religiosas e lhes pedi para 
compartilhar experiências de vida. É lindo o que disseram e lutei para cortar algumas 
páginas. Por isso a reflexão será apresentada em duas partes. 
 

Fidelidade a si mesmo 
 
   Eu me introduzo com a voz de uma professora leiga que, diante das escolhas políticas e 
ideológicas discutíveis em relação à escola, ressalta: «Eu experimentei o que pode ser liberdade. 
Muitos colegas, diante das medidas em vigor, assumiram posições ideológicas, em detrimento dos 
alunos. Neste difícil ano escolar experimentei na pele o meu nível de liberdade e procurei 
recuperar o sentido de um trabalho que não tem peso apenas instrutivo, mas sobretudo educativo. 
   Experimentei que procurar ser livre significa antes de tudo pôr no centro a pessoa. Claro, eu 
sofri para ser coerente com as minhas posições, mas era o único caminho que me permitia ficar 
“livre por dentro”. As minhas escolhas estavam ligadas aos meus valores, mesmo se isto podia 
pôr-me em contraste com os colegas, frequentemente exasperados por várias situações. 
   Não foi fácil, mas necessário para eu ficar em paz comigo mesma, sentir-me coerente, tomar 
uma posição justa.  Ser livre é ser fiel aos próprios ideais». 
 

   «Um episódio significativo – escreve um religioso – está ligado à aceitação de uma obediência 
que me pôs na realidade em que agora me encontro: com estas pessoas, com este encargo, com 
estes leigos e jovens, com os quais gasto a minha vida. 
   Diante da proposta inesperada de animar esta comunidade, foi este o meu primeiro 
pensamento: “Meu Superior não entendeu nada!”. E, realmente, eu esperava que ele tivesse 
errado a pessoa. Mas, com o passar do tempo, compreendi que não era um erro, então confiei e 
estou feliz. Eu penso que o exercício da liberdade possa ser bem compreendido na polaridade 
filiação-confiança, filiação-afeto. Com Deus e com as pessoas». 
 

   Uma fma exprime-se de modo análogo quando afirma que «diante de uma obediência que me 
parecia impossível e acima das minhas forças sentia-me angustiada, oprimida. No momento em 
que disse sim e confiei no Senhor, senti-me libertada, em paz e disponível para qualquer coisa, 
certa de que o Senhor me sustentaria». A verdadeira liberdade leva a pessoa a realizar o projeto 
de Deus, que nos fez à sua imagem. 
 

   A liberdade às vezes é colocada à prova pelas situações estruturais, como emerge do 
testemunho de quem reconhece como «neste momento político o governo dá passos sempre mais 
explícitos em direção ao totalitarismo. Torna-se então muito forte o testemunho da Igreja 
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institucional que não cessa de iluminar, denunciar com clareza a violação dos direitos humanos, 
agindo sempre como uma realidade coesa e compacta, marcada por uma grande liberdade diante 
das pressões, humilhações, ameaças». 
 

Planejamento 
 
   Livres a partir de... livres de... livres para...: é o trinômio que associamos ao conceito de 
liberdade  de que o planejamento é um aspecto-chave.  
   «Para mim – afirma uma fma – liberdade é um projeto de vida feito pelo menos a partir dos 25 
anos. Um fato preciso o determinou: compreendi que se eu não escolhesse este caminho não seria 
feliz. É um projeto de vida e portanto durará enquanto eu viver, implica vigilância, exercício 
cotidiano. Pede cortes decisivos, determinação e clareza pessoal quando precisa expor-se, 
sabendo que toda escolha é relativa; não pretende nenhuma comparação (ou julgamento) com os 
outros, porque eu sou eu, e a escolha é minha (este aspecto é ainda mais delicado). Exige que a 
meta seja clara (para mim esta meta é o Amor ao Senhor e à sua Vontade) e se a direção é clara, 
sei que passos dar, com modéstia, porque cada um deles pode ser errado ou menos bom e isto 
tem  a ver com as outras liberdades. 
   Nas provações ou nas incertezas, obriga-me a não me afligir por soluções imediatas: isto para 
mim é difícil porque gosto de resolver logo o problema. Requer de mim um estado de êxodo, uma 
atitude de conversão. Em tudo isso, sinto sempre a presença do Espírito que me remete ao 
Evangelho e à Eucaristia como agradecimento\presença de Jesus, único Amor». 
 

   Uma leiga, responsável por um grande complexo escolar, aceitou o convite para refletir sobre 
este tema. «Somos livres quando podemos nos exprimir exteriormente sem medo (no ambiente 
político, por exemplo), mas também sem os medos que provêm do nosso interior, como o medo 
de ser julgados. 
   Penso em algumas Irmãs que encontrei numa missão salesiana: mulheres interiormente livres 
para pensar, para compartilhar com o povo do lugar, livres para formular avaliações próprias 
mesmo sem podê-las divulgar, livres debaixo de uma ditadura porque têm uma grande força 
interior, sólidos valores e princípios nos quais inspirar-se. Chegam até a sorrir diante de certas 
imposições do regime. Na minha experiência pessoal, este “sentir-me livre” foi amadurecendo com 
a idade, com a aquisição de maiores conhecimentos sobre o que sou e o que valho, com a 
diminuição do medo de ser julgada, com o consolidar-se de um círculo de amigos verdadeiros que 
me respeitam pelo que sou, aceitam-me e me suportam». 
 

Flexibilidade 
 
   É ainda uma fma que conta como viveu sua transferência de uma comunidade na qual se 
empenhava com intensidade e alegria, onde havia amado muito os jovens e o seu trabalho. «Fui 
capaz de deixá-la sem amargura, sem olhar para trás. E, depois de anos nesta obra em que estou 
atualmente, sei que sou capaz de fazer o mesmo. Sinto que levo a mim mesma por onde vou, levo 
o meu entusiasmo pela missão: o Senhor concedeu-me o dom da facilidade de adaptação em 
todos os lugares». A mesma irmã reconhece todavia que «enquanto me surpreendem os meus 
sentimentos de ‘liberdade interior’ e reconheço que, pelos fatos, posso crer que sou livre, 
descubro-me igualmente ‘escrava’ de sentimentos, de ideias, de modos de perceber e de julgar 
fatos e pessoas. 
   Na missão e no trabalho demonstro-me uma mulher forte e ‘livre’, mas na vida relacional e no 
meu coração as escravidões não faltam. De fato, a liberdade é também “libertar-se” de um modo 
próprio de conceber o mundo que nos cerca! Libertar-se do eu que escraviza e nos torna ‘duras’ e 
‘incompreensivas’ com os outros. Por isso percebo que, enquanto sou livre em certos aspectos, 
devo crescer em outros. Só o Senhor sabe tornar-nos ‘livres’ quando ‘a nossa verdade’ é acolhida e 
‘elaborada’ com a sabedoria dos anos que passam». 
 

   Uma animadora de comunidade está convencida de que «a correção fraterna» é um exercício 
para nos tornar livres. Devem-se romper tantas barreiras internas e externas para dizer as coisas 
com caridade, vencer medos interiores, condicionamentos e, embora conscientes dos próprios 
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limites, poder falar cordialmente com as irmãs, e ver quanto bem se pode fazer e quanto é 
possível crescer juntas». 
 

   Interessante a reflexão de uma religiosa não salesiana: «A liberdade é regida na solidão. São 
estas as palavras que estavam escritas num bilhete que recebi há anos atrás. Acima do escrito 
havia a foto de uma águia sobrevoando altíssimos cumes cobertos de neve. No decorrer dos anos, 
confirmei este binômio ‘liberdade-solidão’. 
   Neste binômio, a segunda palavra foi e frequentemente é o preço da primeira. Não se trata de 
procurar o binômio, de desejá-lo ou de programá-lo. A experiência me diz que estas duas palavras 
sempre andam juntas. Ou pelo menos, como os gêmeos elas têm algo em comum. Para mim, ser 
livre é ser eu mesma, não fingir, não forçar, viver a partir de dentro, do jeito que sou, como estou 
sentindo... porque a identidade profunda de cada pessoa é dom de Deus. É um fato que, manter 
esta relação consigo mesma e com os outros, parece não ser gratuito. E, como disse, na minha 
experiência o preço é a solidão». 
 

   Falando a respeito de um sacerdote, homem de profunda liberdade interior, um amigo fez 
referência a uma expressão dita por ele no final de uma partilha sobre um encontro problemático 
que havia acontecido: «Se eu sinto que uma coisa é verdadeira e que devo dizê-la, digo-a diante 
de qualquer um, mesmo diante do Papa». «Os santos são campeões de liberdade», afirma um 
outro amigo religioso. «Em campo educativo os melhores sucessos de Dom Bosco aconteceram 
com os jovens que usaram a própria liberdade de modo positivo, isto é, entregando-se com 
confiança a quem se industriava com amor pelo bem deles e não por interesses pessoais». 
   «Ama e faze o que queres», sugeria S. Agostinho: a liberdade é a canção do amor! 
 
____________________________________________________ 
 
 
ENCARTE DMA   

    Os efeitos  Secundários  dos  Sonhos 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Duas vidas chamadas a entrelaçar-se e, se não for para salvar-se, ao menos 
 para encontrar novas esperanças. 

 
 



18 
 

 
 

Costumo ir à Estação de Austerlitz. 
Vou para olhar os trens partirem 
e pela emoção, 
gosto de observar a emoção do povo, 
por isso não perco 
uma partida de futebol na televisão,                                 
eu gosto tanto 
quando se abraçam 
depois de um gol, 
correm com os braços levantados 
e se abraçam. 
Nas estações acontece uma outra coisa, 
a emoção é intuída pelos olhares, 
pelos gestos, pelos movimentos... 

 
 
 

Nós nos sentamos uma ao lado da outra, 
leio o cansaço no seu rosto, 

é como um véu cinzento que a cobre, a envolve 
e,  talvez, a protege (...) 

Narra o medo, o frio, as perdas de tempo. 
A violência. O percurso para a frente e para atrás no metrô, 

 ao longo das mesmas linhas, para matar o tempo, 
as horas passadas nos bares diante de uma taça vazia... 

as lavanderias a dinheiro porque ali faz calor 
e se está em paz, as bibliotecas, 
os centros diurnos de acolhida, 
as estações os jardins públicos. 

Narra a vida, a sua vida, as horas passadas para esperar, 
e o medo da noite...  

 
 
 

 

 
 
 
 

Textos de Delphine De Vigan, 
Os efeitos secundários dos sonhos, 

Milão, Mondadori 2007. 
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CULTURAS 
 

O relato: a lenda das estrelas 
 
Mara Borsi 
 
Certo dia as mulheres da aldeia foram colher milho. Para ajudá-las foi também um 
menino, que colheu muitas espigas. O menino roubou uma incrível quantidade de 
grãos e os escondeu num tubo de bambu, que levou à avó, a quem pediu para fazer um 
curau para ele e seus companheiros. 
A avó o contentou e as crianças comeram à saciedade. Para ocultar o furto e temendo 
a cólera dos pais, as crianças fugiram para o céu trepando num cipó retorcido que o 
beija-flor havia fixado no alto. 
As mulheres voltaram para a aldeia e procuraram seus filhos. Uma delas viu o cipó e a 
fila de crianças querendo subir. As mães, arrasadas, as seguiram, mas o pequeno 
ladrão que era o último da fila, cortou o cipó antes de chegarem ao céu. 
Desde então, por castigo, as crianças foram transformadas em estrelas, obrigadas a 
ficar vendo a dor das próprias mães. (Fábula brasileira - http://www.il-fantamondo.com) 

 
ENTREVISTA COM DENIZE SALVADOR 

 
Pertenço à Inspetoria brasileira de Porto Alegre. Trabalhei na escola como professora e 
coordenadora da Pastoral Juvenil. Por alguns anos fui membro da equipe de 
coordenação inspetorial do Movimento Juvenil Salesiano: experiência que me encheu o 
coração de muita esperança. 
 
Quais são os valores da sua cultura que você mais aprecia? 
   
    O povo brasileiro tem uma cultura muito diversificada. Os valores que mais amo e que mais me 
tocam, são os seguintes: 
● A solidariedade como forma de aproximação para desenvolver a dignidade da pessoa humana. 
● O cuidado e o respeito pela natureza para conservar e salvaguardar as florestas, as praias, a 
água; todas riquezas importantes para a nossa vida e para a vida das gerações futuras. 
● A abertura aos outros, tão necessária à convivência e que pressupõe a acolhida e a confiança, 
em cada momento. 
● A labuta do povo que trabalha com prazer e se compromete com o desenvolvimento da 
sociedade. 
● A fé simples mas profunda do povo que acredita no Deus que ama, se faz presente, está sempre 
próximo e não nos abandona jamais. 
● A capacidade de trabalhar em rede com pessoas e organismos diferentes para promover um 
desenvolvimento social capaz de chegar a todos, que reconheça e respeite os direitos de todos, 
capaz de favorecer o desenvolvimento integral da pessoa humana. 
 

Vivendo num ambiente internacional o que você mais aprecia? 
   
    Viver num ambiente intercultural é de certo modo abrir-se ao diferente, é procurar criar 
comunhão respeitando a diversidade, é compartilhar a riqueza da própria cultura. Um ambiente 
intercultural ajuda a amar a própria identidade com maior consciência e naturalmente a valorizar e 
participar da riqueza das outras culturas. Com esta atitude de abertura percebe-se que nenhuma 
cultura é melhor ou superior à outra, mas que há modos diferentes de expressar os valores nos 
quais se acredita. 
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   Viver num outro País é uma experiência muito significativa. Tem-se a oportunidade de constatar 
que há modos variados de contribuir para enriquecer a existência dos outros. Pessoalmente sou 
verdadeiramente muito feliz por ter esta oportunidade, de conhecer culturas tão diferentes da 
minha como a asiática, a africana, a europeia. 
   Percebo que graças à amizade e ao confronto com pessoas de outras culturas e tradições 
compreendo melhor a mim mesma e a minha alma brasileira. 
   Através da partilha do carisma vivido em cada parte do mundo toco com a mão que o Instituto 
FMA é “realmente” sinal e expressão do Amor de Deus para os jovens que vivem em diferentes 
continentes. Devo dizer que é muito bonito olhar a panorâmica da missão das FMA. 
   Gosto muito de viver com pessoas de outras culturas porque tenho a oportunidade de descobrir 
a riqueza que existe nos costumes, nos usos, na música, na arte, na história, nos valores 
religiosos, no modo de agir e de trabalhar. Para mim, estar num ambiente internacional é estar 
aprendendo sempre, diariamente, pois não estou sozinha e sempre tenho necessidade dos outros 
para viver e compreender que todo lugar é lugar sagrado. 
 

Encontrando pessoas de outros Países e culturas, quais são as dificuldades que você 
experimenta? 
 
   Nos primeiros meses quando aqui cheguei, precisei aprender muitas coisas e habituar-me a 
muitas novidades. A dificuldade maior era a comunicação limitada pelo pouco conhecimento da 
língua. Mas depois de alguns meses comecei a entender a língua, os costumes, comecei a gostar 
da comida e pouco a pouco fui me familiarizando com a nova realidade. A acolhida e a atenção 
das irmãs ajudaram-me a ir em frente. 
   Quando se chega a um outro País é necessário tomar consciência daquilo que o nosso coração 
sutilmente nos diz...  o meu país é melhor, a minha cultura é mais importante, mas é preciso 
mudar este estribilho e prestar atenção. 
   É necessário abrir a mente e o coração para acolher a nova realidade com a qual se depara. 
Penso que o desafio para a inculturação esteja na abertura da mente. Urge uma mentalidade 
aberta para assimilar os novos valores e para acolher uma visão que é diferente daquela de onde 
viemos. 
   Eu aprendi que é muito importante superar os preconceitos, ver a realidade para além dos 
nossos esquemas mentais a fim de abrir-nos com respeito à acolhida do outro em suas 
manifestações culturais. 
   Estou convencida de que diariamente podemos superar as dificuldades do encontro com uma 
cultura diferente se nos confrontamos de coração aberto e com a determinação de querer fazer 
um caminho juntas. Não se pode viver sozinha e nem mesmo fazer tudo sozinha. Somos pessoas e 
temos necessidade das relações, de criar laços de amizade e de fraternidade. 

mara@cgfma.org 
_____________________________________________________ 
  
 
PASTORALMENTE 
 

A relação com os jovens 
 
Emilia Di Massimo 
 
“Contei-lhe tudo a meu respeito” 
 
   Dom Bosco deixou-nos muitos testemunhos relativos ao acompanhamento dos jovens, embora o 
termo por ele usado, para indicar tal método educativo, fosse “assistência”. Pensemos como o 
encontro com um “coração paterno”, o de Dom Calosso, determinou a vida interior de Joãozinho 
adolescente e influenciou sua futura escolha vocacional. A relevância dada por Dom Bosco aos 
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efeitos produzidos em sua vida pela amizade com Dom Calosso e o valor simbólico a ela atribuído 
são notórios: «Imediatamente coloquei-me nas mãos de Dom Calosso [...]. Contei-lhe tudo a meu 
respeito. Manifestava-lhe prontamente cada palavra, cada pensamento, cada ação. Ele ficava 
muito satisfeito com isso pois assim podia acompanhar a minha vida espiritual e temporal. Fiquei 
sabendo então o que significa ter um acompanhamento firme, de um fiel amigo da alma, do qual 
até aquele momento estivera privado». No diálogo espiritual João confia tudo o que faz parte de 
sua própria vida: os estados de alma, os projetos, os sonhos e as inclinações, unicamente porque 
percebe a forte afeição de um pai que lhe permite expressar-se e que o acolhe. 
   Acompanhar é despertar o desejo latente de Deus presente no coração dos jovens, e isto é 
possível em uma relação afetivamente significativa, porque somente numa relação personalizada, 
pode-se indicar o caminho, conduzir, aconselhar e consolidar no bem. 
   Acompanhar é suscitar a confiança pela qual os nossos jovens, para além das dissipações e de 
tudo quanto os arrasta, sejam capazes de perceber o apelo interior do Senhor, de ser atraídos pelo 
fascínio da vida evangélica para que se conheçam a si mesmos e alcancem o encontro com o Deus 
da vida. «Eis-nos agora no coração de uma relação humana que está prestes a assumir de repente 
uma importância toda nova. No íntimo desta relação está para ser percorrido um caminho, está 
para acontecer um evento. Um evento no sentido mais forte do termo. Será muito mais do que a 
troca de um saber ou a concessão de um conselho. A demanda daquele que procura um 
acompanhamento é mais do que um conhecimento, mais do que uma sabedoria. Ele aspira a uma 
vida em profundidade.». (Gerados pelo Espírito, André Louf) 
   Sobre a importância e a necessidade de escolher um «fiel amigo da alma» com o qual viver em  
«confidência filial», partindo da sua experiência pessoal, Dom Bosco volta muitas vezes a falar e a 
escrever aos jovens, porque considera que este seja um ponto de destaque da sua proposta 
pastoral, além de ser um fator decisivo na vida espiritual. No contexto específico do ambiente 
formativo de Valdocco, o convite à confiança é estendido a todas as experiências e às múltiplas 
ocasiões cotidianas de encontro entre o jovem e o formador. 
 

Como Dom Bosco acompanhava os jovens 
 
   Sabemos que o acompanhamento espiritual praticado e ensinado por Dom Bosco não é isolado 
do seu sistema educativo como um todo. 
   Ocorre em um contexto educacional apaixonado e comprometido, com estímulos frutuosos, 
relações humanas significativas e atividades variadas; numa comunhão de vida ligada aos ritmos 
dos dias e das obras, à sacralidade da oração e da celebração e à serena alegria do pátio; num 
enlaçamento recíproco entre os momentos de intimidade personalizada e rumorosa convivência. É 
preparado pelo encontro confidencial na normalidade cotidiana e deságua numa amizade intensa 
que leva à maturidade instaurando uma relação significativa e duradoura que ajuda a predispor o 
coração à confiança. “A qualidade da relação de acompanhamento envolve de tal modo os dois 
parceiros que os benefícios se refletem sobre ambos ao mesmo tempo. Na maioria dos casos, o 
que sucede, em plena relação, a um deles, primeiro ao acompanhado, comumente interpela 
fortemente a liberdade do outro, isto é, do acompanhante, a tal ponto que este, por sua vez, 
sente-se também ele, chamado a crescer no conhecimento da própria realidade interior. 
Acompanhado e acompanhante crescem juntos, e o crescimento de um necessita e provoca o 
crescimento do outro”. (Gerados pelo Espírito, André Louf) 
   As Linhas Orientadoras da Missão Educativa das Filhas de Maria Auxiliadora atualizaram muito 
bem a relação de acompanhamento, voltando às fontes, reforçando o que se requer do educador, 
sublinhando a importância da comunidade educativa, mas sobretudo lembrando quanto é 
fundamental “aprender a agir sob a ação do Espírito Santo” (113) “mais que um amigo”, “mais 
que um pai”, “mãe incomparável”: estes termos, carregados de imagens afetivamente densas, 
falam por si. Fazem alusão àquilo que deve ser, na relação de acompanhamento, a qualidade do 
acompanhante em contato com a qual a vida poderá fluir e ser transmitida. Esta qualidade da 
relação chama-se “amor”, mas o amor, bem entendido, no sentido mais forte do termo, ficaríamos 
mesmo tentados a dizer:”mais que o amor”: o ágape. 
   «É a capacidade de sair de si em direção ao outro, sem nada esperar em troca. Através do 
amor, confirmamos o outro e somos por nossa vez confirmados, mas sem ter procurado isso. No 
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amor doa-se sem nada perder. Antes, encontra-se a si mesmo perdendo-se». (Gerados pelo 
Espírito, André Louf) 
  Aqui nos “encontraremos” continuando a percorrer trechos de estrada com os nossos jovens; 
eles já têm a mochila aos ombros, prontos para partir em direção a altas metas. Como fazê-los 
esperar? 

emiliadimassimo@yahoo.it 
______________________________________________________ 
 

MULHERES NO CONTEXTO 
 

Mãe Terra: por quê? 
 

Paola Pignatelli, Bernadette Sangma 
 
   Em 15 de abril de 2009, a Assembleia geral da ONU votou por unanimidade a escolha do dia 22 
de abril como o “Dia Internacional da Mãe Terra”. 
   Um dos primeiros parágrafos da resolução declara: «Reconhecemos que a Terra e os seus 
ecossistemas são a nossa casa, convictos de que para chegar a um equilíbrio entre as 
necessidades econômicas, sociais e ambientais das gerações presentes e futuras, é necessário 
promover a harmonia entre a natureza e a Terra». Uma questão nos desafia a este respeito: por 
que a representação simbólica da Terra é a figura da Mãe? O que nos leva a considerar a Terra ao 
feminino? 
   Entre as possíveis respostas, encontramos um ícone emblemático no livro do Apocalipse (12, 1-
9). É o relato da mulher, que aplicamos a Maria, grávida, revestida com as forças da natureza: 
vestida de sol, a lua debaixo dos pés e uma coroa de estrelas. 
   Nas dores do parto entra em conflito direto com o dragão, ou seja, o autor da morte pronto para 
atentar contra a vida por ela gerada. A mulher dá à luz e Deus se põe do lado dela arrebatando o 
recém-nascido, para protegê-lo. 
   No imaginário bíblico a mulher é defendida pela terra, que engoliu o rio caudaloso que saía da 
boca do dragão. Por outro lado a mulher, através do ato de gerar, tem uma relação especial com a 
terra. Nas várias sociedades do mundo, sobretudo as indígenas, o simbolismo feminino da terra 
ocorre repetidamente. 
   No mês de março deste ano, três mulheres das etnias Qéqchi’, Aymara e Kichwa participaram da 
Comissão ONU sobre a Mulher, em Nova York. A elas: Olga Patricia García Cuz, Adriana Pacosillo, 
Maria Ayda Azogue Tixilema e às irmãs que as acompanharam, pedimos para explicar-nos como as 
suas etnias se relacionam com a Mãe Terra. Adriana Pacosillo explica que para as mulheres 
Aymara, «a relação consiste numa forte interação com a natureza, em que a mulher aperfeiçoa a 
sua capacidade de observar. Para elas a natureza é como se fosse um mestre. No contato direto 
com a natureza, a mulher Aymara descobre a complexa realidade que lhe é transmitida pela 
própria natureza compreendendo o significado de dois eixos fundamentais: a linha vertical, 
expressão da fonte da qual provêm todos os dons da natureza, e a linha horizontal, com a qual se 
exprime a transmissão destes dons àqueles que querem fruir deles.  A relação se entrelaça em um 
diálogo de agradecimento por todos os benefícios dela recebidos. E quando a terra não produz 
frutos bons, nasce um sentimento de remorso, sinal de algum dissabor no relacionamento». 
   Conta-nos Maria Ayda que a relação é de grande respeito e de cuidado. De fato, «a população 
Kichwa ama a natureza e cuida dela chegando ao ponto de evitar o uso dos produtos químicos ou 
fertilizantes que contaminam o ambiente e a saúde das pessoas.  
   O meio preferido por ela para o enriquecimento do terreno é a valorização dos produtos 
naturais, as plantas típicas do lugar no tempo da semeadura». 
   Nas três culturas entrevistadas, é comum, também a nível do termo utilizado, a consideração da 
Mãe Terra como Pachamama ou seja «a Mãe que procura o necessário para a vida: o alimento, o 
trabalho e a casa». É uma Mãe que gera filhos, cuida deles, dá-lhes de comer, veste-os, educa-os 
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e lhes conta histórias antigas, que ajudam a viver qualquer tipo de situação, tanto alegre como 
sofrida. 
   O que caracteriza tanto a mulher como a natureza, é a fecundidade. Na concepção Q´eqchi’, à 
qual pertence Olga Patrícia García Cuz, da Guatemala, «o paradigma da fertilidade contém em si a 
procriação dos filhos e a produção e colheita do milho.  
   Tanto a montanha como a mulher têm um aumento progressivo do calor até a conclusão do 
crescimento». 
   O tema da fertilidade ocorre também na sociedade tradicional africana. De fato, é a mulher que 
trabalha a terra porque é ela que conhece o segredo da fertilidade. 
   Além disso, o sentido de comunhão com a criação emerge das práticas tradicionais do momento 
do parto. O habito de dar à luz sentada é comum na cultura das populações indígenas da América 
Latina, como também na África. É um uso prenhe de significado, motivado pelo fato de que tal 
posição permite que a criança ao nascer toque a terra, seja acolhida e receba a bênção da grande 
Mãe Terra. 
   Os Igorot das Filipinas ao invés têm o costume de sepultar a placenta, que é considerada a 
fonte da vida e isto confere um valor especial à terra em que é sepultada. Pode-se dizer que o 
simbolismo e as práticas criadas em torno da mulher, da vida nascente e da Mãe Terra têm uma 
infinita riqueza de elementos, que podem oferecer as bases para uma relação de respeito e 
cuidado com a terra. 
   As culturas indígenas e particularmente as mulheres indígenas estão repletas desta sabedoria.    
Escutando-as poderemos definir uma educação ao respeito e à salvaguarda da criação, na lógica 
do cuidado que, indubitavelmente, poderia favorecer novos equilíbrios de comunhão e de paz. 
______________________________________________________ 
 
PALAVRAS-CHAVE  
 

Ecumenismo e Vida Consagrada 
 

Bruna Grassini 
 
“Igreja de Deus, acolhe a cada dia, com renovado frescor, o dom da caridade que o teu 
Senhor te oferece e do qual ele te torna capaz. Aprende com Ele os conteúdos e a 
medida do amor. Sê tu a Igreja das Bem-aventuranças, continuamente conformada a 
Cristo. Livre de obstáculos, sê pobre e amiga dos pobres, acolhedora para com toda 
forma antiga ou nova de pobreza”.  (Ecclesia in Europa, 89;105) 
 

    Papa Paulo Vi afirmava com freqüência: “o ecumenismo é agora uma dimensão essencial da 
vida consagrada. Todos os consagrados hoje devem, por vocação, sentir no coração o mesmo 
desejo de Jesus pela unidade de todos os cristãos. Somos chamados a viver uma autêntica 
espiritualidade de comunhão”. 
   O Decreto sobre o Ecumenismo ressalta “a preocupação e o cuidado de conservar, na comunhão 
da fé e da caridade, aquelas fraternas relações que, como entre irmãs, devem existir entre as 
Igrejas locais. Assim o diálogo alcança uma qualidade e um nível de vida mais profundo, a vida do 
espírito, onde a partilha torna-se testemunho do próprio credo e da própria vida”. 
   Cristo veio para ser a Luz de todos os povos, de todas as pessoas, de todas as culturas. 
   Dizia ainda Paulo VI: “é preciso mergulhar as palavras no amor: escuta recíproca, busca comum 
com a disponibilidade de acolher a diversidade, as dificuldades. Tirar aqueles espinhos que, por 
um milênio, feriram as relações entre as Igrejas do oriente e do ocidente; implorar na oração o 
espírito das tradições comuns”. Isto é um dever não uma opção, sem esquecer que o ecumenismo 
exige um testemunho de fraternidade que se realiza na vida diária através do dom livre e 
generoso de si.  

grassini@libero.it 
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CARA A CARA 
 

Comunidade educativa: 
uma rede de redes 
 
Maria Antonia Chinello 
 
A comunidade educativa é a realidade que melhor exprime a metáfora da comunicação 
atual: uma rede de redes, de rostos e de histórias, de gerações e de palavras, de gestos 
e de ações, de símbolos e de interações. 
 
   A comunidade educativa é uma “realidade” no Instituto, embora existam caminhos diferentes no 
que diz respeito à sua constituição. Em muitas inspetorias é experiência consolidada de 
colaboração na reciprocidade vocacional entre fma e leigos; em outras, em vez, ainda não está 
claro como concretizar na própria realidade a comunidade educativa, embora se compreenda o 
seu valor e se busque envolver os leigos na missão educativa. 
   Uma convicção que é de todas: o projeto comunitário e educativo, elaborado e avaliado em 
conjunto favorece a mentalidade de planejamento e a coordenação em vista da comunhão. É 
também de todas o compromisso para construir comunidades educativas disponíveis na fé, abertas 
à esperança, empreendedoras no amor. Pela juventude. 
 

No filão da história 
 
   Seria ótimo poder abrir um canal que nos contasse as histórias cotidianas das nossas 
comunidades educativas. Todas ficaríamos impregnadas de paixão por Cristo, de paixão pelos 
“nossos” jovens e pela “nossa” gente. Ritmadas pela convivência nas relações, com linguagens 
que expressam afeto, sentimentos, emoções, ancoradas na razão e fundadas na religião. Embora 
nem sempre seja fácil. Os jovens e as meninas de hoje são filhos de uma sociedade global, de 
uma família frequentemente pouco responsável, consumista e com tendências que não orientam 
para o ser, mas para o ter. Em cada contexto, a comunidade educativa é espaço de promoção e 
de partilha das experiências, para que todos, pequenos e grandes, sintam-se participando de uma 
verdadeira comunidade de vida. A força da comunidade consiste em permanecer unidos não só 
para fazer, mas para pensar, planejar, rezar. A presença cotidiana nas aulas, nos pátios, no teatro, 
nas palestras, na capela e na caminhada é sinal de que o “nós” é mais forte do que o “eu”. O dia é 
construído sobre os momentos de uma comunicação pequenina e grande ao mesmo tempo. O 
encontro e a partilha, a palavra e o silêncio medem os tempos, os caminhos e os empecilhos de 
um crescimento humano, cultural e espiritual.  
 
   A comunicação interpessoal educa e nos educa para estar atentas às linguagens não verbais, 
para ser ativas na escuta, para viver a empatia e a descentralização, para aguçar a congruência 
entre palavras e ações, para construir o clima do “nós”.  
  
      É pão cotidiano o exercício de aceitação e acolhida do outro, do diferente pela cultura, língua 
e etnia; ativar percursos que levem para fora, porque é lá que se é feliz, que se experimenta a 
felicidade: dando a quem tem necessidade do que é nosso. Através da rede da “palavrinha ao 
ouvido” pode-se conferir com rapidez, facilidade e convicção uma palavra de coragem, um apoio, 
uma aproximação. E também a correção. A participação é o aspecto ativo de toda comunicação: 
deixando-se interpelar pela urgência e necessidades e procurando debatê-las ao redor de uma 
mesa que envolva a todos ativamente, não se pode deixar de arregaçar as mangas e lançar-se na 
ação. 
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Simplesmente ser 
 
   Há alguns meses atrás foi inaugurada na cidade de Magdeburg, na antiga Alemanha Oriental, 
uma nova comunidade, um campo de ação para irmãs não mais jovens. Três fma vivem na 
paróquia, há anos sem pároco. «O nosso apostolado – conta a diretora, Ir. Katharina Schmid – é 
estar simplesmente presentes». Com este programa de vida, as irmãs se organizaram e as ruas do 
bairro se tornaram suas casas, abertas ao encontro: homens, mulheres, jovens, anciãos, 
trabalhadores, desempregados. A todos uma palavra, um sorriso. Têm tempo para o povo, para 
responder às suas perguntas, ensinar a rezar, falar de Dom Bosco, brincar com as crianças. Ir. 
Apolônia sempre esteve com os pequenos e com eles sabe trabalhar. Por isso pediram-lhe para 
coordenar alguns encontros de oração ecumênica, em uma escola materna. 
   É uma rede que se estende por círculos concêntricos e, só com a força da presença, coloca um 
sinal contracorrente que revela a escolha preferencial pelos jovens e se põe ao lado da missão do 
Centro juvenil Dom Bosco, coordenado pelas três irmãs mais jovens.  
   Esta obra já é conhecida e apreciada pelo povo, pelas autoridades civis e religiosas da cidade. O 
Bispo, que há quinze anos atrás havia desejado esta fundação, deu às fma um programa 
importante: «Vocês são chamadas a ajudar os jovens a se tornarem pessoas adultas, a 
alcançarem sua maturidade pessoal». 
   Há lugar para todos, não há limites de idade e não há risco de desocupação. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 

I – Pad 
 

   O que têm em comum uma menina de 3 anos, uma anciã de 99, uma pessoa com autismo 
e um primeiro ministro? O iPad, claro! 
   O iPad é o último “brinquedo” da Apple, mais esperado do que o iPhone lançado há três 
anos. O iPad é um dispositivo com a forma de um bloco A4 com 1,27 centímetros de 
espessura e aproximadamente 700 gramas de peso, um cruzamento entre um netbook e um 
smartphone (sem telefone), um “computador portátil” levíssimo, com uma tela sensível ao 
toque que anexa também  o teclado, usado para navegar, olhar fotos e vídeos, ler os ebbok, 
jornais, revistas, escutar música, escrever apontamentos, ler o correio eletrônico pelo qual 
pode-se descarregar uma miríade de aplicativos. O preço está entre $499 e $829 conforme 
a memória (16B, 32MB, ou 64 MB) e a conectividade (Wi-Fi ou rede 3G).  É complicado? É 
tão fácil que até uma menina que ainda não sabe ler, sabe manejá-lo. Um jornalista deu o 
seu iPad à sua filha, (já habituada à tela sensível), que o manipulou como uma veterana. 
Mas não é um brinquedo para crianças. Tem a potencialidade de transformar a vida. Um 
aplicativo acessível que permite aos que têm autismo, doença de Lou Gehrig, ou síndrome 
de Down, comunicar-se. A possibilidade de aumentar as letras e mudar a luminosidade da 
tela possibilitou a leitura a uma mulher de 99 anos, com glaucoma. Foi utilizado, até pelo 
primeiro ministro Jeans Stoltenberg para governar a Noruega quando a nuvem vulcânica da 
Islândia bloqueou a nação. 
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COMUNICAR A FÉ 
 

Internet  e Evangelização 
 
Claudio Pighin 
 
   Àqueles que tivessem dúvidas sobre a eficácia da Internet na evangelização, a mensagem para 
a 36ª Jornada Mundial das Comunicações Sociais de João Paulo II, oferece uma série de 
considerações válidas e animadoras. Elas são precedidas pelo título: “Internet: um novo fórum 
para proclamar o Evangelho”. 
   Hoje, no início do terceiro milênio, com a Internet temos uma nova revolução das comunicações 
e das informações. 
   Uma vez esclarecido que a nova fronteira não é um fim, mas um meio, a comunidade cristã 
deverá enfrentá-la com realismo e confiança utilizando o seu uso, observando suas qualidades 
positivas e suas fraquezas. Trata-se de ajudar os que entram em contato pela primeira vez com a 
Internet a passar do mundo virtual do ciberespaço ao mundo real da comunidade cristã. Deve-se 
considerar que na rede existem inúmeras fontes de informação, documentação e instrução sobre a 
Igreja às quais se deve ligar com sabedoria, lembrando que a Internet oferece um suplemento e 
um suporte único para o encontro com Cristo e sua comunidade. 
   Mas não devemos nos esquecer de que a Internet oferece noções, não valores e que, apesar do 
seu potencial para o bem, pode degenerar em situações negativas a propósito das quais a 
autoridade pública tem o dever de garantir a responsabilidade deste prodigioso instrumento, a fim 
de que defenda o bem comum e não se torne prejudicial. Debulhando a mensagem, sublinho a 
anotação do Papa quando afirma que a Internet “redefine de modo radical a relação psicológica de 
uma pessoa com o espaço e o tempo”. Ela multiplica os contatos com as possibilidades de 
evangelização, mas as relações realizadas eletronicamente jamais poderão tomar o lugar da 
pessoa. 
   Vence-se o desafio que a Internet apresenta se houver a coragem, como sustenta em sua 
mensagem o Papa, “de não fechar as portas ao progresso”. Deste modo “os meios de 
comunicação de massa tornar-se-ão uma realidade de comunicação autêntica, um mundo não 
feito de ilusões, mas de verdade e de alegria”. 
   Termino esta breve apresentação do significativo documento Pontifício com uma citação que 
toca particularmente os missionários. “No mundo de hoje, afirma João Paulo II, como poderia o 
sucessor de Pedro cumprir sua missão de pregar o Evangelho, a não ser através, também, das 
comunicações sociais? Ninguém porá em dúvida que o papel central no quadro midiático, hoje e 
sobretudo amanhã, será exercido pela Internet”. 
   Neste contexto midiático podemos perguntar-nos: “Há lugar para Jesus, o seu rosto é visível ?”. 
Se não há espaço para Jesus, o ser humano também não terá espaço, por incrível que pareça. A 
Internet é uma ferramenta maravilhosa, mas se não a conhecemos ou se a usamos de modo 
indevido e impróprio corremos o risco de ser instrumentalizados. 
   É como quando se possui uma belíssima máquina que, porém, não se sabe usar; é desconhecida 
e apesar disso deseja-se usá-la. Podemos prever um incidente ou permanecer imobilizados. Uma 
coisa é certa: depois das primeiras emoções sentiremos medo dela. E este medo, que deriva do 
não conhecimento, vai nos condicionar na condução da mesma. 
   Assim acontece com o uso da Internet: o não conhecimento provocará problemas. E alguns 
destes nós já conhecemos: individualismo e dependência, exclusões, queda dos valores, 
instabilidade social e política, ilusionismo, fortalecimento e aperfeiçoamento do imaginário. Outros 
surgirão sem que percebamos suas consequências. Estamos à mercê dos meios de comunicação. 
Nós, seres humanos que os produzimos, tornamo-nos “produtos” dos mesmos meios. Nada há pior 
ao ser humano do que perder a própria dignidade. E como podemos evangelizar esta nova 
realidade que tem aspectos positivos e negativos? Repito que a máquina em si não é responsável 
pela situação, mas aquele que a usa e a manobra. Então, eu acho que a primeira condição para 
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poder evangelizar este novo contexto é conhecer. Este conhecimento não se define só na 
capacidade do uso, mas também em todas as implicações que isto comporta. 
   A segunda é projetar. As comunidades e os próprios indivíduos devem saber como a internet se 
insere na sua vida cotidiana, avaliando todas as suas projeções. 
   Um terceiro ponto importante creio que possa ser expresso no sentir-se comunidade. Como 
Igreja, sentimos o dever de evitar os individualismos que matam o senso eclesial, e fazer 
efetivamente com que a ação no mundo digital seja uma verdadeira e autêntica experiência 
eclesial de comunhão perfeita. 
   Podemos portanto dizer que a Internet é um instrumento muito útil para nós e para os nossos 
fins eclesiais. O centro de tudo – isto não podemos jamais esquecer – é sempre Jesus. E Ele, eu 
creio, tem o direito de ser apresentado em toda parte. 
 

clpighin@claudio-pinghin.net 
______________________________________________________ 
 
 
VÍDEO – por Mariolina Parenteler 
 

AN EDUCATION – de Lone Scherfig  – GRÃ BRETANHA – 2009 
 
Título muito cativante para quem lê a revista e/ou se interessa pelos jovens. 
“Uma educação”: certamente respondemos. Mas qual? An Education é um pequeno 
filme com um grande mérito: não poupa reflexões que ficam na memória depois de 
meses que o filme foi visto. “Situações reais, acontecimentos confiáveis com tom 
simbólico encontram-se e se fundem bem neste manuscrito” – sintetiza a Comissão de 
Avaliação da CEI que prossegue: trata-se de um relato formativo. O crescimento de 
uma adolescente passa pelas experiências persuasivas e cativantes antes de revelar o 
rosto que as acompanha e oferecer à convincente protagonista as indicações precisas 
para o futuro. Extraído de um livro de memórias e filmado nos moldes do cinema inglês 
dos anos Sessenta, o filme designa um percurso de iniciação à vida coerente, de modo 
atraente. Portanto, do ponto de vista pastoral deve ser avaliado como aconselhável – 
e, também, como produto de boa fatura”. Deve ser indicado para ser utilizado,  
difundido e plenamente valorizado. Dirigido de modo agradável pela diretora 
dinamarquesa Lone Scherfig – que lhe dá um toque delicado e suscita concentração – 
foi apreciado em vários festivais, de Berlim a Toronto e Londres. Vale-se do primeiro 
roteiro do brilhante escritor Nick Homby, que encontrou a sua fonte inspiradora na 
autobiografia original e auto-irônica da jornalista Lynn Barber, publicada inicialmente 
numa revista e agora num livro editado pela Guanda. Em 15 de julho de 2009 anuncia 
o informativo global: A Sony Pictures Classics publicou o trailer do aclamado filme, An 
Education, apresentado este ano pela Sundance Film Festival onde venceu a Audience 
Award  e o prêmio de  melhor fotografia. 
 
A dificuldade para amadurecer 
 
   O título sugere desde o início o âmbito temático que caracteriza a narrativa: o ingresso na vida 
adulta e a sua fadiga, seja com relação a quanto foi oferecido pela família e pela escola, seja 
àquilo que – em sentido mais lato – provém da própria vida nas suas multíplices dimensões. 
   A história passa-se em Twickenham, um subúrbio de Londres, em 1961. Jenny, com quase 17 
anos, é bonita, de origem humilde mas com inteligência brilhante que aponta para Oxford, estuda 
em um severo Colégio da cidade, com ótimas notas e com o objetivo de obter admissão a esse 
marco de prestígio. Tanto os professores como os pais a encorajam nesta direção com uma 
educação exigente e rigorosa, mas sem oferecer à moça motivações suficientes para sacrificar o 
próprio tempo e a própria juventude aos estudos. O pai Jack e a mãe (uma típica mulher 
submissa), sonham para ela uma melhoria de classe social junto a um bom casamento (talvez com 
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um advogado, como antecipa o pai). Todos os esforços são portanto aplicados para favorecer a 
carreira escolar. Porém, a parcialidade das motivações cultivadas emerge com clareza no momento 
em que um sedutor de trinta anos cortejando Jenny apresenta-lhe um futuro diferente, feito de 
prazeres, riquezas e divertimentos. Uma “Londres para beber”, em que o dinheiro começa a correr 
com uma facilidade suspeita, encanta a menina e a convence a se permitir o sonho bem mais livre 
e gratificante de uma maravilhosa vida mundana. 
   O jovem inesperadamente consegue violar também os incautos pais que, ofuscados pela 
esperteza e pensando em Jenny, mas também um pouco em si mesmos, consideram que um 
atalho seja praticável e vantajoso para todos. 
   O despertar para a realidade será duríssimo e lento, capaz de acompanhar o espectador à 
clareza da ideia “central” do filme como o foi para a verdadeira protagonista da história, a 
jornalista inglesa Lynn Barber; a partir das memórias das quais Nick Hornby extraiu o roteiro. O 
filme então enfrenta um momento difícil para uma jovem dos anos 60, mas ao mesmo tempo 
problematiza o modo como os adultos possam relacionar-se com os adolescentes, oferecendo-lhes 
valores verdadeiros, que deem sentido aos sacrifícios que o estudo comporta, e quais linguagens 
devam ser usadas para que a comunicação entre as gerações seja possível e eficaz. An Education 
é uma obra de máxima leveza ao descrever o prelúdio de uma época que teria derrubado toda 
austeridade em nome do direito ao prazer, e ao relatar o confuso amadurecimento de uma jovem 
mulher da inocência à consciência, através de erros e sonhos. Pode-se notar uma certa 
simplificação ao delinear as figuras dos pais e ao descrever a mudança também interior da 
protagonista, mas o interessante do filme está na simplicidade fluida com que relata um tema tão 
complexo na ótima interpretação dos atores, entre os quais sobressai o esplendor da excelente 
Carey Mulligan no papel de Jenny. 
 
PARA PENSAR 
 
SOBRE A IDÉIA DO FILME – «E então o que você faz hoje com o latim?». Ou, voltar a 
propor hoje – depois de 50 anos – a questão do significado do que, simbolicamente, 
agilizou a emancipação juvenil da Inglaterra. 
 
   O filme consegue captar eficazmente a atmosfera da subterrânea rebelião que no início dos anos 
Sessenta começa a serpear nessa nação como no restante da Europa. Ainda não são os anos dos 
Beatles, mas o desejo de deixar para trás as regras muito rígidas da educação burguesa começa a 
tomar forma. Poucas vezes um filme relatou tão bem o enredar de expectativas, projeções, 
sentimentos e ressentimentos, que une pais e filhos, ricos e pobres, docentes cultos e alunos 
‘aspirantes’, em uma única reviravolta circular – observa acertadamente trabalho de promoção. 
Para além do destino que terá Jenny, deixa sua marca, o modo com que Lona Scherfig sabe 
construir a imagem falsamente despreocupada de uma juventude que não se percebe caminhando 
sobre o fio da navalha, convicta de que o futuro só pode apresentar-se gratificante e divertido. O 
risco é o de não perceber – escreve Merghetti – que “aquele mesmo sucesso acabará por tolher 
naquelas gerações a inocência e a esperança”.   
 
SOBRE O SONHO DO FILME – Saber voltar a “Oxford”: metáfora de liberdade capaz de 
escolher o esforço para tornar-se artífice do próprio futuro. 
 
   Em tempos sombrios caracterizados por tantos espertalhões e ladrões, por tantos filhos 
“arranjados” por pais poderosos (e muitas vezes trapaceiros) pensar que num texto latino 
(estudado para ter acesso a Oxford) possam ser lidas as palavras “unisquique faber fortunae suae” 
(Cada homem é artífice da própria sorte) consola-nos um pouco e torna este filme simpático para 
nós – escreve Filmicus de 23 anos em um comentário na Internet. Saindo da sala – prossegue – 
ficam em nós duas notas positivas: a primeira é certamente a imagem feminina (mérito de Jenny, 
incrível, excelente!). 
   Tem nos olhos argúcia e inocência, pureza e um pouco de malícia, confiança e desencanto, 
inteligência e desilusão. 
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   Embora haja a combinação de alguns problemas, teremos a sorte de encontrá-la e de bom 
grado lhe estaremos próximos na dificuldade. 
   A outra nota positiva é que a inteligência, a verdadeira inteligência, feita de sensibilidade e de 
estudo, não pode ser sobrecarregada pelos acontecimentos e sempre ajuda a reencontrar um 
caminho. 
   O caminho mais autêntico e nosso. 
 
______________________________________________________ 
 
 
ESTANTE: VÍDEOS – por Mariolina Parenteler 
 

O OURIÇO – MONA ACHACHE – França/Itália – 2010 
 
   Em Anotações de Direção da principiante Mona Achache, lê-se: «Eu queria comprar a elegância 
do ouriço mas desisti porque havia fila para esperar no caixa. Na mesma noite uma amiga me fala 
de um livro que havia acabado de ler, A elegância do ouriço! Ela me empresta, eu o leio e chamo 
Anne-Dominique (a produtora): Encontrei uma história!”. Ela me responde: “É inacreditável, eu o 
tenho sobre o meu criado-mudo!”. Resultado? Encontramos Muriel Barbery (a autora do best-
seller) que me escolheu e obtivemos os direitos (...). Aquele palácio no qual se desenvolve a 
história me fez pensar naquele onde eu cresci, um palácio burguês. O absurdo dos preconceitos, a 
magia dos encontros improváveis... Quando pequena eu era fascinada pela superposição casual 
das vidas tão diferentes que o habitavam». É assim que nasce a agradável e divertida adaptação 
cinematográfica desta vibrante fábula moderna sobre o absurdo das divisões sociais, encarnada 
muito bem pela neurótica mãe de Paloma que fica bem atenta à porta do seu luxuoso 
apartamento para não deixar sair o gato persa e para não deixar entrar a porteira. Mas fala 
também sobre o benefício dos encontros, e sobre o”ouriço” que todos nós, pelo menos de vez em 
quando podemos nos tornar. É fiel à poesia do original literário apesar da inútil polêmica pinçada 
sobre o problema da sua fidelidade, que não se coloca propriamente. Mérito da diretora que soube 
respeitar a beleza de uma história íntima e terna sobre a qual escreveu a Avaliação Pastoral: 
«Apoia-se numa robusta determinação narrativa, tem força para sugestionar e solidez de 
conteúdos. Através do confronto à distância entre a pequena Paloma e a madura Renée, fala-se 
de timidez e atrevimento, da arte que resgata, do prazer de encontrar-se, comunicar-se, instaurar 
confiança recíproca, renascer interiormente... É uma excelente trama de emoções e sentimentos 
vivamente conciliáveis». “O ouriço”: por trás dos espinhos uma alma de ‘borboleta’! 
 

______________________________________________________ 
 
 
O HOMEM QUE VIRÁ – GIORGIO DIRITTI – Itália 2009 
 
   Grande Prêmio do júri e Prêmio do Público no festival de Roma 2009. Os personagens do filme 
são imaginários, enquanto os fatos históricos aos quais se refere são verdadeiros: os eventos 
dramáticos que se verificaram entre o fim de 1943 e setembro de 1944 nos Apeninos bolonheses. 
A cultura popular e escolar os conhece como «O massacre de Marzabotto» que acontece depois do 
armistício assinado com os aliados. A Itália está dividida em duas: ao sul estão os aliados, no 
centro e no norte, alemães e fascistas. Em 29 de setembro de 1944 as SS criaram uma represália 
sem precedentes: cerca de 770 pessoas, na maioria crianças, mulheres e anciãos, foram 
massacrados. O filme não apresenta a história real, mas uma série de fatos acontecidos naquele 
tempo. Entre os personagens emerge uma particular família: os Palmieri, da qual fazem parte o 
pai Armando, a mãe Lena e a única filha Martina e um grupo de parentes que vivem na mesma 
casa. Martina tem oito anos e ficou muda desde alguns anos antes quando lhe morreu nos braços 
um irmãozinho de poucos dias. Em dezembro de 1943 Lena fica novamente grávida. Na noite de 
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28 de setembro de 1944 o menino vem à luz exatamente no momento em que as SS fazem uma 
busca sem precedentes usando um ancinho, massacrando a todos. Somente Martina se salva, 
consegue salvar o irmãozinho que cuida com amor. O seu olhar torna-se o ponto de vista do 
diretor: representa a aproximação aos fatos e a definição de toda a obra. Tudo acontece em 9 
meses, aqueles que preparam a grande matança levando ao surgimento de um homem novo. “O 
homem que virá” que é o título o filme. Conclui com um hino à vida e ao amor, com as mesmas imagens 
do início: Martina levando consigo a salvo nos braços o irmãozinho e, enquanto o segura sob uma árvore  
tranquilizadora, canta com carinho maternal  um doce nina nana e recupera milagrosamente a voz. Este 
filme que deve ser assistido, propagado  e valorizado.  

_____________________________________________________ 
 

 
ESTANTE: LIVROS – por Adriana Nepi 
 

Um pároco no inferno  
Nandino Capovilla - Paulinas 2009 
 
   Mais um livro sobre a eterna questão palestina? Sim, mas um livro que grita. O autor interroga 
um sacerdote católico árabe palestino, Padre Manuel Musallam, pároco naquela prisão a céu 
aberto que é hoje a faixa de Gaza. Na operação “chumbo derretido” acionada por Israel entre 
dezembro e janeiro de 2008/2009, os bombardeios ininterruptos, provocaram mais de cinqüenta 
mil feridos e cerca de 1400 mortos, dos quais mais de trezentas crianças. Cessado o fogo foram 
reabertas as escolas de Gaza, mas as crianças que voltaram – lembra angustiado Padre Manuel - 
«não falavam, não escutavam, não brincavam, não tinham mais o olhar de antes, fixavam o 
vazio... O que poderíamos ensinar-lhes? Quem curará todos os seus traumas?». É notícia 
apressada e embaçada aquilo que a mídia faz passar através da cortina de fumaça dos interesses 
e dos preconceitos dos poderosos diante dos horrores de quem vive sob o pesadelo cotidiano de 
uma guerra. Pode-se evocar o direito à defesa para ferir barbaramente uma população impotente 
de idosos, mulheres, crianças? Pode-se fazer um povo morrer de fome, humilhar brutalmente sua 
dignidade, reduzir as famílias ao desespero, para golpear o fanatismo dos terroristas que 
combatem, com armas totalmente ímpares e com meios seguramente errados, por uma causa em 
grande parte inegavelmente justa? 
 

____________________________________________________ 
 
 

Eu era estrangeiro e me acolhestes 
Raffaele Nogaro  – Paulinas 2009 
 
   Trata-se de uma longa entrevista com Monsenhor Nogaro, bispo emérito de Caserta. Ordenado 
sacerdote em Friuli, onde nascera, alimenta o desejo inato e ardente de lançar-se logo na 
atividade paroquial. Destinado ao magistério no seminário, lá permanece por anos apesar de 
continuar sonhando com o cuidado direto das almas, o contato vivo com o povo. Enfim consegue 
deixar o magistério e se torna pároco na diocese de Údine. Em seguida, foi nomeado bispo e 
transferido para um mundo totalmente diferente. Logo mergulha naquele mundo fazendo seus os 
problemas do povo, especialmente os mais pobres e indefesos. Imigrantes, nômades, 
desempregados, jovens sem futuro são, para o pastor da diocese, os pequenos com os quais 
Jesus quis identificar-se: “Foi a mim que o fizestes...”. Não basta porém a caridade privada, o 
socorro imediato, ocorre lutar contra a estrutura de pecado, como definiu um grande papa.  Ser, 
sobretudo, operadores de paz, começando por educar as novas gerações a considerar a paz como 
um valor absoluto e a guerra como um mal absoluto. 
_____________________________________________________ 
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O ato de ler  
Aos cuidados de Lúcio Coco – Ed. Qiqajon 2009 
 
   Na época em que o analfabetismo era a condição normal da maior parte dos homens, não só 
dos camponeses, mas também das mais elevadas classes sociais, a leitura era reservada quase 
que exclusivamente aos homens de igreja, em particular aos monges; intimamente ligada à 
oração, a leitura ocupava um espaço privilegiado no dia do monge. É sabido, de resto, que as 
pacientes transcrições de antigos códigos feitas pelos escribas, salvaram do naufrágio um imenso 
material não só da cultura religiosa, mas também da cultura clássica. Buscava-se na leitura a 
sabedoria, não o divertimento. Se a Escritura era uma fonte inexaurível (porque “a escritura cresce 
com o leitor” dizia S. Gregório Magno) nos autores profanos (historiadores, poetas, oradores da 
antiguidade) já fluíam, por assim dizer, os reflexos da Palavra. 
   O compilador deste livreto é um monge da comunidade de Bose, que foi recolhendo, entre as 
palavras dos padres da Igreja, tudo quanto se refere ao que eles consideravam como a piedosa 
prática da leitura. São vozes já distantes da nossa mentalidade, mas capazes de questionar o 
nosso “ato de ler”. Apressado? Superficial? Ou verdadeiro alimento do espírito, convite estimulante 
à reflexão? 
 
_____________________________________________________ 
 
  
O LIVRO 
 

A vida em um dia  
 
Emilia di Massimo 
 
   “A vida em um dia” é uma história verdadeira e universal que parece ter sido escrita 
propriamente para transformar nossa vida. Trata-se da viagem de um homem, mas é a história de 
todos. Um rabino idoso pede a Mutch Albom para escrever o seu elogio fúnebre: está doente, sabe 
que não lhe resta muito tempo, e numa longa série de encontros conta sua vida a Mitch. Falam de 
Deus, do além, do ateísmo, da guerra, das religiões. 
 

   Toda narrativa, sem o mínimo tom de moralismo, poderia ser definida como um alegre hino á 
vida, uma profunda meditação sobre a esperança que acende a luz do coração, tanto que, 
lentamente, Mitch se reaproxima da fé que havia abandonado na juventude. Enquanto isso 
conhece um outro homem de Deus, que cuida dos pobres, dos sem-teto. 
 

   Albom, enquanto entabula uma relação sempre mais estreita com os dois homens, leva-nos a 
refletir sobre o que acreditamos e mostra-nos que as coisas que unem são muito mais numerosas 
do que as que separam as pessoas e isto acontece essencialmente porque, “acreditem ou não, 
dentro de cada um de nós há uma centelha do divino. E esta centelha, um dia poderá salvar o 
mundo”. 
 

   São três os protagonistas do livro: Albert Lewis, Henry Covington, Mitch Albom. Resumidamente: 
Albert Lewis e Henry Covington são dois homens especiais. O primeiro é um rabino, tem oitenta e 
dois anos e iluminou inteiras gerações com seus sermões recitados com o sopro suave das 
poesias. O segundo é um pastor protestante, afro-americano, que conheceu a violência e o 
cárcere, o espaço e o uso de drogas, antes de escolher dedicar-se à fé e trabalhar nos subúrbios 
sem esperança de Detroit. Mitch Albom, em vez, jornalista, roteirista e escritor, é como um de 
nós: a sua vida frenética e um tanto descuidada, é feita de trabalho, família, amizades, 
aborrecimentos e pequenos prazeres, ágil nas coisas sem importância e preguiçoso diante das que 
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contam. Tal como nós, Mitch tem pouco tempo para tudo. Mas finalmente chega para ele o 
momento de levar a sério a exigência do rabino Lewis, de escrever o seu elogio fúnebre, e de 
casualmente descobrir a história do pastor Covington. Começa, então, uma nova viagem interior e 
verdadeira, apaixonante e crucial, dentro e no entorno daquele extraordinário mistério que é a fé. 
A fé, pouco importa em que Deus, como a viveram e transmitiram o rabino Lewis e o pastor 
Covington, que por toda a vida ajudaram as pessoas a descobrir ou a redescobrir a si mesmas. 
Todavia o texto não é nem um livro sobre a fé, nem um vademecum sobre um credo religioso 
específico; deseja somente ser um instrumento que abra as pessoas à esperança, sem importar-se 
a que confissão pertencem. 
 

   A viagem no próprio coração de Mitch se inicia com uma fuga: fugir de Deus, ou melhor, do 
homem de Deus Albert Lewis. Acertadamente diz o escritor: “Eu era a pessoa errada para escrever 
um elogio fúnebre; eu não tinha mais fé. Quem pode fazer o elogio fúnebre do homem que faz 
elogios fúnebres? O homem gosta de fugir de Deus”. Mas Albom vai exatamente na direção 
oposta, ou melhor, Alguém o permite. Alguém que às vezes nos torna protagonistas de tudo 
quanto vivemos, acreditando estar dando... E depois percebemos que estávamos recebendo e que 
Ele nos estava procurando. 
 

   A história de Mitch Albom e de Henry Covington se entrelaçam e ao mesmo tempo se 
diferenciam: uma espécie de claro-escuro que magistralmente evidencia a dolorosa, gradativa 
entrega ao Amor com “A” maiúsculo. O rabino Albert Lewis é o fio vermelho que une mais com o 
testemunho do que com a sabedoria, e que desperta em Mitch o desejo de Deus, também com o 
seu olhar. “Tinha um modo próprio de olhar nos olhos e de fazer sentir que o mundo havia parado 
e que você era tudo o que restava”. 
 

   Os encontros entre Albom e Lewis têm três participantes: eles dois e o Senhor; são inevitáveis 
os questionamentos e as inquietações que o rabino suscita no coração de Mitch. Ele o faz renascer 
com a alegria da sua existência e com tudo quanto narra sobre si mesmo, sobre sua fé em um 
Deus que “começa” quando se chega ao final, porque “haverá sempre alguma coisa que os 
cientistas não conseguirão explicar, alguma coisa que criou tudo aquilo que fui capaz de 
encontrar”. 
   O encontro com Deus, que dá o tom a tudo quanto vive o rabino Albert Lewis, parece 
materializar-se na incomodada e difícil existência de Henry Covington, pastor de uma igreja 
arruinada, convertido pelo eco interior: “Jesus te ama!”, um eco mais forte que a voz do tráfico 
que permitia uma vida luxuosa, o uso da droga e a violência... Mas como acreditar numa 
conversão tão radical? “Vocês não são o seu passado”, diz Henry aos seus fieis, e acrescenta: 
“Você me conhece. Conhece aquela pessoa, mas não conhece a pessoa que estou procurando 
ser”. Palavras que traduzem uma vida e que marcarão o percurso de fé que Mitch empreenderá, 
inevitavelmente. 
   Henry Covington envolverá no amor gratuito Mitch Albom não com as palavras mas mostrando o 
sofrimento dos sem-teto e suas necessidades, a sua própria vida efetivamente compartilhada e 
disponível ao serviço dos pobres. O escritor aprenderá a reencontrar Deus através da dor que, 
“não diz uma palavra, mas ensina muito”. A dor pela qual também passou o rabino Lewis: a morte 
inesperada de uma filha e suas palavras na circunstância, difíceis de se imaginar: “Não é melhor 
ter conhecido minha filha por quatro anos do que não tê-la conhecido de fato?”. O homem de 
Deus Albert Lewis deixará um testamento capaz de dirimir qualquer divisão: “Amai-vos 
mutuamente, falai uns com os outros, não deixeis que banalidades ponham fim às amizades”. Um 
homem assim jamais morrerá, mas onde procurá-lo agora? “Generoso e manso homem de Deus, 
olharemos para onde você sempre procurou dirigir o nosso olhar: olharemos para o céu”. A 
questão de Deus para Mitch Albom teve uma resposta; como não ficar apaixonados pela 
esperança? 
 

emiliadimassimo@yahoo.it 
______________________________________________________ 
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CAMILLA   ☺ 
 
 

Um Instituto na vanguarda! 
 

   Eu soube que na Câmara dos Deputados do governo italiano foi apresentado o “Relatório 
Nacional 2009 sobre as condições dos idosos”, no qual evidenciam-se os aspectos demográficos do 
fenômeno do envelhecimento não só na Itália, mas no mundo. Diz-se que o bem-estar e o 
desenvolvimento de um país são medidos pelo prolongamento da vida da população, juntamente, 
porém, com a melhoria da qualidade de vida. O desafio dos próximos anos consistirá exatamente 
em reduzir a fossa entre o prolongamento e a qualidade da vida! Realmente, que sentido teria 
viver muito vivendo mal? Portanto, os governantes devem adotar estratégias para incidir sobre a 
qualidade do envelhecimento, para considerar recursos aos idosos, especialmente porque os dados 
ISTAT evidenciam que os idosos com mais de 60 anos serão em 2030 mais de 1 bilhão e 400 
milhões no mundo (Felizmente as irmãs da minha geração já terão sido transferidas para... a 
eterna juventude de Deus!). 
   Pensei, então, que o nosso Instituto também, para mostrar o seu nível carismático e espiritual, 
deveria preocupar-se com a qualificação da vida de nós irmãs idosas, que aumentamos a olhos 
vistos! Pensei que ainda precisasse fazer isso, mas depois percebi que o Instituto não só já o faz, 
mas sempre o fez. Vejam bem...  
   Eu li, por exemplo, que cada estímulo cultural renova o cérebro das pessoas idosas com novas 
conexões, e nós FMA, também velhotas, quantas novas experiências! Festas, avaliações anuais e 
trienais, trabalhos em grupo, programações! Um contínuo estímulo cultural que nos mantém 
mentalmente ativas! 
   O isolamento agrava o envelhecimento. Há pessoas que nunca recebem uma carta, ou apenas 
trocam quatro palavras com a padeira. E nós? Mensalmente recebemos uma carta-circular da 
Madre, vivemos em uma comunidade... máxima penitência, mas também máxima companhia! 
   Movimentar-se ajuda a circulação. Com frequência pensamos que as nossas casas, enormes, 
não sejam adequadas às pessoas idosas que, para chegarem à igreja ou ao refeitório, se 
cansam... É muito saudável! Reativa-se a circulação, sem precisar gastar dinheiro com ginástica! 
   Para uma pessoa idosa, a experiência de mudar alguma ação habitual, mantém a saúde 
psíquica... Eis que se revela o segredo das nossas mudanças de lugar à mesa, na igreja, ou em 
nossas mudanças de casa e, quando por respeito à nossa idade isso não acontece com tanta 
frequência, muda-se porém a diretora (que, se for mal, basta resistir por 6 anos e depois fazer a 
troca!) 
   Em suma, queridas irmãs que já não são mais jovens, é propriamente o Instituto com a sua 
sábia pedagogia que nos permitiu envelhecer! Ou melhor: o Instituto nos permite manter-nos 
jovens! 
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EM BUSCA:..............Pastoralmente....................... Um movimento como estratégia 
COMUNICAR............Cara a cara ........................... Comunicação social  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        
                          

AS FLORES APARECERAM NOS CAMPOS, O TEMPO DE CANTAR 
VOLTOU. (CÂNTICO 2, 12) 

 
 
 
 
 
 
 
 

HINO À VIDA

É o amor que dá valor e preço para todas as nossas ações.
(Francisco de Sales) 


