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           REVISTA DAS FILHAS DE MARIA AUXILIADORA 

 
 

EDITORIAL  
 

                           Um ano memorável 
               

                              Giuseppina Teruggi 
 
 
 
 

   A linha capitular, como fio vermelho, continua a orientar a Revista neste ano. O empenho para 
“ser sinal e expressão do Amor preveniente de Deus” é declinado na ótica do ser Testemunhas: 
de um encontro, da escuta, de gratuidade, de esperança. Ser Testemunhas: resposta no hoje da 
nossa identidade carismática, para ser “sentinelas” que vigiam à noite à espera da madrugada que 
está para chegar. 
 

   O DMA apresenta-se com novas Rubricas: sobre os temas do acompanhamento, da ecologia, da 
relação amor-justiça, reflexões sobre a realidade contemporânea. Camila suspende suas 
comunicações. Decidiu fazer uma mudança de entrega, cheia de surpresas. 
 

   Os conteúdos da Revista consideram alguns eventos que marcam o ano de 2011. Em termos de 
Igreja, celebra-se em agosto, em Madri, a Jornada Mundial da Juventude com o tema: 
“Arraigados e fundados em Cristo, firmes na fé”.  
   “Liberdade religiosa, caminho para a paz” é o slogan escolhido por Bento XVI para a Jornada 
mundial da paz.  
 

   A Assembleia da ONU proclamou o ano de 2011, Ano Internacional da Química, e também – a 
partir de 12 de agosto de 2010 – Ano Internacional da juventude, enquanto o Conselho da 
União Europeia celebra o Ano Europeu do Voluntariado. 
 

   A Estreia do Reitor-Mor, sobre o tema “Vinde e vede”, focaliza a atenção de toda a Família 
Salesiana em torno da dimensão vocacional  da Pastoral. “Critério de autenticidade de uma boa 
evangelização é a sua capacidade para suscitar vocações”, lembra Dom Pascual Chávez. 
 

   Importante para nós, FMA, é o centenário da aprovação pontifícia do Instituto. O primeiro 
artigo das Constituições nos lembra: fomos aprovadas em 7 de setembro de 1911 por Pio X, 
durante a gestão do Reitor-Mor Dom Paolo Albera e da Madre Geral, M. Caterina Daghero. Nesse 
mesmo ano, foi aberto o processo para a beatificação de Madre Mazzarello, declarada santa 40 
anos mais tarde (1951). 
   No contexto das celebrações pelos 150 anos da unificação da Itália, colaboramos, como 
Instituto, mediante um projeto de pesquisa realizado pela Faculdade de Ciências da Educação 
“Auxilium”, sobre a contribuição das Filhas de Maria Auxiliadora à educação das mulheres na Itália 
nos anos 1872-2010. 
 

   Um ano memorável, o 2011. Muitas oportunidades para acolher e incrementar o dom e o 
compromisso de ser testemunhas do Senhor Jesus. 
 

                               gteruggi@cgfma.org 

 

mailto:gteruggi@cgfma.org
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DOSSIÊ 
 

Sentinela, em que ponto está a noite? 

 
Júlia Arciniegas, Lucy Roces 

 
Um olhar sobre o presente 
 

   Em numerosos artigos e livros é descrita a crise que a Vida religiosa atravessa hoje. Muitos deles 
se fixam na diminuição do número dos consagrados, que é decorrente tanto das demissões dos 
professos como da alarmante escassez de vocações. Além disso, descrevem o envelhecimento dos 
consagrados que está causando sempre mais a falta de reposição geracional, com um 
consequente ativismo desenfreado nos serviços apostólicos e humanitários por parte dos membros 
ainda eficientes, ou com o abandono das obras, serviços pastorais e sociais até agora realizados. 
Esta situação, com frequência, leva a uma promoção das vocações que busca principalmente 
peças de reposição institucional. 
   O próprio Bento XVI enfatizou: «A cultura secularizada penetrou na mente e no coração de não 
poucos consagrados, que a entendem como uma forma de acesso à modernidade e uma 
modalidade de aproximação do mundo contemporâneo. A consequência é que [...] a vida 
consagrada conhece hoje a insídia da mediocridade, do emburguesamento e da mentalidade 
consumista» (Cf. Discurso 22 – maio de 2007). 
   A situação assemelha-se a uma descida em espiral onde não se podem ver as luzes do 
ancoradouro, na escuridão profunda da noite. Nenhuma saída? A espiral continua e não há clareza 
sobre como sair disso? 
 

“Sentinela, em que ponto está a noite?” 
 

   O fato, porém, é que as coisas podem melhorar. É preciso treinar o olhar para descobrir os 
sinais premonitórios da madrugada; aprender a aceitar o desafio cotidiano de palmilhar estradas 
que não conhecemos; ao mesmo tempo apontar para o horizonte longínquo que espera o 
nascimento do novo dia, aquele que ainda se esconde no seio da luz. 
   É esta a vocação da vida religiosa: ser sentinela. Isso não é noite, porque a sentinela sabe que a 
noite, ou antes ou depois, passa. É um tempo de discernimento, como afirma H. Martin, de 
pesquisa-escuta, de paciência e diálogo, para colher os frutos em tempo oportuno, sem julgar 
antes da hora; tempo de grandes possibilidades para coisas novas, coisas recriadas que, em parte, 
já foram forjadas por aqueles que nos precederam, em comunhão com o Espírito que faz “novas 
todas as coisas”. 
 

Antecipar a madrugada para testemunhar a Luz 
 

   Somos chamadas a ser sentinelas da madrugada, pessoas incansáveis plenas de esperança, 
testemunhas da ternura de Deus em meio aos últimos, aos empobrecidos, para ser sinais 
luminosos e próximos, de libertação e salvação. A missão da vida consagrada hoje é antecipar a 
aurora para testemunhar e veicular os valores Daquele que dá significado a tudo. 
   Dar prioridade ao testemunho da vida evangélica é a nossa tarefa fundamental. A entrega de 
Bento XVI aos/às consagrados/consagradas, é esta: «A Igreja precisa do vosso testemunho, 
precisa de uma vida consagrada que enfrente com coragem e criatividade os desafios do tempo 
presente. Diante do avanço do hedonismo, requer-se de vós o corajoso testemunho da castidade, 
como expressão de um coração que conhece a beleza e o preço do amor de Deus.  Diante da sede 
de dinheiro, a vossa vida sóbria e pronta ao serviço dos mais necessitados lembra que Deus é a 
verdadeira riqueza que não perece. Diante do individualismo e do relativismo que induzem a 
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pessoa a ser norma única para si mesma, a vossa vida fraterna, capaz de se deixar coordenar e 
portanto capaz de obedecer, confirma que colocais em Deus a vossa realização. Como não desejar 
que a cultura dos conselhos evangélicos, que é a cultura das Bem-aventuranças, possa crescer na 
Igreja, para dar suporte à vida e ao testemunho do povo cristão?» (10 de dezembro de 2005). 
   Por conseguinte, ocorre reencontrar a paixão por um testemunho que torne a própria vida “uma 
carta de Cristo... escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo” (2Cor 3, 2-3), uma carta 
legível a todos. “Sereis minhas testemunhas até os confins da terra” (At 1,8) é a missão confiada 
por Jesus aos seus discípulos. 
   “Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o 
vosso Pai que está nos céus” (Mt 5,16). Com proposta confiável, contagiosa, promovamos um 
estilo evangélico de vida, que seja capaz de “falar” às jovens gerações. 
 

Mística e profecia 
 

   A urgência de refletir sobre a VR hoje foi abordada pela Assembleia Plenária da União 
Internacional das Superioras Gerais (Roma, maio de 2010). 
   A escolha do tema: «O futuro da Vida religiosa está na força da sua mística e da sua profecia», 
inspirou-se na frase de São João da Cruz: «Conheço bem a fonte que jorra e flui, mesmo durante 
a noite...». Desejou-se sublinhar o dinamismo inseparável da mística e da profecia: “Não se pode 
ser místico sem ser profeta” e vice-versa. 
   A mística, para Ciro Garcia, ocd, é essencialmente experiência da presença de Deus; é um 
vínculo, uma relação, um contato ininterrupto com Aquele que mora no centro secreto mais íntimo 
de nossa existência. A experiência mística ultrapassa o conhecimento intelectual, não se aprende 
lendo ou pensando, mas vivendo e experimentando. 
   São João da Cruz define-a como “conhecimento por experiência”, contraposta ao “conhecimento 
científico” (Cântico Espiritual, prol. 3). Sua realidade fundante é a experiência do amor de Deus. 
Diante deste Deus de amor, a única resposta verdadeira é aprender a se deixar amar. 
   Assim como a vivência mística é caracterizada pela experiência da presença envolvente do 
Outro, a vivência profética é caracterizada pela escuta da Palavra, que o profeta se sente obrigado 
a transmitir e que o torna anunciador da mensagem salvífica. A Palavra escutada e transmitida 
comporta sempre a exigência de uma ação transformadora da história. 
   O seu espaço é o mundo, a transformação das estruturas sociais, a fim de criar condições mais 
humanas de vida para todos. 
   A profecia da vida consagrada não implica apenas falar de Deus, comenta Anselm Grün (2009), 
mas testemunhar existencialmente que é Deus que nos interessa. É sempre Deus em torno do 
qual tudo gira. Temos antes de tudo o dever de escutar as pessoas, de penetrar suas aspirações 
e, em seguida, anunciar a mensagem de Jesus com uma linguagem que responda e que toque tais 
aspirações. 
   Enquanto damos tudo para adquirir esta linguagem, estamos exercendo nossa missão profética. 
   As pessoas precisam interpretar a quem nos referimos, se é a nós mesmos ou ao Deus de Jesus 
Cristo. O testemunho da nossa vida consagrada depende disso: se as pessoas podem interpretar 
em nós que Deus nos interessa. 
 

A profecia da missão educativa 
 

   Para nós, FMA, o lugar teológico e concreto da mística e da profecia é a „vida‟ vivida em nossa 
missão educativa: somos educadoras sempre! A consagração, vivida como entrega a Deus, como 
amor a Jesus e como serviço ao povo de Deus, já é missão. 
   Anunciar Cristo aos/ às jovens, torná-lo presente, repetindo os gestos existenciais da sua vida 
através dos conselhos evangélicos: é esta a dimensão profética da nossa vida consagrada. 
   Madre Yvonne Reungoat, na sua Carta Circular 912, compartilhando sua experiência de 
participação na Assembleia acima citada, afirma que “A nossa vida religiosa só será profética, se 
for humanizadora de seus membros, superando os critérios da produtividade e da eficiência 
próprias do mercado e abrindo-se para acolher a fragilidade como dimensão da pessoa; cuidando 
da formação do coração e do serviço da caridade; valorizando a sabedoria dos pequenos sinais.    
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Em nossa pobreza, podemos gerar vida e despertar a esperança, podemos fazer perceber a 
passagem de Deus pelos nossos caminhos: um Deus que transforma o nosso coração e o torna 
humilde, feliz, confiante... 
   A emergência educativa é muitas vezes emergência de esperança não só nos jovens, mas 
também nos adultos educadores e, algumas vezes, até em nossas comunidades. A vida profética 
não se revela apenas nos grandes projetos, mas na grandeza de coração com que realizamos o 
projeto de Deus, nos pequenos sinais que emitimos diariamente, na caridade paciente e bondosa 
recomendada por Dom Bosco. Hoje, mais do que em outros tempos, os pequenos gestos são 
carregados de uma imprevisível profecia [...]. 
   As comunidades animadas pelo espírito de família tornam-se o lugar onde a imagem de Deus 
resplandece apesar das nossas pobrezas; onde o amor recíproco é sempre mais aberto aos 
outros”. 
 

Comunidades místicas e proféticas 
 

   A fecundidade da nossa missão educativa reside na força da mística e da profecia que vivemos e 
que respiramos em nossas comunidades. 
   Para que isso seja possível somos chamadas a redescobrir e a escutar a Fonte que fala em 
nosso coração, nos outros e na Criação; a consultar continuamente a fonte do nosso carisma 
Salesiano para encontrar o dinamismo do primeiro chamado; a saborear e compartilhar a Palavra e 
o Pão; a promover um diálogo constante entre a Palavra de Deus e os acontecimentos do mundo; 
a estimular outros a beberem na Fonte (Cf. Dichiarazione UISG 2010). 
   O compromisso assumido pelas superioras gerais convida-nos a tornar nossas comunidades 
espaços abertos à hospitalidade e à acolhida, onde o respeito pelas diferenças e a capacidade de 
reconhecer a riqueza das diversidades culturais permeiem as relações. Trata-se de construir 
comunidades místicas e proféticas que se inspirem em Maria , mulher que conservava a Palavra 
em seu coração; reinventar a arte de viver em conjunto, fundamentada nas relações 
humanizadoras de escuta, de empatia, de não-violência, para testemunhar os valores evangélicos 
entre nós e entre os/as jovens, a fim de que todos possam sentir-se “amados pelo Amor” e viver 
segundo a sua dignidade de filhos e filhas de Deus. 
   Então, há de se criar em nossas comunidades um clima vocacional que nos permitirá dizer: 
nossa casa é a casa do amor de Deus! „Vinde e vede‟. 
   Ocorre que nos interroguemos continuamente, como nos sugere a Madre na Circular citada: 
“Para nós, quem é o Senhor, percebemos realmente sua presença? 
   Em que medida Ele muda a nossa vida, transforma os nossos pensamentos, orienta as nossas 
escolhas em favor das/dos jovens? Somos capazes de reconhecer os sinais da sua passagem pela 
comunidade e de compartilhar nossa experiência de encontro com Ele?” 
 

Sentinela, quanto resta da noite? 
 

   A missão da vida consagrada hoje é, então, antecipar as luzes do alvorecer; mas a noite é 
compreendida e definida em relação ao dia, assim como as trevas em relação à luz. 
   “Sentinela, quanto resta da noite?” Quanto resta ainda para esperar? 
   Quando veremos finalmente o despontar da aurora? Às perguntas colocadas, a sentinela 
responde de maneira tal que deixa para quem pergunta a última palavra, o gesto final que 
compromete toda a responsabilidade pessoal: “Vem a manhã e também a noite; se quereis 
perguntar, perguntai, vinde novamente!(Is 21, 12). 
   Até o final dos tempos o profeta que vem de Deus nunca poderá anunciar uma manhã sem fim. 
“Vem a manhã e também a noite”. É falso profeta aquele que na noite não sabe vislumbrar a 
manhã que vem. Mas o é igualmente aquele que na manhã que surge não sabe entrever a noite 
que chega inesperadamente. 
   É por isso que a sentinela, ao caracterizar a alternância da manhã e da noite não se subtrai ao 
diálogo e à paciência na escuta: “Se quereis perguntar, perguntai”. Mas não esgote no diálogo 
todo o seu ser sentinela. 
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   São duas as palavras que deve dizer e que não pode eliminar do seu vocabulário: „Vinde 
novamente!‟ Sabe que o anúncio da noite que volta após a manhã é anúncio de esperança. Não 
teme, ousa, aceita todos os desafios; é livre e com alegria introduz um sopro de liberdade e de 
felicidade com sua presença na história (E. Grasso). 
   As pessoas consagradas perscrutam incessantemente os sinais do Reino de Deus e da sua 
justiça, e são iluminadas pelo amor pessoal a Cristo e aos pobres, nos quais Ele vive. 
Reencontremos aqui as duas configurações, mística e profética. Nossa vocação consiste em ser 
portadoras de esperança pelas estradas do mundo, com a certeza de que o Reino de Deus já está 
presente. 

      
j.arciniegas@cgfma.org 

    amministratoreweb@cgfma.org 
 
             

                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
  
 

                                                            
 

 
 

 
 

 
 

Um sinal de esperança 
 

Ir. Mary Lou Wirtz, FCJM, presidente da União Internacional das Superioras Gerais, respondeu 

algumas perguntas para a nossa Revista sobre o tema deste Dossiê. 
 

Ir. Mary Lou é membro do Instituto das Irmãs Franciscanas Filhas dos Sagrados Corações de Jesus 
e Maria, e é originária dos Estados Unidos. Antes da sua eleição a Presidente da UISG, trabalhou 
em Roma como conselheira geral por 12 anos e, atualmente, é a Superiora Geral da sua 
Congregação, cujas irmãs estão presentes em 10 países. 
Tem muita experiência nas áreas de enfermagem, aconselhamento pastoral, formação, direção 
espiritual e prestou serviço na equipe dirigente da sua província nos Estados Unidos, por 9 anos.   
 

Isso não é noite, 
se mulheres em segredo preparam 
perfumes, se as plantas 
expõem rebentos de luz. 
 

Isso não é noite, 
se a lua nasce cheia, 
se o coração está purificado. 
 

Isso  não é noite, 
se  perfuma o azul apenas 
percorrido  pelo vento de primavera, 
se  os sentidos despertados velam  
como os pássaros não adormecidos 
sobre o ramo. 
 

Isso  não é  noite, se grávida  
está a terra de luz sepultada, 
à espera do amanhecer, 
se inclinado, o ouvido 
escuta um   ruído  profundo 

de pedras soltas. 
 

Isso  não é  noite, 
se  abrasa-se  na alegria, 
o  fogo sagrado crepitante 
se, brilhando no escuro, 
dá à luz o silêncio 
os frescos vagidos do aleluia... 
 

“Isso não é noite!” 
 

(p. Davide Maria Montagna) 

 

 

 ENTREVISTA 

mailto:j.arciniegas@cgfma.org
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Qual foi sua experiência na Assembleia UISG de maio passado, sobre o tema, Mística e 

Profecia? 

 

   Minha experiência na Assembleia sobre o tema da mística e da profecia nos nossos tempos foi 
uma busca intensa sobre o significado mais profundo da vida religiosa hoje. O sentimento de 
solidariedade entre as Superioras gerais reunidas para este evento era forte. O tema da 
Assembleia inspirou-se em São João da Cruz: «Conheço bem a fonte que jorra e flui, mesmo 
durante a noite...». À luz dos relatórios e mesas-redondas, refletimos e exploramos este tema. 
Como disse Dom Ciro Garcia OCD, na sua apresentação: Mística e Profecia são duas dimensões 
essenciais, estritamente correlacionadas, de cada identidade religiosa, da vida cristã e da vida 
consagrada,. 
   Como religiosas, somos chamadas a ficar mais atentas ao movimento do Espírito, à presença do 
sagrado em nossas vidas e na vida das nossas comunidades. Senti a presença de uma energia que 
fará avançar a vida religiosa. 
 

Você enxerga na mística e na profecia o caminho privilegiado para um reflorescimento da vida 
consagrada? Por quê? 
 

   Diante dos desafios deste tempo de incertezas e caos e das dificuldades da igreja, as vozes das 
religiosas são mais importantes que nunca. Os desafios nos convocam a alcançar as águas 
profundas daquela Fonte, da qual recebemos nossa força e nossa coragem na complexidade do 
mundo de hoje. 
   Nós, religiosas, somos chamadas a ser uma presença profética e terapêutica na igreja e no 
mundo, um sinal de esperança. 
   A vida religiosa sofreu muitas mudanças nos últimos 30 anos depois do Concílio Vaticano II, e os 
desafios de hoje nos convocam à escuta atenta do Espírito dentro de nós, que é Fonte de 
Sabedoria. 
 

Quais são os sinais de esperança que você percebe nas congregações hoje? 
 

   Um sinal de esperança para mim foi o forte sentimento de solidariedade que percebi nas 
religiosas procedentes de diversas nações e culturas. Havia o desejo de se apoiarem e de se 
ajudarem reciprocamente. Juntas, buscamos saber onde o Senhor nos chama hoje, onde 
preencher situações de escuridão com a luz profética. 
   Este desejo de aprofundar nossa vida contemplativa como resposta ao chamado a ser místicas e 
proféticas é em si um sinal de esperança e de renovação, e fala ao coração da nossa vida como 
religiosas. 
   A oportunidade de compartilhar esperanças, sonhos e dificuldades inspirou-nos, deu-nos 
coragem e, ao terminar a Assembleia, levamos tudo isso conosco. 
 

No final da Assembleia plenária UISG 2010, vocês, Superioras gerais fizeram uma Declaração 

muito comprometedora sobre o futuro da vida religiosa. Qual é a ressonância que você espera 
deste documento? 

 

   É ainda muito cedo para dizer quais serão os frutos da Declaração formulada no final da 
Assembleia. Cada uma de nós foi estimulada a difundi-la na própria comunidade, na própria 
nação, e a continuar a reflexão e o diálogo sobre o conteúdo. 
   O Comitê executivo da UISG continuará a aprofundar a sabedoria concentrada nesta Declaração 
para alcançar cada vez mais sua importância em nossas vidas hoje, e esperamos que isto suceda 
em muitos e diversos níveis. 
   Todas as apresentações da Assembleia foram publicadas no Boletim UISG para que as religiosas 
esparsas pelo mundo pudessem refletir conosco sobre este te 

_______________________________ 
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PASSO A PASSO 
 

O porquê de uma reflexão        
sobre o acompanhamento 

 
Anna Rita Cristaino 
 
   Durante o último Capítulo Geral falou-se de acompanhamento como uma escolha carismática 
que se manifesta nas relações. No número 35, lê-se: «Em nossa história carismática a experiência 
do acompanhamento está presente desde o início. É uma das modalidades para atuar o Sistema 
Preventivo como comunidade que vive o espírito de família, uma comunidade onde cuidamos 
umas das outras e, “insieme” às leigas e aos leigos, das/dos jovens que nos são confiados». E 
ainda «A entrega feita a Dom Bosco: Eu te darei a mestra e o chamado percebido por Maria 
Domingas: A ti as confio, orientam-nos a assumir “o acompanhamento como experiência de 
comunhão e estilo para expressar o amor”». 
   No número 36 coloca-se o acento sobre as relações. «A experiência do acompanhamento, em 
todas as fases da vida realiza-se no relacionamento com as pessoas que, de diversos modos, 
manifestam o amor de Deus. A meta a que tende toda relação de acompanhamento é a de realizar 
o projeto de Deus para cada pessoa, de formar em cada uma delas a imagem de Cristo, impressa 
em todos desde a criação».  
   Começamos esta rubrica recordando o que nos disse o CG XXII.  No curso dos seis números 
deste ano, procuraremos aprofundar algumas características do acompanhamento levando as 
necessidades atuais e contemporâneas a dialogar com algumas figuras carismáticas. 
 

Por que o acompanhamento? 
 

   Ao escolher dedicar uma rubrica a esta temática partimos de algumas perguntas: Por que 
continuamos a falar de acompanhamento? Por trás desta palavra, que necessidades se escondem? 
De onde nasce o desejo de ser acompanhado? E por que sentimos a urgência de acompanhar? 
Que desejos de crescimento interpelam o acompanhamento? 
   A realidade do acompanhamento está muito ligada ao discernimento. Nosso crescimento 
vocacional é diretamente proporcional à nossa capacidade de estar continuamente à escuta do 
que Deus nos pede a cada dia. Sabemos que o seu modo de falar manifesta-se na brisa suave e, 
frequentemente, desejamos encontrar alguém que nos ajude a ouvir a palavra que Deus diz a 
cada uma naquele momento. Palavra única e que não se repete. 
   O acompanhamento tem mais dimensões. Uma delas é a que diz respeito à nossa relação 
cotidiana com Deus e com a parte mais íntima e profunda de nós mesmas, outra é a que diz 
respeito à nossa relação cotidiana com o nosso próximo, com as irmãs com as quais vivemos, e 
com os jovens.  
   Deixar-se guiar, aceitar ser acompanhada, entrar na lógica que nos permite dizer a nós mesmas 
que há um limite em nossa compreensão da vontade de Deus e que talvez outra pessoa poderá 
ajudar-nos, parece-nos o primeiro passo para chegar a ser boas acompanhantes.  
   Assim acontece habitualmente, quando somos capazes de escutar a parte mais íntima e 
profunda de nós mesma, quando chegamos quase a tocar a nossa verdade, então somos capazes 
de olhar o outro na sua integridade, de entrar em sintonia com o seu ser profundo, de fazer a 
nossa alma dialogar com a sua. 
   Neste diálogo de almas entra em jogo o acompanhamento que não é outra coisa senão 
embrenhar-se nos caminhos de uma autêntica vida com Deus. No fundo o acompanhamento 
pressupõe um caminho, e este caminho, uma meta. A meta é Deus. E nós Nele. Não podemos 
indicar o caminho a alguém se nós por primeiro não o empreendermos, se não formos gente a 
caminho. 
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O que pedem os jovens  
 
   Os jovens com que nos relacionamos cotidianamente escondem um grande desejo de felicidade. 
Em qualquer parte do mundo em que vivem, a qualquer cultura a que pertencem, estão prontos 
para atravessar aquela famosa “linha de sombra” que, parece, é necessário ultrapassar para entrar 
na vida adulta. Uma vida adulta que significa autonomia, liberdade, escolhas responsáveis 
coragem de ousar e de amar. 
   Mas, para conduzir a essa realidade é necessário recuperar o sentido do nosso caminhar. Muitas 
vezes quando nos reencontramos para encontros de formação permanente insistimos em dizer 
que para “conservar-nos” jovens de espírito é necessário nunca se sentir com os objetivos já 
alcançados. Portanto, também nós somos gente a caminho que aceita o acompanhamento, que 
procura guias que indiquem as estradas, intérpretes que decodifiquem algumas realidades que não 
somos capazes de entender sozinhas. Quem não viveu intensamente, aceitando e confrontando-se 
com as lutas implícitas na vida, não pode ajudar outros a viver, quem não aprendeu a se colocar a 
caminho, enfrentando diariamente as próprias fragilidades e contradições não saberá ajudar quem 
quer caminhar em direção à meta. 
   Nosso primeiro e grande companheiro é o Espírito Santo. Ele nos ensina um método. Ele está 
sempre presente à espera de que o invoquemos. É discreto, fala com um fio de voz. É paciente, 
aguarda o tempo oportuno. Escuta, fala e espera. 
   Tornar-se mulheres que acompanham não significa assumir uma atitude de guru, ou de xamã. 
Os guias na montanha não explicam o caminho ficando impassíveis no início do percurso, os 
capitães dos navios, não indicam uma rota permanecendo em terra firme, mas a bordo do navio 
olham as cartas geográficas, perscrutam o horizonte e interpelam as estrelas. 
   Dietrich Bonhoeffer evidencia quanto a realidade do acompanhamento faça dialogar a escuta do 
outro com a escuta de si mesmo e a escuta de Deus: «Quem não sabe escutar o irmão em breve 
não saberá nem sequer escutar Deus, mesmo defronte a Deus será sempre ele a falar. Aqui 
começa a morte da vida espiritual e, eventualmente, nada mais resta senão a tagarelice 
espiritual». 

_______________________________ 
 

 
RAÍZES DO FUTURO 

 

A jovem Main                

 
Piera Ruffinatto 
 
Quem é a jovem  
Maria Domingas Mazzarello?  
A pergunta é legítima 
tanto para quem dela se aproxima  
pela primeira vez, como para aqueles  
que há tempo a consideram 
como amiga, irmã, guia. 
 
   Main, como familiarmente é chamada em Mornese, para os coetâneos é uma jovem rica de 
talentos: inteligente e empreendedora, simpática e vivaz; o seu físico robusto e forte faz dela uma 
camponesa invejada até pelos operários do pai; com sua alegria de viver e sua personalidade 
decidida atrai as meninas de sua idade, tornando-se sua incontestável líder.  
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   Por ser a primogênita, também em família ela é ponto de referência: papai José considera-a seu 
“braço direito”; mamãe Madalena confia-lhe com agrado a educação dos irmãos. Main não é 
indiferente à ascendência que percebe ter sobre os outros e se serve disso para fazer o bem. 
   Porém, para compreender realmente quem é Main é preciso ir além das aparências. O que mais 
caracteriza a juventude de Main é a presença de Deus que toma posse do seu coração tornando-
se o seu “Sol meridiano”; de Jesus Cristo que entra com suave prepotência em sua vida, fascina-a 
e a atrai ao seu Evangelho; do Espírito Santo ao qual docilmente se abandona e que interiormente 
a transforma. 
   Tudo isso se realiza através de uma atividade intensa, não isenta de fadigas e lutas, de 
momentos de estagnação e de retomadas corajosas. 
   Os pais de Main, seus primeiros formadores, colocam as premissas para que sua primogênita 
possa crescer orientando seus talentos para aquele “Sol meridiano” que quer ter em mãos o rumo 
de sua vida. Dom Domingos Pestarino, vice-pároco de Mornese, com sabedoria educativa continua 
a obra e predispõe as condições para que a pequena semente cresça. 
   A Filha de Maria Auxiliadora de amanhã consolida neste período seus traços característicos e 
originais que a tornarão a primeira, não só no sentido cronológico, mas sobretudo carismático. 
 

A amizade 
 

   Como na adolescência de João Bosco, assim na de Main, a amizade assume um papel de tal 
importância que se torna um aspecto imprescindível da pedagogia salesiana. Main, sociável e 
expansiva, é cercada pelas amigas, mas prefere as relações que lhe permitem compartilhar seu 
ideal cuja realização leva a um intercâmbio de bem e de vida. A amizade com Petronila é 
emblemática. 
   As duas amigas são muito diferentes: Maria vivaz, rápida no trabalho, arguta e briosa; Petronila 
calma, bondosa, mais lenta e reflexiva. Duas personalidades que se completam na reciprocidade a 
ponto de levar o biógrafo Ferdinando Maccono, a dizer: «Não sabemos se Maria, sem Petronila, 
teria conseguido fazer tudo o que fez». 
   Com efeito, as duas amigas são como duas irmãs: «A alma de tudo era sempre Maria. 
Inconscientemente ela era a inteligência, o olho; a outra era o braço, a mão, mas isso acontecia 
naturalmente e tudo procedia com a máxima harmonia». Por isso a amizade entre Maria e 
Petronila era uma amizade sólida, seja porque fundada sobre o ser profundo de cada uma, seja 
porque levava a Deus e a Ele se referia continuamente nas pequenas escolhas cotidianas, mas 
também nos momentos das grandes decisões, como sucedeu na fundação da oficina. Petronila foi 
realmente a primeira confidente à inspiração de Maria e, mesmo não compreendendo 
completamente o projeto proposto, abraçou-o com total confiança e desde o início prestou sua 
colaboração de todo coração e com todas as forças. 
 

Vocação salesiana 
 

   Na juventude de Main Deus coloca a semente da vocação salesiana. Mesmo sem conhecer o 
fundador do oratório de Valdocco, ela realiza em Mornese o que o jovem Bosco fazia nos Becchi de 
Castelnuovo: reúne as jovens, atrai-as a si com as belas maneiras e com a doçura, brinca com elas 
e lhes fala da bondade de Deus. Ela, afirma Alberto Caviglia, é salesiana por instinto.  Tal 
afirmação, além de indicar sua “natural” predisposição à missão educativa, revela de que modo 
Main, desde a juventude fora acompanhada para viver a “espiritualidade salesiana” que é 
essencialmente a espiritualidade dos jovens e para  os jovens.  Ela, não só vive espontaneamente 
tal espiritualidade, mas a assimila com seus recursos de mulher jovem, oferecendo deste modo à 
espiritualidade salesiana o toque feminino que lhe faltava. 
   Main vive um cristianismo alegre e atraente que se torna proposta vocacional e, em estilo 
salesiano, projeto educativo, escola de vida e para a vida, longe de qualquer abstração. Nele, ela 
expressa a pedagogia do trabalho como um compromisso a cumprir o próprio dever com zelo e 
paixão consciente de estar participando da obra de Deus. O trabalho na lavoura ou o recreio com 
as meninas, o cuidado da casa ou os empenhos de caridade no povoado, tudo para Main  é 
ocasião para realizar  “a tempo e lugar” as suas tarefas por amor a Deus. 
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   Para Main, a alegria é um mandamento, um imperativo, porque não pode ser triste um coração 
habitado pelo amor de Deus e todo jovem tem o direito de saciar sua sede nessa fonte inexaurível. 
   Daí a pedagogia da união com Deus que orienta Main a fazer de cada instante o momento certo 
para “permanecer em Deus” continuamente, sem interrupção entre os momentos da oração e os 
da caridade. 
   A juventude de Main: tão simples e límpida, tão bela e verdadeira, é uma proposta acessível a 
todos, é uma vida que transmite vida, é uma melodia que, também hoje, espera as nossas vozes 
para ser executada, levando a mensagem alegre da salvação aos jovens e às jovens do terceiro 
milênio. 
 

pruffinatto@pfse-auxilium.org 

____________________________________ 
 

 
AMOR E JUSTIÇA 
 

...deles é o Reino 

 
Julia Arciniegas, Martha Sëide 

 
   Somente as pessoas que se tornaram novas por um relacionamento vital com Deus são capazes 
de conjugar amor e verdade, amor e justiça. 
   O dinamismo desses binômios sustenta o empenho para mudar as regras e a qualidade das 
relações e também as estruturas sociais. Inserido nesta perspectiva, cada educador, cada 
educadora è chamado/a a realizar uma operação original de „perfuração do cotidiano‟, para 
desmascarar e neutralizar aquelas forças que se mostram contrárias ao espírito do Evangelho. 
   Os grandes problemas identificados pelos Objetivos do Milênio interpelam incessantemente as 
consciências. É possível ainda existir em nosso tempo pessoas que morrem de fome? Condenadas 
ao analfabetismo? Privadas dos cuidados médicos mais elementares? O cenário da pobreza pode 
ampliar-se indefinidamente... E como ficar indiferentes diante da violação dos direitos humanos 
fundamentais de tantas pessoas, especialmente das crianças? É o que esta rubrica pretende 
abordar para propor uma leitura de fé dos problemas atuais, evidenciar nossa responsabilidade 
educativa e sugerir ações alternativas. 
 

Os fatos falam 
 

   A infância negada e abusada desafia dramaticamente o presente e o futuro da humanidade. 
Estatísticas não faltam...  Os últimos dados difundidos pela Unicef, contidos no relatório Levels & 
Trends in Child Mortality, de 2010, revelam que a taxa de mortalidade infantil reduziu-se de um 
terço nos últimos vinte anos. No entanto, diariamente ainda morrem no mundo cerca de 22.000 
crianças com menos de cinco anos, vítimas de miséria extrema e de doenças facilmente curáveis. 
Além disso, 190 milhões de crianças atualmente estão abaixo do peso, 230 milhões sofrem com 
atrasos no crescimento, 50 milhões não recebem alimentos suficientes, 130 milhões entre 6 e 11 
anos não freqüentam a escola, dois milhões de crianças foram mortas durante conflitos armados, 
nos últimos dez anos. 
   Para além das cifras, basta pensar que, com menos de 1% do que o mundo destina anualmente 
aos armamentos, poder-se-ia responder às necessidades fundamentais de todas as crianças dos 
países pobres. Um mundo globalizado que tem o potencial para resolver tão grave escândalo, 
mantém ainda em aberto suas grandes contradições e fraquezas. A estes dados acrescenta-se a 
voz das crianças que nos contam, concretamente, o seu drama: 
   Esta é a minha vida. Tenho 11 anos, vivo em Sarajevo, sou uma aluna sem escola... Uma 
menina sem brinquedos, sem amigos, sem chocolates, só com um pouco de leite em pó. Em 

mailto:pruffinatto@pfse-auxilium.org
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poucas palavras, uma menina sem infância. Uma criança da guerra. Junto comigo há milhares de 
outras crianças desta cidade que foi destruída, que choram e se desesperam, esperando por uma 
ajuda que nunca chega. Por que não chega? Estou desesperada. Tenho vontade de chorar. Já 
estou chorando (Cf. Diário di Zlata  61). 
   Chamo-me Jorge. Vivo num dos lugares mais pobres da cidade... Tenho estas cicatrizes no meu 
braço e no meu pescoço, desde pequeno. Minha mãe era vendedora de rua... Certo dia, quando 
comecei a consumir drogas, surrou-me e me disse para não voltar mais de mãos vazias. Desde 
então, passo a noite na rua e assim fui me acostumando a tudo. (Cf Cicatrices em mi piel 84-86). 
 

Às fontes do amor 
 

   O pensamento de Jesus sobre as crianças e sobre a exemplaridade da infância relativamente ao 
relacionamento correto com Deus no Reino está expresso com clareza no Evangelho em situações 
e com modalidades diversas. “Deixai que as crianças venham a mim, porque delas é o Reino dos 
Céus” (Mc 10,14-16;cf. Mt 19,13-15; Lc 18, 15-17). 
   Esta afirmação de Jesus é a revelação de uma verdade fundamental sobre o Reino de Deus que 
só é aceitável aos simples de coração. 
   O Reino pertence às crianças porque elas são totalmente despreparadas, sem segurança, sem 
pretensões; sua vida é totalmente dependente. 
   A doutrina social da Igreja aponta para a exigência de respeitar a dignidade das crianças, 
desenvolvendo uma profunda estima por elas, como também um serviço generoso em favor de 
seus direitos. Isso vale para toda criança, mas torna-se urgente nos casos de maior fragilidade e 
necessidade (Cf. Compendio DSC 244). 
 

Cabe a mim... cabe a nós... 
 

   A interpretação da situação das crianças de hoje à luz do evangelho e da Doutrina Social da 
Igreja exige ações responsáveis e concretas a fim de nos educar e de educar ao amor e à justiça 
em relação às crianças. De fato, o amor cristão impele à denúncia, à proposta e ao empenho de 
planejamento cultural e social e a uma efetiva operosidade. Compreende-se sempre mais 
claramente que estamos ligados por um destino único que requer uma comum assunção de 
responsabilidades, inspirada por um humanismo integral e solidário (Cf. Compendio DSC 6). 
   Muitas crianças encontram-se em situações difíceis de exploração, de escravidão; parecem ser a 
mercadoria humana na economia global.  
  Nós nos preocupamos para conhecer mais de perto eventuais situações de crianças em 
dificuldade, no contexto em que estamos inseridos? Que ações concretas manifestam o nosso 
amor em relação a elas? 
 

   Redescobrir o mundo das crianças e o que elas são no pensamento de Deus é uma tarefa que a 
comunidade educativa é chamada a assumir a fim de atender à “emergência infância”. 
   Estamos conscientes da necessidade de tornar a criança protagonista do seu crescimento? Que 
estratégias são postas em prática para alcançar esta meta? 
 

   Uma comunidade educativa que se modela pelas orientações evangélicas da caridade e da opção 
preferencial pelos fracos e pelos últimos, pode captar o grito das crianças. 
   Que ressonância tem em nossas escolhas a voz das crianças mais prejudicadas?  
 

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

_______________________________ 
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FIO DE ARIADNE 
 

A espera 
 

Maria Rossi 
 

   O termo, como também a atitude da espera, pode ser considerado sob vários pontos de vista. O 
Dicionário de Psicologia de U. Galimberti (1994) define-o como “a dimensão que caracteriza a 
postura psíquica voltada para o futuro”. 
   É uma dimensão muito presente no decurso da vida. Os dias, os meses, os anos, são 
constelados tanto pelas esperas cotidianas como pelas esperas a longo prazo. Todas são 
importantes.  As esperas cotidianas, mesmo diferindo de pessoa para pessoa, são bastante 
comuns. Espera-se que passe a dor de dente; que o exame dê bons resultados; que a conferência 
cansativa termine logo; que as/os estudantes compreendam as coisas importantes; que o tempo 
seja suficiente para fazer tudo quanto se deseja (mas isso, infelizmente parece que não acontece 
mais); que o dia termine em paz e que o sono nos restaure das fadigas e das tensões do dia, e 
outros. 
 
As esperas segundo a idade 
 
   As esperas a longo prazo, além de diferir de pessoa para pessoa, diferem muito com a idade. As 
meninas e os meninos de 13-14 anos, além de encontrar o príncipe encantado ou a inspiradora da 
própria vida, seguros e sem hesitações esperam tornar-se médicos, advogados, ecologistas, 
projetistas de tecnologias avançadas, capazes de resolver os problemas espinhosos da guerra, da 
droga, da fome, da violência, da salvaguarda do ambiente, da política. 
   Aos 18 anos as coisas mudam um pouco. As esperas, mesmo permanecendo mais ou menos as 
mesmas, tornam-se mais delimitadas e realiísticas. Nesses últimos anos, dado o clima social de 
insegurança, as esperas são expressas com muitos se e mas. As dúvidas aumentam as 
dificuldades, inibem a expressão dos recursos pessoais e não permitem que as pessoas se realizem 
e realizem tudo quanto poderiam fazer. 
   Também os adultos têm suas esperas: os pais esperam que os filhos cresçam saudáveis e que 
façam as melhores escolhas para a sua vida e para a família; os doentes esperam a cura; os 
profissionais, um trabalho bem seguro, satisfatório, com remuneração adequada e com 
possibilidade de fazer carreira. 
   As irmãs? Entrevistei algumas de idades diferentes. Uma irmã jovem, durante uma breve e 
densa conversa, expressou-se assim: “Da vida eu espero fazer a experiência de Deus e, das irmãs, 
que se queiram bem”. Outra jovem respondeu: “Da vida espero a felicidade e do Instituto e da 
sociedade, que mudem para melhor”. 
   Algumas irmãs, entre 60 e 70 anos de idade, interpeladas em locais separados, responderam 
quase unanimemente com admiração e alegria: “Da vida nada mais espero porque já recebi tudo. 
Agora estou me preparando para o grande encontro”. Uma delas, de caráter pronto, acrescentou: 
“Espero do Senhor a ajuda para ser capaz de interagir positivamente com as pessoas que 
encontro”. Uma irmã com mais de 60 anos respondeu com alegria e rosto iluminado: “Espero 
crescer sempre mais no amor do Senhor e trabalhar só para Ele até a morte”. 
   Mas, há também o reverso da medalha. Uma irmã, interpelada como as outras, entendeu mal a 
pergunta e proferiu observações negativas. 
 

Do saudável ao patológico 
 

   As esperas, tanto as que se fecham no horizonte da jornada, como as que abarcam os 
horizontes da vida, preveem, geralmente, eventos positivos, algumas vezes também com a certeza 
da “sentinela da noite”. De fato, a sentinela não duvida que à noite segue o dia. E parece que isso 
seja próprio de uma natureza saudável.  
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   Também Jó (ou o seu autor), no momento de extrema espoliação, abandonado e ridicularizado 
pelos amigos, afirma que no final verá Deus e o contemplará com seus próprios olhos. Depois 
acrescenta: “Esta minha esperança está gravada no meu íntimo”. (Jó 19, 27). 
   Nem sempre, porém, e não para todas/os é assim. Sob a pressão de experiências fortemente 
negativas como uma traição ou a incompreensão ou a morte repentina de uma pessoa amiga e 
significativa; uma inesperada doença grave; a perda do emprego, a respiração se faz mais curta, o 
desconforto pesado e a angústia apossa-se também das pessoas que habitualmente são serenas e 
otimistas. Estas situações podem repercutir dolorosamente também sobre o físico. Mas, a maioria 
das pessoas, depois de um momento de desorientação, volta a olhar o futuro com esperança. 
   Diante de eventos dolorosos que a vida não poupa nem mesmo àqueles que parecem ser os 
afortunados, algumas/alguns, não tendo sido treinadas/os para esperar o melhor, tendem a 
restringir os horizontes, a se fechar em si e a esperar acontecimentos negativos. 
   Há quem absurdamente, como no drama/comédia de Beckett, Esperando Godot, espera 
duvidando que alguém chegue. De fato, no final do drama, ninguém chega. Quem se coloca nessa 
posição, às vezes, não consegue captar o lado positivo de um evento e acaba por interpretar tudo 
ou quase tudo como sendo negativo. 
   A espera pode gerar alegria, entusiasmo, criatividade, poesia, mas também ansiedade. Quando 
a ansiedade supera certos níveis torna-se patológica, bloqueia os dinamismos psíquicos saudáveis 
e não permite alcançar resultados satisfatórios. 
   Uma pessoa que se preocupa excessivamente com o êxito, corre o risco de não conseguir 
superar a prova ou de obter resultados inadequados. Trata-se da ansiedade pelo desempenho, 
não só para as/os meninas/os, adolescentes e jovens. Pode ser causada por uma profunda 
insegurança ou por uma exagerada preocupação consigo mesma/o. Para as/os meninas/os, 
frequentemente isso é devido ao excesso de expectativas dos pais. As expectativas dos pais, das 
educadoras e dos educadores, nos limites certos, manifestam confiança. E quem se sente 
confiável, geralmente dá o máximo. Mas, se são excessivas, bloqueiam. O problema está em 
encontrar para cada pessoa e também para si, a medida certa. 
   A restrição dos horizontes, a ansiedade, a angústia, a incapacidade de olhar para além de si, de 
aguardar e de ter esperança num evento que acalme e salve, podem levar à autodestruição, à 
morte ou a conduzir uma triste existência para si e pesada para aqueles com quem se está 
compartilhando a vida. 
   Esta situação pode depender de fatores múltiplos e complexos. Não se pode, superficialmente, 
generalizar. Frequentemente ela é consequência de uma vivência marcada por pesadas 
decepções, abandonos, dissabores, mas também por escolhas pessoais induzidas às vezes pelo 
exemplo de pessoas significativas. 
   Quando um pai tende à depressão, o filho poderia aprender e assumir  a mesma atitude. Alguns 
estudos no âmbito da psicologia, evidenciam como, sobretudo na primeira infância, alguém que foi 
rejeitado por pessoas significativas ou que teve a impressão de o ser, encontra mais dificuldade 
para se colocar numa perspectiva positiva. 
   Ultimamente, sobretudo nos Países ricos, tem-se verificado que também as pessoas que 
receberam muito e não foram suficientemente treinadas para superar as dificuldades normais da 
vida, podem encontrar-se nas mesmas condições. 
 
Por uma espera que ilumine a vida 
 
   Quem vive em perspectiva positiva, geralmente, não fica de braços cruzados, mas industria-se 
para que o evento corresponda à expectativa. A mulher grávida evita cuidadosamente tudo o que 
poderia prejudicar o nascituro; o agricultor rega, aduba, tira tudo o que impede o crescimento; a 
educadora prepara cuidadosamente a palestra, estuda, escuta, reza, propõe; o doente respeita as 
regras e as sugestões da terapia; o enamorado arruma-se e se perfuma para agradar a amada. 
   Outras e outros, em vez, ou falam e ficam parados sem nada fazer, ou são derrotistas, isto é, 
não só não fazem, mas com o seu pessimismo desmotivam os que procuram construir alguma 
coisa. 
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   Para estar menos expostos ao desaponto, a prudência sugere apostar alto nas expectativas, mas 
também, tomar as medidas certas relativizando o que não é essencial, prevendo os possíveis 
atrasos e fracassos e pensando numa superação possível. 
   As grandes expectativas são próprias dos adolescentes, dos jovens e dos adultos. Sonhar 
grande, frequentemente, é um bem, não só para o indivíduo, mas para a sociedade toda, porque, 
muitas vezes aos sonhos seguem as realizações. Uma personalidade forte não teme as 
dificuldades, nem desiste diante das críticas e dos possíveis fracassos. 
 

   Não se pode ser otimista por opinião preconcebida ou por ingenuidade. Mas, quando se 
reconhece com humildade que no cotidiano andamos às apalpadelas, pode-se também olhar com 
serenidade o futuro e cultivar a confiança de que depois da tempestade voltará a brilhar o sol, 
pois, depois da prova e do esforço, chegará o melhor, a salvação, Alguém. E isso também diante 
da morte que, pelo seu mistério, é o evento que incute, em todos, um certo medo e repulsa.  
   Do ponto de vista humano, psicológico, também as provações são consideradas como 
possibilidades de crescimento e o fim da vida não é visto como uma desagregação, mas como uma 
realização, como o ápice da maturação humana (Erikson). No refrão de sua poesia, Rabindranath 
Tagore, a invoca: Ó plenitude última da minha vida, morte, ó minha morte fala-me”. 
   A pessoa humana, por impulso natural, é levada a levantar-se depois da queda, a ver o positivo 
possível e a fazer qualquer coisa para que isso aconteça. A fé, reforça e facilita a positividade 
dessa atitude psíquica voltada para o futuro e apresenta a última esperança como a plenitude da 
vida, o encontro com Ele, a possibilidade de contemplar o seu Rosto. Para sempre. 
 

rossi_maria@libero.it 
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ARRAIGADOS E 
FUNDADOS    
EM CRISTO, 
FIRMES NA FÉ 

 

(SÃO PAULO) 

mailto:rossi_maria@libero.it
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NO PRÓXIMO NÚMERO 
 

ENCONTROS:...........Pobreza e bem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AMIGO E SENHOR NOSSO, JESUS CRISTO, 
COMO VOCÊ É GRANDE! 

QUEREMOS IR PARA ONDE QUER NOS ENVIE, 
A FIM DE ANUNCIAR O SEU NOME, 

CURAR NO SEU NOME, 
ACOMPANHAR OS NOSSOS IRMÃOS ATÉ VOCÊ. 

 
 

 
 

 
        “Deus nos fez capaz 
                de viver com Ele”. 
As questões mais urgentes e decisivas 
        sobre a vida, a busca de sentido, 
a inquietação do coração, 
        a capacidade de questionar-se, 
     são sinais de que Deus  
                   nos criou para Ele, 
          “capazes de Deus”. 
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CULTURAS 
 

O sorriso de Deus 

 
A rubrica pretende neste ano apresentar a missão educativa realizada nos diversos 
continentes. O objetivo é mostrar as modalidades e o estilo de presença das FMA entre 
as/os jovens. Neste artigo Ir. Margina Cuadra da Inspetoria Centroamericana CAR 
respondendo algumas perguntas possibilita-nos conhecer o trabalho missionário no 
Darién (Panamá). 
 

Quando você pensa na sua experiência no vicariato apostólico do Darién o que vem à sua 
mente? 
 

   Lembro-me de minha primeira visita destinada à maior aldeia e quando lá cheguei, logo que pus 
os pés na terra, uma senhora aproximou-se de mim e me disse: «Venha “madrecita”, quando as 
missionárias aqui chegam ficam na minha casa». Com presteza suas crianças tomaram a minha 
mochila e me acompanharam à sua casa; ali aquela senhora ofereceu-me café e me falou sobre a 
organização da comunidade indígena. Cerca de uma hora depois seus filhos acompanharam-me 
para visitar as casas da aldeia e no final da tarde convidei todos os meninos e as meninas para 
brincar e cantar. Lembro-me daquela primeira semana que foi a mais cansativa da minha vida, 
mas também a que me encheu de entusiasmo pela minha vocação; naquele momento pareceu-me 
compreender melhor a frase de Dom Bosco: «até o último suspiro será para os meus jovens». 
 

Qual é a situação da província do Darién? 
 

   A província encontra-se no Panamá, fronteira leste com a Colômbia. É a maior do País, tem uma 
população de 53.832 habitantes, dos quais 15.168 são indígenas de diversas etnias: kuna, 
wounaam, emberá. O restante da população é constituído por afro-americanos e por refugiados 
colombianos. A província é uma das zonas de maior exclusão e marginalização do Panamá. Os 
moradores historicamente aprenderam a viver na exclusão social e foram obrigados a fazer da 
pobreza uma cultura. Os meninos e as meninas indígenas sofrem por causa desta injustiça social e 
não recebem uma educação de qualidade. 
   O desafio para a missão é exatamente a educação, sobretudo a educação das meninas, 
obrigadas a se casar muito cedo porque não têm outras possibilidades de escolha. Meninas que se 
tornam bem depressa “meninas mães”. 
   No País existem duas classes sociais que não se entreolham: a dos não pobres e a dos pobres. 
Naturalmente no Darién existem pobres que, não obstante tudo, continuam a acreditar que seja 
possível outro Darién. 
 

O que comporta anunciar o Evangelho numa situação tão difícil? 
 

   Anunciar o Evangelho nesse lugar é colocar a mochila nos próprios ombros, enchê-la de 
esperança e alegria porque vai-se para anunciar um Deus que se faz gesto concreto. É preparar-se 
com a oração para compartilhar a vida, com suas alegrias e sofrimentos, saber demonstrar 
aproximação, mas sobretudo, escutar com o coração. Um dos segredos que aprendi na missão é 
escutar os idosos, os que possuem a sabedoria da vida. 
   Quando os indígenas percebiam que eu me sentava por longo tempo para ouvir falar dos mitos 
e das lendas, diziam entre si: «É uma de nós, está aprendendo as nossas coisas». Só deste modo 
fui capaz de inculturar e anunciar a boa noticia do Evangelho. Muito importante também é 
aprender a língua das diversas comunidades o que requer bastante tempo, empenho e sacrifício. 
No verão caminhamos por quilômetros e quilômetros na floresta, no inverno vamos de barco pelos 
rios debaixo do sol ou das chuvas intermináveis. 
 
Qual é o objetivo da presença missionária das FMA? 
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   O projeto missionário do Darién é sustentado por duas Inspetorias: aquela à qual eu pertenço, a 
centro-americana CAR, e a Colombiana Maria Auxiliadora. O Vicariato Apostólico confiou às FMA 20 
comunidades. Compartilhamos a missão com os sacerdotes, missionários de Yarumal e com eles 
preparamos os leigos para levar a boa nova do Evangelho. O objetivo da nossa presença 
missionária é entrar em diálogo com as diversas populações, fazendo da vida um encontro, uma 
celebração, descobrindo em cada momento o Deus do amor e da solidariedade. 
   Uma das nossas opções é a inculturação, viver a fé a partir das diferenças culturais. Outro 
importante objetivo é a promoção humana, prestamos atenção à pessoa concreta, só assim 
podemos conhecer sua realidade, seus sonhos, suas necessidades e sofrimentos. 
 

Em que consistem as visitas missionárias às aldeias? 
 

   As visitas missionárias duram cerca de uma semana. Nas aldeias não temos uma casa nossa, 
ficamos hospedadas em uma das casas da comunidade e no final, depois de muita partilha de 
vida, quem nos hospeda nos considera como verdadeiros membros de sua família, e é isso que 
enche o coração de uma missionária. O Deus que comunicamos é Aquele que nos acolhe cada vez 
que O visitamos. As visitas às aldeias são uma escola itinerante para as missionárias; a partir de 
cada comunidade que se visita aprende-se a viver com criatividade e a usar os recursos que estão 
dentro de cada pessoa. Aprende-se a acolher o sorriso de Deus 
   O Seu sorriso concretiza-se em cada história, sobretudo quando se toca em profundidade a vida. 
Para mim o sorriso mais significativo que recebi foi o de uma senhora indígena muito jovem, 
tuberculosa que, às portas da morte disse: «Por favor, irmãs, depois de minha morte cuidem de 
minha filha, meu único tesouro. Só vocês, eu sei, farão dela uma pessoa boa». Assim foi: quando 
faleceu, a comunidade FMA levou a menina para a cidade do Panamá e a confiou a uma 
comunidade que cuida de meninas sem família. Vários anos depois a mesma menina indígena, 
com um largo sorriso nos disse “obrigada” por tudo aquilo que havíamos feito por ela. A missão 
transforma a vida de cada missionária, não se pode continuar a mesma, e não se pode deixar de 
dar gratuitamente aquilo que se recebe, não se pode ter medo porque Deus está presente em 
cada momento de tristeza ou de alegria, de cansaço ou de força. É um dom grande que não se 
pode deixar de compartilhar. «A paixão por Deus converte-se em paixão pela humanidade». 

Mara Borsi – Margina Cuadra 
-aguilar24@hotmail.com 

_______________________________ 
 

 

 PASTORALMENTE 
 

“Perto ou longe,  
sempre penso em vocês”        
 

Emilia Di Massimo 
 
Dom Bosco e Madre Mazzarello: mentes ocupadas pela paixão educativa. 
  Nós gostamos de imaginar nossos santos enquanto, na multiplicidade das atividades cotidianas a 
serem concluídas, pensam que estratégias pastorais criar para levar os jovens ao encontro com 
Jesus. Dom Bosco e Madre Mazzarello terão tido certamente o gosto de pensar nos jovens com 
suas mil histórias, suas incertezas e seus entusiasmos. 
   Mas hoje, como os jovens são “pensados” pela nossa sociedade? Uma interpretação atualmente 
muito difundida poderia ser a seguinte: os jovens de hoje são uma espécie de niilismo epocal 
(Galimberti U., 2008), percebem em si mesmos a presença de um hóspede sombrio (a tristeza, a 

mailto:-aguilar24@hotmail.com
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falta de perspectivas futuras ”certas”) que tira o fôlego e rouba as esperanças: buscam um futuro 
que não é fácil. 
   Eles vivem um período de transição onde os pilares anteriores (escola, trabalho, família) não 
têm raízes sólidas. Além disso fazem sempre experiências filtradas, dificilmente fazem experiências 
diretas. Com muito mais frequência, fazem experiências mediadas pela TV, pelo computador, pelo 
celular. Por isso, um dos pontos produtivos poderia ser este: ajudar os jovens a passar da 
experiência indireta à experiência direta do encontro, levá-los para ver, para fazer concretamente 
a experiência da vida que acontece dia por dia. 
   Existe nos jovens uma forte necessidade de encontrar a vida, não somente de interpretá-la ou 
de espreitá-la. 
   Pensar nos jovens poderia significar pensar em como atingi-los, em como fazer-nos encontrar 
por eles e em como fazer as propostas de modo que o encontro seja significativo. 
   Em síntese, é tornar eficaz e visível o pensamento, é tornar as emoções reais e verdadeiras, 
pois, os jovens hoje são presas fáceis do mercado de consumo e de um mundo fabricado pelas 
emoções: eles estão no mundo mas, ao mesmo tempo, vivem uma grande solidão, definida 
atualmente como “sentimento oceânico”. 
   Ocorre habituar os jovens às “emoções-contemplação”. A contemplação não é uma realidade 
abstrata mas sim a capacidade de apreciar as coisas boas, que custam esforço. O teatro, a música 
e outras atividades tipicamente salesianas, são necessárias para educar os jovens à vivência 
correta das próprias emoções e não a curto prazo. Assim, as emoções podem transformar-se em 
sentimentos de auto-doação estável e duradoura. Pensar nos jovens, desejar o encontro com eles; 
poderíamos afirmar que este seja um jogo de olhares, e sabemos que os jovens estão disponíveis 
e interessados em sintonizar-se com o olhar do educador. Pensar em como derrubar o muro 
dentro do qual muitas vezes os nossos jovens se refugiam, significa suscitar sua resposta 
relativamente a expectativas, esperanças e sonhos. 
   O educador que pensa é capaz de recuperar a fragilidade/ternura como dimensão de uma vida 
normal. Ocorre preparar os jovens à resiliência, habituá-los a suportar pequenas e grandes 
frustrações.  É preciso habituar os jovens a conviver com as próprias fragilidades. Os jovens 
devem ouvir dizer que a dor é fonte de aprendizado. Nós “educadores pensantes” não podemos 
propor o oásis de felicidade do jeito que os meios de comunicação propõem pelo mundo afora, em 
cada lugar do planeta. 
   Ocorre criar um lugar onde se possam encontrar adultos significativos e não heróis, que saibam 
contar a própria história com humildade. O encontro pessoal ao vivo, é fundamental; precisamos 
de “biografias de vidas saudáveis”, novas, com suas feridas humanas curadas, e continuamente a 
caminho rumo ao Infinito que ainda se busca. 
   Pensar nos jovens não significa somente atualizar-se ou continuar a estudar. 
   Nossa missão educativa, substancialmente, está em proporção ao Amor que a gera. Porquanto 
pensar, encontrar, educar não se aplica apenas àquelas pessoas que estão diretamente em 
contato com os jovens. A preocupação com os jovens, afetivamente envolvente para nós e, 
ousaremos dizer, recebida como carisma, deveria nos acompanhar sempre, pois, é impossível 
renunciar a ser educadoras, independentemente do lugar em que a Providência nos coloca, para 
além de estar “perto” ou “longe” dos jovens. A medida da nossa presença apostólica é o amor que 
nos anima. 
   Missão apostólica e união com Deus: binômio inseparável para quem está ou não em contato 
direto com os jovens, porquanto a oração é um serviço apostólico, e viver como consagradas é o 
nosso primeiro e verdadeiro apostolado. 
   Na famosa carta de Roma, de 1884, assim escrevia Dom Bosco: “Meus caríssimos filhos em 
Jesus Cristo, perto ou longe eu penso sempre em vocês. Um só é o meu desejo, ver vocês felizes 
no tempo e na eternidade. Este pensamento, este desejo levaram-me a lhes escrever esta carta...”    
   E nós, hoje, não vamos continuar a “escrever” com “coração pensante” para que os jovens 
encontrem a felicidade verdadeira? 

emiliadimassimo@yahoo.it 
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MULHERES NO CONTEXTO 
 

Espiritualidade feminina 
 
Paola Pignatelli, Bernadette Sangma 

 
   Qual é a espiritualidade da mulher? Ela existe de fato?? É diferente da espiritualidade do 
homem? Em quê? Como é possível saber?  São estas as perguntas postas por Maria Teresa 
Porcile, uma teóloga uruguaia. 
   Realmente, hoje existem círculos de mulheres de todas as crenças, culturas, religiões, etnias e 
classes sociais que tentam elaborar uma espiritualidade feminina partindo simplesmente do ser 
mulher. É uma abordagem que se fundamenta nas experiências das mulheres, dando sentido, 
direção, enriquecimento, solidez e fecundidade capazes de incidir intensamente não só em suas 
vidas, mas na comunidade inteira.  
   Uma consideração básica como ponto de partida parece ser a de Shekhinah Morgan, da 
Austrália, a qual disse que a espiritualidade da mulher “é tudo o que vem do corpo da mulher”. É 
um corpo fortemente regulado pelas dimensões do tempo e do espaço, que sabe o que significa 
ser mensalmente condicionado pelos ciclos vitais de vida, ser fecunda, acolher a vida no próprio 
corpo, fazê-la crescer, cuidar dela, gerá-la, protegê-la, nutri-la, sustentá-la, acompanhá-la... Daqui 
resulta que a espiritualidade da mulher «valoriza a vida, a criatividade, a empatia, a diversidade e 
os ciclos naturais que estimulam mudanças constantes. Valoriza os ritmos ordinários e cotidianos 
da vida» (Shekhinah Morgan). 
   As categorias da normalidade e da simplicidade são um dos aspectos valorizados na 
espiritualidade das mulheres. Ligia Maggi, no seu artigo publicado na Revista “Tempos de 
fraternidade” no mês de março de 2010, afirma que, «está nascendo uma espiritualidade gerada 
nas casas, em lugares não monitorados pelos detectores de audiência» E ainda, «o lugar 
doméstico do cotidiano apresenta-se como terreno propício para construir uma espiritualidade 
feminina, no escondimento do corpo a corpo com Deus e com a sua Palavra. Restituindo à casa 
aquela fé, muitas vezes unicamente pensada nos lugares institucionais: nas igrejas, nas aulas de 
religião. [...] Uma espiritualidade do cotidiano, além de reportar ao confronto no espaço ocupado 
pelas pessoas normais, encarrega-se de contrastar a cultura da delegação, reconhecendo que 
Deus fala com você pessoalmente no íntimo de sua vida e não somente aos domingos ou nas 
ocasiões solenes!». 
   Tal espiritualidade é capaz de resgatar o valor do pequeno, do que é barato, do insignificante, 
do marginalizado, da minoria. Tem-se portanto a valorização das categorias tendenciosamente 
deixadas de lado para, em vez,  pensar de modo unitário, harmônico e em comunhão. Por isso 
emerge evidente que a espiritualidade não se aplica apenas ao sobrenatural, mas abarca o corpo, 
as relações, o trabalho. Trata-se do corpo e do espírito, dos seres humanos e do universo inteiro, 
do céu e da terra, do indivíduo e da humanidade inteira. 
   Um filão muito rico de espiritualidade feminina em comunhão com as forças da natureza provém 
das populações indígenas. Victoria Tauli-Corpuz, uma mulher Igotot das Filipinas disse que a 
«espiritualidade das mulheres indígenas está basicamente ligada à terra. Ela deriva da crença de 
que o universo é um ser vivo, que tem o seu espírito. Realmente, todas as coisas no universo têm 
o seu próprio espírito. As mulheres Igorot acreditam que sua capacidade de produzir e de 
reproduzir seja diretamente proporcional à capacidade da terra de se renovar. Portanto a relação 
entre a mulher e a terra é recíproca. As mulheres cuidam da terra enquanto a terra provê as 
necessidades das mulheres. Quando a terra está sofrendo, as mulheres também sofrem. Quando 
as mulheres estão sofrendo, a terra também é ferida. A espiritualidade ligada à terra manifesta-se 
na vida e nos acontecimentos diários». 
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   A relação espiritual que a mulher tece com as forças da natureza estende-se em seguida às 
pessoas humanas dando um toque especial aos relacionamentos interpessoais, ao trabalho e à 
prestação de serviço. Elena Kelly, uma mulher da Igreja Protestante da Nicarágua, diz: «Nos meus 
doze anos de serviço como enfermeira, trabalhei sete anos com as comunidades mais 
necessitadas. Sinto que não estou simplesmente oferecendo o meu serviço, mas estou 
compartilhando a vida das pessoas. Junto com elas arrisco a vida viajando a cavalo, de barco, 
dormindo em casas improvisadas. Eu reconheço que isso me dá muita satisfação e profundo 
sentido espiritual; para mim, também faz parte da espiritualidade». Em um mundo onde com 
frequência vivem-se situações de conflito e a segurança da mulher encontra-se comprometida até 
entre os muros domésticos às vezes, a espiritualidade torna-se um marco ao qual as mulheres se 
apegam, para encontrar força e ativar a resiliência. 
    Um exemplo eloqüente dessa força interior nos vem de uma mulher muçulmana. Shaah Jahan 
Begun ajudou a criar uma casa de acolhida denominada Shaktishalini, em Nova Delhi, após uma 
experiência traumática. A mulher conta: «Minha filha tinha sido morta pelos seus sogros. Eu não 
podia pedir justiça, estava desesperada. Não obstante tudo isso tinha fé na misericórdia de Allah e 
comecei a trabalhar nesta sociedade a fim de que tais horrores não se repetissem mais!». 
   Outra mulher socióloga de religião Budista, Renuka Jane Ramaanujan, sentia-se destruída pela 
perda da sua filha primogênita. Dizia: «Uma amiga minha participava da música-oração Budista. 
Eu também fui. A música-oração deu-me uma energia enorme.Experimento novamente a sensação 
de poder e de controle. [...] Com oração e música eu acredito numa energia límpida ao meu redor. 
Isso me ajuda a tomar as coisas nas minhas mãos». 
   É claro que a espiritualidade da mulher é portadora de características e perspectivas diferentes, 
que tem todo o potencial para enriquecer a humanidade. 
   Em nossas Comunidades proféticas e vocacionais, o que assinala o termômetro da 
espiritualidade? Somos capazes de elaborar não só com palavras, mas na carne uma mística 
vulnerável ao cotidiano? Para reconciliar o “céu e a terra”, para ser sinal de um “além”, distante e 
próximo de cada homem, com a nossa presença de mulheres, antes de tudo, ricas das nuances de 
uma consagração salesiana? 
 

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

 ____________________________________ 
 
 

 
NOSSA TERRA 
 

Criação, a beleza  
de Deus     

 
Anna Rita Cristaino 
 
 
“A partir da grandeza e da beleza da criação, contempla-se por analogia o seu Criador” 
(Salmo 8, 10) 
 

   Deus com sua obra criadora espalhou a beleza. Montes, rios, árvores, flores, animais, homem e 
mulher. Sua convivência harmoniosa é sinal e imagem da beleza do Criador. 
   Crer em Deus Criador ajuda-nos a perceber-nos como criaturas e a acolher Deus como a fonte 
de tudo o que existe. Olhar a criação inteira, também aquela que está machucada, sofre e geme, 
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com olhar contemplativo, significa estar consciente de que todas as criaturas estão em Deus e 
Deus está em todas as criaturas, como cantava São Francisco no seu Cântico. Terra, ar, água e 
todos os seres vivos, pedem ao gênero humano, proteção, responsabilidade.  
   Nossa responsabilidade com as gerações que virão deve levar-nos a tomar consciência de 
cuidar. No Magistério da Igreja fala-se de “Salvaguarda” da Criação, que significa proteger das  
ameaças que podem provir de vários fatores: poluição, exploração irresponsável dos recursos, 
consumo excessivo, interesses privados, mas na “Salvaguarda” está implícito também o conceito 
de cuidar, que se preocupa não somente em “conservar”, mas também em “cultivar” e 
“desenvolver” para melhor. 
   Papa Bento XVI convida a ser guardiães e administradores responsáveis. Guardiães da Criação 
porque guardiães da Beleza de Deus. Beleza que se torna escolha de comportamento não violento 
com os homens e todas as criaturas. 
«Se aceitamos no profundo do nosso ser – diz Ir. Maria Pia Giudici no livro “Irmãs”, de Maria Pia 
Bonanate – não só a pessoa do irmão, mas o rosto da pedra, o crepitar da chama, o fragor do 
trovão, o ímpeto do vento, o sussurro e o barulho da chuva, a emoção da gota de orvalho, o canto 
dos passarinhos, somos capazes penetrar a infinita simplicidade da existência. Despojamo-nos das 
superestruturas inúteis, voltamos ao nosso ser mais autêntico, simplificamos os nossos gestos e os 
nossos pensamentos, redescobrimos o significado das pequenas ações de todos os dias, também 
das mais humildes e insignificantes. Na criação, depois da Encarnação do Verbo e do Mistério 
Pascal, nada mais é insignificante, nada mais é opaco, nem definitivamente presa da morte. Em 
primeiro lugar revela misteriosamente uma pulsação, uma vida, uma palavra, onde é possível 
reconhecer sem esforço o Outro Rosto do Verbo de Deus». 
 

arcristaino@cgfma.org 
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TESTEMUNHAS DIGITAIS 
 

Não tenhais medo...    

 
Maria Antônia Chinello 

 
 
Uma rubrica que, de acordo com o tema do ano passado (cara-a-cara), tenciona 
considerar a necessidade de ocupar com maior sabedoria o território digital, cujo 
limite não é tecnológico, mas humano: tem o rosto das pessoas, das famílias e das 
comunidades, que emitem a luz da verdade e da vida a partir de um olhar criador. 
 
   O título, nós o tomamos emprestado do Convênio realizado de 22 a 24 de abril de 2010, em 
Roma, pelo Ofício Comunicações Sociais e pelo Projeto Cultural da CEI: “Testemunhas digitais. 
Rostos e linguagens na era da corrida midiática”. 
   Um convênio que oito anos depois das Parábolas midiáticas, uma semelhante convention  vivida 
em 2002, convocou  o povo comunicador, italiano ou não. 
   Três dias para refletir sobre o fato de que mais do que as tecnologias, para a Igreja, em base ao 
magistério de Bento XVI (e antes, de João Paulo II), estão no centro das preocupações o homem 
e a mulher, a pessoa humana na sua integridade e no desenrolar de sua história. 
   Portanto, uma evolução no conhecimento de que o digital, as novas tecnologias, já estão 
traçando as coordenadas da história e da cultura, para tornar-se – com a metáfora introduzida há 
quase 20 anos pelo Cardeal Carlo Maria Martini, Arcebispo de Milão – “o ambiente em que nos 
movemos e o ar que respiramos”. 

mailto:arcristaino@cgfma.org


25 
 

   O Papa, na mensagem para a 44ª Jornada Mundial das Comunicações Sociais (2010), fornece-
nos a chave para sermos “testemunhas” digitais, no tempo do digital: não se trata de “ocupar a 
web” mas sobretudo de oferecer também neste contexto o próprio testemunho para alimentar a 
cultura e portanto contribuir para a construção de uma sociedade mais humana e humanizadora, a 
civilização do amor. 
 

Por que testemunhas digitais? 
 

   O adjetivo “digital” sublinha o fato de que tanto as antigas como as novas mídias estão se 
redefinindo, mudando nossa vida cotidiana e nossas relações. 
   Hoje a tecnologia, e em particular os objetos tecnológicos, estão mergulhados numa rede de 
significados sociais mutáveis, inovadores, continuamente negociados. A tecnologia nunca é inerte 
ou neutra: significa coisas diferentes para pessoas diferentes. 
   O substantivo “testemunhas”, entretanto, é o elemento fundamental nos processos e nos 
cenários culturais que vão se definindo em cada contexto social e político: ele evoca a atitude, 
defronte à inovação incansável, à mudança irresistível. Uma atitude que não deve ser nem 
prejudicial nem resignada. Ser testemunhas significa remeter a algo mais e, na acepção cristã, a 
testemunha faz referência ao Evangelho. Por isso o desafio é estar no contexto digital fazendo 
ressoar a palavra do Evangelho do qual cada um é testemunha. 
 

Não perder ninguém pelo caminho 
 

   A era digital é caracterizada pela formação de uma geração nascida com as novas tecnologias, 
plasmada por elas, que as usa com grande desenvoltura e, infelizmente também, com grande 
indiferença e inconsciência dos mecanismos profundos que as regulam, atentos apenas ao seu uso 
oportunista e funcional. Para nós, educadoras, tudo isso deve traduzir-se em preocupação ética, 
educativa, formativa, comunicativa porque está mudando o modo de tratar as crianças, de criá-las 
e de educá-las. 
   Muda a forma como as pessoas se comunicam, aprendem e ensinam; muda a noção de tempo, 
a percepção do espaço, o conceito de realidade. 
   As velocidades de mudança não são uniformes, porquanto alguns componentes mudam mais 
depressa do que outros e esta lacuna, esta distância gera tensões, desconfortos, sofrimentos: «A 
transição é tão rápida que não nos permite focalizar e, então, continuamos a ver o futuro com os 
olhos, os parâmetros e os valores de um passado que lutamos para superar. 
   Isso provoca uma desorientação e uma sensação de inadequação que podem desaguar em 
angústias ou, ao contrário, em precipitados saltos para  a frente». 
   Segundo Antônio Spadaro, jesuíta, “A Rede e a Igreja são duas realidades destinadas a 
encontrar-se. Bem sabemos que a Igreja sempre teve no anúncio da mensagem e nas relações de 
comunhão as duas pilastras fundantes do seu ser. Portanto, a Igreja que evangeliza está 
naturalmente presente – e é chamada a estar – lá onde o homem desenvolve sua capacidade de 
conhecimento e de relação. A lógica da web cria um impacto sobre a lógica teológica e a Internet 
começa a colocar desafios para a compreensão do cristianismo”. 

mac@cgfma.org 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Os “nativos digitais” – ou seja as gerações que cresceram ligadas às novas tecnologias – 

assumiram a linguagem veloz, essencial e invasora; navegam numa comunicação 
horizontal, descentrada e interativa; movem-se numa geografia que conhece a 

transversalidade dos saberes e expõe a uma pluralidade de perspectivas. (...) A este 

respeito, o nosso empenho de cultivar uma nova alfabetização é levado avante passo a 
passo sabendo que não se trata simplesmente de desenvolver uma aproximação empática 

das tecnologias digitais, mas também de estar presentes nesse ambiente com modalidades 
que não afugentem a identidade cristã, a excelência apresentada pelo Evangelho: «Ocorre 

estar dentro da contemporaneidade, mas indo além, com um cuidadoso trabalho de 

discernimento por parte da comunidade da Igreja». 
(Da palestra de Mons. Mariano Crociata, Secretário da CEI, no âmbito do Convênio 
“Testemunhas Digitais”) 
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DE PESSOA PARA PESSOA 
 

Que vida é esta? 
 
Anna Rita Cristaino 
                                                                        
À parte aquilo que me pode ser 
concedido fazer 
pelo bem de outros seres humanos, 
para mim pessoalmente a vida 
não tem outro sentido, 
e, no fundo, nunca teve  
outro sentido senão a expectativa 
da verdade. 
 

(Simone Weil) 

 
   No trem, enquanto voltava de casa para Roma sentei-me ao lado de um garoto: Francisco. Ele, 
é de Potenza, mas estuda em Sena. Tem alma de artista mas escolheu a faculdade de Ciências 
Bancárias por questões práticas esperando um futuro não muito precário. 
   Começamos a conversar trocando considerações sobre os livros que cada um de nós está lendo. 
Livros que nos levam a falar da vida, das coisas que o homem busca e daquilo que mais causa 
medo na própria existência. 
   Falou-me dos seus estudos, dos seus sonhos, dos sonhos já quebrantados e daqueles que ainda 
espera realizar. 
   Até 18 anos viveu entre a escola, a praça, os amigos e também, um pouco, no oratório. Depois 
decide inscrever-se na universidade numa cidade distante da sua. Está convencido de que 
deixando o seu pequeno mundo, tudo será diferente, tudo mudará.  
   O seu desejo é renascer, deixar para trás o que não gosta de si mesmo, colocando apenas 
algumas coisas na sua bagagem. Tem vontade de ser ágil. Quer sentir-se livre para recomeçar. 
   Porém, depois dos primeiros meses na sua nova cidade surpreende-se sentindo saudade, 
solidão, carência de afetos e de amizades sinceras. Mas decidiu. É preciso recomeçar. E para 
poder fazê-lo renunciou a escutar-se, a interrogar o seu coração. Agora já tem 25 anos. Mudou 
muitas vezes de apartamento, de companheiros de quarto, de amigos. Começou a acreditar que 
basta deslocar-se um pouco mais para lá para livrar-se de coisas que não funcionam, para corrigir 
eventos que não seguem a linha dos próprios desejos. Mas esta convicção, pelo menos me parece, 
está começando a vacilar. 
   Quanto mais fala sobre si mesmo, mais coloca perguntas deixando transparecer um grande 
desejo de viver. É como se quisesse abocanhar tudo o que lhe dá gosto de viver, dando-me a 
impressão de que tem fome de vida. 
   O trem não parou entre Nápoles e Roma, a viagem prossegue tranqüila e linear por duas horas. 
Francisco fala, e parece ter necessidade de relatar sua vida para considerá-la verdadeira! 
   Quanto mais narra mais se convence de que o protagonista daquela história é ele mesmo, são 
suas as experiências às quais se refere.  
   Descreve muitos particulares e no final ele se detém sobre as múltiplas relações de amor. 
   Particularmente namorou uma garota, Simone, por quase 4 anos. Estudante, com ideias mais 
claras do que as suas. Queria mais empenho naquela relação. Queria jogar todas as suas cartas 
naquela dança de dar e receber, com plena gratuidade. Queria crescer. Ele não estava pronto. 
Tinha medo. Ela o deixou. 
   Depois dessa desilusão não acredita mais na possibilidade de uma relação estável, no fundo não 
acredita que o amor exista e agora, para ele, até o amor pode ser inscrito no elenco das coisas 
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consumíveis. Diz ter “consumido” um monte de meninas. Pergunto-lhe o que busca naqueles 
relacionamentos. Ele me diz que sua atitude é compulsiva e de dependência.  
   Como quem se droga ou se entrega ao álcool, procura não pensar, esquecer. 
   As relações de consumo dão-lhe a percepção de se sentir vivo. É a única maneira de ficar surdo 
para si. 
   È uma verdadeira fuga, um modo efetivo de não se escutar, de fazer calar a parte mais 
autêntica de si mesmo. 
   Ele me olha, percebe que está falando de si e de suas coisas mais pessoais e íntimas, com uma 
desconhecida. Faço-lhe sinal para continuar. Ele hesita. Consente. Faz-se um curto silêncio. Depois 
sorri e continua a narrar. 
   Parece que busca o seu verdadeiro ser nesta particular forma de alienação. Tem medo de sua 
solidão, tem medo de se sentir morto vivo. 
   Eis porque há necessidade de alguma coisa que o faça sentir que seu coração pulsa e que o 
sangue corre nas suas veias. 
   Estamos quase em Roma. Olhamo-nos e como síntese final de tudo aquilo que havíamos falado 
ele diz: «Mas, que vida é esta se para vivê-la você precisa fugir de si mesmo? Se continuamente 
precisa escapar? Se apenas precisa não tentar pensar?». 
   Cumprimentamo-nos. 
   No ônibus que me leva para casa penso em Francisco: Que vida é esta se para vivê-la você 
precisa fugir de si mesmo?”. “Que vida é esta se você tem medo dela? “Que vida é esta se não se 
tem a coragem de desdobrar todas as suas pregas e de saborear sua doçura e seu amargor?”.  
   Sempre me vem à mente a história de Francisco. Seu olhar e o modo com que gesticula as mãos 
revelam uma grande inquietação. 
   Tem a ansiedade de quem está com sede mas nada encontra com que dessedentar-se. O 
turbilhão de emoções que relata é o mundo no qual gostaria que alguém entrasse para lhe  
explicar como funciona. 
   O mundo parece-lhe avançar muito rapidamente. Corre mais veloz do que ele. Penso nele e me 
veem à mente muitos outros jovens como ele. 
   Penso também na minha vida, reflito e percebo que exatamente lá onde às vezes nos sentimos 
mais sozinhos, “nas fendas da rocha”, lá, para mim, está Aquele que a fez especial. 
Obrigada Francisco. 

arcristaino@cgfma.org 

_______________________________ 
 
VÍDEO  - por Mariolina Parentaler 
 

Homens de Deus (Des Hommes et des Dieux)  

de Xavier Beauvois – França 2010 
 
“É verdadeiramente um pequeno milagre o que Padre Christian de Chergé e os seus monges 

cistercenses estão fazendo nesses dias na  França. O filme de Xavier Beauvois que relata os 
últimos três anos de sua vida no mosteiro de Tibhirine, no Atlas argelino antes de ser 

seqüestrado e morto, está facilitando o box office” – confessa sorrindo para a imprensa 

Delphine Benroubi. Administrou uma rede de 130 salas independentes espalhadas em todas as 
escalas e acrescentou: tendo sido colocado prudentemente em circulação com apenas 252 

cópias pelo seu distribuidor, depois de duas semanas brilhantemente bateu recorde com a 
contagem de um milhão de espectadores. As cópias tornaram-se 424 e as salas o terão em 

cartaz até novembro. O seu sucesso começou pela crítica com o inesperado e prestigioso 

“Grande Prêmio do Júri” conferido em Cannes e a indicação ao Oscar como melhor filme 
estrangeiro. Mas para o público certamente foi o mais sincero “boca-a-boca” a promovê-lo e a 

indicá-lo. Comove, interroga, inquieta. Nenhuma denúncia política, nenhuma demora 
espetacular sobre a violência. Somente a vida de sete homens que seguiram o seu Deus e 
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obedeceram ao povo, mais que à ameaça das armas. Um pequeno grande filme que sabe 

sacudir nossa consciência entorpecida. 

 

Em comunhão com os irmãos muçulmanos 
 
   Mas quem eram os sete monges de Tibhirine ? Com a visão do filme e com a leitura de “Mais forte que o 

ódio” (edições Qiqajon) brota uma intensa e maravilhosa diversidade. O filho de um militar, um médico, um 

ex-revolucionário, um camponês, um padre educador de rua, um encanador e um professor: todos haviam 
escolhido Deus. Os dados registrados pela história mostram que o mosteiro de Notre-Dame de Atlas em 

Tibhirine na Argélia foi fundado em 1938. Em 1984 Frei Christian de Chergé se torna prior, e quando no 
primeiro turno das eleições de 91, o FIS (Frente Islâmica de Salvação) alcança um grande sucesso, o 

exército dá um golpe de estado para evitar o segundo turno das eleições e dissolvê-lo. Para a Argélia inicia-

se o terror e a violência que levará à morte mais de cem mil pessoas. Durante o advento de 93, catorze 
operários croatas (cristãos)  de um estaleiro perto de Tibhirine, são abatidos por um comando terrorista e 

poucos dias depois, na véspera do Natal, um outro grupo armado apresenta-se ao mosteiro impondo-se aos 
monges e ameaçando-os de morte. No mesmo período o prior escreve o seu testamento espiritual e – 

depois de um período de forte inquietação e incertezas – a comunidade decide permanecer ao lado do povo 

argelino. Seguem-se assassinatos de mulheres e homens de diversas ordens religiosas, até que na noite de 
26 para 27 de março um comando captura sete dos nove monges  presentes  no mosteiro de Tibhirine. 

Depois de um mês, um comunicado da GIA (Grupos Islâmicos Armados) reivindica a ação e sua motivação 
teológica. No final de maio comunica a degola deles. A escolha acertada do diretor Xavier  é a de não 

descrever o martírio deles. De narrar, em vez, o cotidiano das semanas precedentes, nas quais os 
protagonistas decidem não abandonar a vida e as atividades que há tantos anos desenvolvem, não obstante 

a pressão das violências  e das ameaças. Uma escolha sofrida, difícil, motivada em cada um e por cada um, 

num percurso pessoal de fé. Sinceramente – declara o jovem autor de 43 anos, até hoje mais ator do que 
diretor - «não me interessei pelo caso porque a “investigação política” continua aberta. O coração do filme 

está na força daqueles monges, alguns idosos e doentes, que se encontraram diante do dilema de partir ou 
ficar. É esta a sua mensagem». A vida beneditina educa-os a não ter medo dos “irmãos da montanha” 

(terroristas) e dos “irmãos da planície” (o exército). Celebrar, cultivar, discutir, curar, escutar são apenas 

alguns dos verbos que vivenciam e testemunham com o povo simples e indefeso do lugar. O seu é um 
cristianismo do “sinal e da aproximação” que não se propõe  a fazer proselitismos. Um cristianismo no qual o 

evangelho é uma declaração de amor ao povo argelino que se encarna no testamento do Frei Christian e na 
progressiva, democrática e por fim “unânime” decisão de não se colocar a salvo. Um fato verdadeiro – 

sintetiza a guia ACEC – assim como sua fé, sobre a qual, através da escansão lenta, enxuta, em certas 
passagens solenes, a direção desenha o diário apaixonado de uma missão sem fim». Um filme com reflexões 

profundas e elevadas, para ser visto e revisto. Para não ser perdido, absolutamente. 

 

PARA REFLETIR  
 

A ideia do filme - Uma espécie de testamento espiritual dos monges do Atlas: a escolha 

extrema de permanecer na Argélia, a custo de perder a vida, como resposta ao chamado 

interior de solidariedade com um povo agredido pela violência. 
 

   O texto do Frei Christian o explicita da maneira mais tocante e inesquecível pela sua incisividade: «Se me 

acontecesse um dia (e poderia ser hoje mesmo) de ser vítima do terrorismo que agora parece querer 
envolver todos os estrangeiros que vivem na Argélia, ficaria contente se a minha comunidade e a minha 

igreja se lembrassem de que a minha vida é doada a Deus e àquele país”. “Homens de Deus”, portanto.  
Capazes de ensinar que escolher Deus é escolher os homens. Homens do Deus de todos, indistintamente.  

Testemunhas da presença de um Deus único, no qual muçulmanos e cristãos acreditam e do qual receberam 
a missão de viver fraternamente. Isso significa “Eu sou SEU e sigo as SUAS pegadas”, também na 

comunidade. É na comunidade, de fato, que nasce a escolha de permanecer. A partir das relações pessoais, 

na partilha dos pensamentos e dos sentimentos, nos gestos de cuidado, no confronto comunitário. Em 
outras palavras onde se vive uns para os outros,  no Amor, gera-se a fé. 

 
O tema do filme - Ensinar a fé e a oração ligadas à vida e vice-versa. Uma vida ligada à oração 

e que faça compreender os seus efeitos. «Nós somos os passarinhos, mas vós sois os ramos 

sobre os quais os passarinhos posam», afirma uma mulher argelina. 
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   A vida da comunidade beneditina é ritmada pela oração e pelo trabalho. A oração, sobretudo, é vista na 

sua simplicidade, a reza dos salmos que compõem a liturgia das horas é despojada de auras místicas e de 

uma eloqüência que possa afetar e causar surpresas. 
   É especialmente marcante pela clareza com que dá sentido ao que está acontecendo em torno deles e 

neles mesmos. A própria liturgia na sua linearidade parece domesticar suas angústias e incertezas. Não só: 
enquanto faz perceber uma profunda comunhão com Deus expressa também a pertença a um povo de fé 

que se dilata no tempo e no espaço. 

   Até mesmo a dimensão eucarística manifesta-se com imagens sugestivas que misturam os sinais da vida 
com os sinais do rito, nos gestos da vida. Uma lição de autêntica contemplação benéfica e profunda. 

_______________________________ 
     

 

ESTANTE VÍDEOS por Mariolina Parentaler 
 

THE ROAD  
John Hillcoat – USA – 12010 
 
   Extraído do romance “A Estrada” de Cormac Mc-Carthy, prêmio Pulitzer 2006, “The Road” não nos deixa 

mais felizes, mas mais conscientes sim. O poder visionário do filme cativa desde os primeiros minutos e  seu 
ator protagonista, Viggo Mortensen (ao lado do pequeno e terníssimo Kodi Smit), exibe uma interpretação 

mais uma vez magistral. O resto é confiado às cinzas inesquecíveis de uma fotografia perfeita (toda gélida 
ao retratar a desolação do presente, mas quente e suave ao iluminar as lembranças do passado), que se 

desenrola acompanhada por um comentário musical elegante e sugestivo. 
   A obra propõe-se como uma intensa reflexão sobre a paternidade. Ao longo da estrada um homem e uma 

criança avançam na carroceria de um caminhão, em “uma noite mais escura do que o breu e um dia mais 

cinzento do que os do passado”. A chuva radioativa apagou as cores do mundo, uma guerra – ou talvez um 
apocalipse nuclear – contaminaram a natureza e suas criaturas: as árvores caem, os passarinhos perderam 

o impulso do voo, os homens não sonham mais e se alimentam de crueldades. Mas os dois resistem. Levam 
consigo poucos trapos e míseras porções de comida, lutam contra o frio e as dificuldades, estão 

continuamente em perigo, têm encontros arriscados e desagradáveis, todavia “avançam”.  Eles estão cientes 

de que são os últimos portadores do “fogo-interior”: o fogo do amor. Movimentam-se para um futuro que 
não vislumbram, mas apontam “para o mar”, ao Sul, porquanto o pai relata sua vida em cores ao menino, 

plena de música e da doçura loira de sua mãe, engolida pela noite. Existem dilemas morais e escolhas 
diversas: há os que se rendem à destruição dos tempos e os que cumprem um compromisso de 

responsabilidade extrema, para com um Deus que não se vê e uma civilização que faliu.  

_______________________________ 
 
 

SOMEWHERE 

Sofia Coppola – USA – 2010 
 
   O filme da consagrada diretora, muito esperado, desembarca no concurso oficial de Veneza em 2010 e 

ganha o cobiçado mas polêmico Leão de Ouro. A prestigiosa filha da arte, e prêmio Oscar, depois da estreia 
internacional de “Lost in translation” volta à temática da desorientação existencial com uma história de 

amadurecimento pai-filha, em que é a menina de onze anos que redime o pai de trinta anos.  «Interessava-

me – declara na sala de imprensa Sofia Coppola – introduzir em uma vida aparentemente invejável, um 
elemento de transtorno». E para Johnny (uma estrela de Hollywood que vive num hotel à espera do novo 

filme) o transtorno é Cleo, a filha de onze anos que a mãe lhe confia para ter um período de tempo só para 
si. É uma menina de grande beleza, terna e afetuosa, «que aprendeu a não pedir carinho para não 

demonstrar a sua infelicidade. Quando vai à cozinha, assim o faz para recriar com o pai uma espécie de 

família, de vida doméstica». Cleo é uma atriz menina de comprovado talento e beleza, Ella Fanning: «Eu a 
escolhi porque é tocante, sabe expressar inocência e maturidade, fragilidade e força, respeito por aquele pai 

infantil que sempre se sente  perseguido, que não sabe onde levá-la a não ser para vê-lo jogar no cassino». 
   Cleo patina no gelo para mostrar-se ao papai em toda a sua  beleza, mas ele não olha para ela, tem os 

seus pensamentos: «Até que finalmente a vê, como a imagem daquela poesia e graça  que anunciou. É 
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daquele momento em diante que começa a refletir sobre o vazio de sua vida». A narrativa  desenrola-se em 

parte como crônica, mas sobretudo como metáfora, «unidas ao longo daquela linha narrativa que não 

esmaga as exigências do verdadeiro mas as conduz para integrar-se com as da rebelião e do desafio», 
conclui a ACEC propondo a utilização do filme para aprofundamentos e debates sobre um tema tão 

problemático e importante. 
_______________________________ 
 
ESTANTE  LIVROS  por Adriana Nepi 
 

AS QUATRO ESTAÇÕES DE UM VELHO CALENDÁRIO 
Luisito Bianchi – Sironi 2010 
 
   É difícil definir, na sua intraduzível simplicidade, este delicioso pequeno livro. O autor refazendo o ciclo das 

estações e dos tempos litúrgicos, revive sua infância feliz, quando não havia ocorrência festiva ou ferial que 
não fosse ocasião de jogar. Realmente nestas páginas é o ano escolar que regula e unifica o conteúdo da 

memória. O calendário dos jovens começava no dia primeiro de outubro: data fixa, igual para todos. Cada 
dia, cada mês, cada estação trazia o seu dom: as saídas nas noites de outubro para o rosário a Nossa 

Senhora com o acréscimo de um passeio na praça, o dia fatídico da matança do porco quando até a 

professora fechava um olho sobre as ausências na escola. 
   Santa Luzia com seus dons, a primeira neve, a chegada da feira nos dias mágicos do Natal e a alegria de 

ver dia por dia as horas de  sol prolongar-se e a água das fossas  tornar-se  uma crosta sólida. Após as 
aulas, eis o grande verão com o rito da ceifa, a festa das espigas de milho a serem debulhadas no quintal. 

“Na vida de cada homem – conclui o autor - cada momento é tão importante como o todo e este sentimento 

se prova quando as lembranças das estações distantes se tornam memória”. Memória que, ao ligar o 
presente ao passado, faz dizer: “Valia a pena viver”. A segunda parte do livro evoca personagens 

características: Nena e seu irmão Celi, os puros de coração; Giuliano, pobre por nunca ser visto, humilde e 
contente na companhia do seu burro; e outros ainda relembrados com hilariante humorismo, como a 

professora Viganò, portento de eficiência e a professora Gasparini, cheia de filhos e de zelo fascista. 
 

_______________________________ 
 

PADRE SERGIJ - Lev N. Tostoj 
 
   Trata-se de um tipo de parábola, quase uma autobiografia ideal do grande autor russo com 

espiritualidade profunda e irrequieta. 

   É a história de um homem dominado por um sonho orgulhoso de perfeição. Príncipe, homem bonito, 
iniciando uma brilhante carreira militar deixa o mundo e se faz monge. Abre uma longa luta contra si 

mesmo: descobriu que a santidade é a única perfeição possível ao homem, mas a santidade não se alcança 

sem a vitória sobre as paixões, por isso é necessária uma oração incessante. Passa vitorioso por terríveis 
provas, dúvidas, tentações da sensualidade, até que após anos de reclusão descobre-se dotado de virtudes 

taumatúrgicas, tornando-se  famoso e venerado como um santo.  Mas percebe em si a secreta complacência 
por ser tão procurado e admirado e está para morrer de desespero. Motivado por um sonho claro como uma 

visão, põe-se a caminho a fim de encontrar um antiga conhecida, Pasen´ka, jovem simples mas de família 
nobre. 

   Um anjo lhe disse: Dirige-te a ela, encontrarás a salvação. Encontra uma mulher idosa que os sofrimentos 

da vida reduziram à miséria e que vive para os outros, aceitando humildemente a responsabilidade de culpas 
e de erros não seus, e acreditando ser culpada porque, com tantas pessoas para cuidar, não consegue ir 

sempre à igreja e se lamenta por rezar automaticamente... Sergij compreendeu: “Eis o que eu devia ser e 
não fui. Eu vivi para os homens com o pretexto de Deus, ela vive para Deus, imaginando viver para os 

homens...”.  E parte novamente, como peregrino de Deus, só conhecido por Ele. 

_______________________________ 
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O LIVRO 
 

Branca como o leite, vermelha como o sangue 
 

Emilia Di Massimo 
 

   “Nasci no primeiro dia de aula, cresci e envelheci em apenas duzentos dias”. Bastaria esta frase para 
sintetizar os conteúdos do primeiro romance escrito por Alessandro D´Avenia, trinta e dois anos, licenciatura 

e doutorado em Letras clássicas, professor de Letras no ensino médio e cenógrafo. 
   Porém, “Branca como o leite, vermelha como o sangue” não é apenas um romance de formação, não é 

apenas o relato de um ano escolar. O texto apresenta múltiplas ocasiões de reflexão, frequentemente 
desconcertantes tanto para os adultos como para os jovens; as inquietações emergem através do variegado 

monólogo do adolescente de dezesseis anos, Leonardo, que dá voz e densidade ao que acontece na vida de 

um adolescente quando irrompem o sofrimento e as perdas, e o mundo adulto parece nada ter para dizer. 
Todavia no romance, inevitavelmente, jovens e adultos entrelaçam suas existências com tudo aquilo que a 

vida oferece: o desejo de crescer e as relativas resistências, a vontade de olhar para o céu mas de viver com 
intensidade o quanto é profundamente humana a exigência de renascer e de recomeçar... Experiências que 

parecem encontrar na paixão educativa de um jovem suplente de história e filosofia, sua plenitude e sua 

realização, mesmo se para o aluno Leonardo todos os professores são “uma espécie protegida  que espera 
extinguir-se definitivamente”. 

   Gradualmente, porém, o novo professor demonstra ser diferente, seus olhos ficam brilhantes quando 
convida os alunos a realizar o próprio sonho, a sonhar... Leonardo, carinhosamente chamado de Leo, tem 

um sonho, seu nome é Beatriz, mas ela não sabe, ao menos no momento. Ao seu sonho Leo combina uma 

cor, o vermelho. O vermelho é a cor do amor, da paixão, do sangue, e vermelha é a cor dos cabelos de 
Beatriz. Mas há também outra cor que desconcerta Leo, o branco. O branco é a ausência, é tudo aquilo que 

diz respeito à privação ou à perda; é a presença de um inimigo interior que o aterroriza, que luta ao mesmo 
tempo com a força de um leão e que o jovem percebe dentro de si. O branco é o vazio, o tédio, o silêncio, a 

solidão, é a tremenda sensação que experimentam todos os jovens, é o mundo que se apresenta 
completamente indiferente e distante, onde tudo é insignificante e estranho. O vermelho é o sangue que 

pulsa nas veias antes de uma partida de futebol, é a emoção que se experimenta quando se sai de moto 

com o amigo mais leal, Nico. Vermelho é, especialmente, Beatriz. “Cada coisa tem uma cor. Cada emoção 
tem uma cor. O silêncio, em vez, é branco”. 

   Além das cores interiores que mostram os passos do seu crescimento, Leo tem também uma realidade 
mais próxima, e, como todas as presenças próximas, mais difícil para ser vista: Sílvia, a sua amiga confiável 

e serena. Mas é o universo interior de Leo que entra em crise pela postura e pelas palavras do suplente. 

Quando o professor narra as histórias das “Mil e uma noites”, quando fala sobre homens humildes que não 
sabem que têm um tesouro enterrado na porta de casa e sobre as viagens  cansativas através do deserto, 

em busca de um sonho, seus olhos são cheios de nuances. O professor “Sonhador”, segundo  sua classe de 
alunos do ensino médio de dezesseis anos, nada sabe da vida real: mas quando olha para aqueles jovens 

frequentemente sonolentos, vê diante de si a paleta inteira das cores da terra e se enche de entusiasmo. 
Por outro lado, “se não permites que as pessoas sonhem, tu as tornas escravas”, e “quando o sonho 

desaparece a noite continua na sua escuridão porque não haverá aurora”. O jovem docente, através da 

tradição clássica, deseja dar respostas, que não têm absolutamente a pretensão de serem exaustivas, de dar 
uma solução, além do mais, toda resposta autêntica deixa sempre o indício da busca, do não definitivo, é 

simplesmente uma proposta segura e não pessimista ou resignada. 
   Mas aos dezesseis anos o coração bate somente porque está enamorado, e o Amor é o único interesse 

autêntico que captura verdadeiramente. “Porque, quando existe o amor as pessoas às vezes se comportam 

de modo tolo. Talvez errem o caminho, mas estão fazendo uma experiência... Deves te preocupar se quem 
te ama  nunca te machuca, porque isto quer dizer que parou de tentar ou tu deixaste de manter...” E muitas 

vezes é exatamente o sonho que se tem no coração que machuca, que, improvisamente,  se quebra. “Os 
sonhos verdadeiros constroem-se vencendo obstáculos. De outra forma não se tornam projetos, mas 

permanecem sonhos A diferença entre um sonho e um projeto é exatamente esta. Os sonhos se revelam 
pouco a pouco, talvez de modo diferente de como os havíamos sonhado...” De repente na vida de Leo tudo 

se torna branco, como o sangue de uma pessoa que tem uma doença que elimina os glóbulos vermelhos 

que indicam vida... Branco como a dor que nos faz fugir e correr longíssimo da morte. São momentos 
dramáticos nos quais o coração se pergunta por que existe o amor... Somente tendo a coragem de 

responder encontra-se a coragem de escavar a fundo dentro de si, de sangrar e de renascer.  E somente 
então, pode-se compreender que os sonhos viverão para sempre, que se pode crer em alguma coisa que 
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nos supera infinitamente. “O amor não existe para tornar-nos felizes, mas para demonstrar-nos o quanto 

seja forte a nossa capacidade de suportar a dor”. 

   O questionamento religioso é inevitável: Ter alguém que nos guia ou ter um destino cego? “Muitas vezes 
penso no movimento para dar xeque-mate ao destino; o movimento para ser feliz” . Eu me recuso a 

acreditar mas desejo encontrar o Sentido da dor...  “E compreendo que Deus existe, de outro modo não me 
sentirei melhor.  Aprender com o Papai Noel não te faz melhor. Se aprendes com Deus, sim”. 

   Uma grande dor desafiará Leo; pedir-lhe-á para compreender que “oferecer a própria dor aos outros é o 

mais belo ato de confiança que se possa fazer”; isso o fará amadurecer e lhe dará uma nova visão da 
existência,  das pessoas... E das cores... “Leo, às vezes nós temos medo de inimigos que são muito menos 

fortes do que parecem. Só o branco que os reveste, no coração da noite, os faz parecer misteriosos e 
terríveis... O branco, é preciso. Assim como é preciso o vermelho. Irremediavelmente professor, o 

Sonhador”. 
 
 

     
 

CARTAS DE UMA AMIGA 
 

Amigos e testemunhas 

 
   Vocês esperavam encontrar Camilla. Apesar de ter-se ela despedido deixando-nos como herança 
um legado de sonhos, todas talvez tenhamos pensado: “Vejamos na última página do DMA se é 
verdade que a nossa Camilla não escreve mais!”.  É verdade. 
   É difícil substituí-la.    Vamos sentir saudades dela.   
   Disseram-me, agora toca a você.  Escreva uma carta às leitoras e leitores do DMA. Desta vez 
escolhi cartas de outros. Fui tocada pela história dos monges da Argélia, vítimas do terrorismo. 
Talvez pareçam muito intensas para esta seção. Mas vale a pena lê-las. 
 

Carta testamento de Frei Christian 
 

   «Se me acontecesse um dia (e poderia ser hoje) ser vítima do terrorismo que agora parece 
querer envolver todos os estrangeiros que vivem na Argélia, gostaria que a minha comunidade, a 
minha Igreja e a minha família se lembrassem que a minha vida é doada a Deus e a este país. [...] 
Chegado o momento, gostaria de ter aquele instante de lucidez que me permitisse pedir o perdão 
de Deus e dos seres humanos, meus irmãos, e ao mesmo tempo de perdoar de todo coração 
quem me tivesse ofendido. [...] Eis que poderei, se Deus quiser, mergulhar o meu olhar no olhar 
do Pai, para contemplar com Ele os seus filhos do Islã assim como Ele os vê, totalmente 
iluminados pela glória do Cristo, frutos da sua paixão, revestidos pelo dom do Espírito, cuja alegria 
secreta será sempre estabelecer a comunhão e restabelecer a semelhança, jogando com as 
diferenças». 
 

Carta de uma mãe argelina muçulmana depois do assassinato dos sete monges 
 

   «Depois da tragédia e do sacrifício vivido por vós, depois das lágrimas e da mensagem de vida, 
de honra e de tolerância transmitida a vós e a nós pelos nossos irmãos monges, decidi ler o 
testamento de Christian, em voz alta e com profunda comoção, aos meus filhos porque senti que 
era destinado a todos e a todas. [...] Eu e meus filhos estamos muito tocados por tão grande 
humildade, por tão grande coração, pela paz da alma e pelo perdão. O testamento de Christian é 
muito mais que uma mensagem: é como uma luz que nos é transmitida, tem o inestimável valor 
do sangue derramado. 
   Nossa tarefa é dar continuidade ao caminho da paz, do amor a Deus e aos homens em suas 
diferenças. Nossa tarefa é regar as sementes que nos são confiadas por nossos irmãos monges 
para que as flores brotem em toda parte, bonitas  em sua variedade de cores e de perfumes». 
 

Uma amiga 
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O TEMPO COM O SEU TRANSCURSO 
ENSINA TODAS AS COISAS 

(Ésquilo) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
NO PRÓXIMO NÚMERO 

 

DOSSIÊ:   Testemunhas de um encontro  

PRIMEIRO PLANO:  Raízes do futuro Salesiana  por instinto  

EM BUSCA:   Mulheres no contexto Mulheres em diálogo 

COMUNICAR:  Testemunhas digitais Qual humanismo no continente digital? 
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NA TUA PALAVRA 

 

Mas Jesus disse: «Deixai vir a mim as 

crianças e não as impeçais, porque o Reino 

dos Céus pertence aos que se assemelham 

a elas». (Mateus, 19, 14) 


