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EDITORIAL 

 

                            Um passo a mais 

                                                                                                                                             

Giuseppina Teruggi 

 

     
   Ir um pouco além, dar um passo a mais: é assim que podemos pintar a esperança. Aquela 
esperança que se baseia numa certeza: Jesus, o Senhor, ressuscitou. Trata-se de uma grande 
esperança. 
   É nesta ótica – no presente número da Revista - que propomos a reflexão sobre o chamado a 
ser Testemunhas de esperança, testemunhas do Ressuscitado. Não uma esperança apoiada na 
emoção ou na espera de alguma coisa, de alguém. Porque caminhamos no seguimento de Cristo, 
e acreditamos na Boa Notícia que Ele nos comunicou, somos mulheres de esperança. Nós o somos 
nos momentos alegres, quando vislumbramos lampejos de luz e o caminho é plano ou quando nos 
parece que tudo desabou em nós ou em torno de nós.  
 

    “A esperança não é a convicção de que as coisas terão um final feliz: é a certeza de que as 
coisas têm um sentido”, afirmava Vaclav Havel. E nós encontramos sentido no que transcende o 
imediato, em um futuro que nos foi prometido e no qual acreditamos. Assim a esperança pode 
habitar as lógicas do cotidiano, não só como refúgio para as nossas ansiedades, mas como 
envolvimento pessoal na construção da trama do dia a dia, com seus eventos. Porquanto a 
esperança é também empenho, responsabilidade, tenacidade, promoção de justiça. Esperança é 
levantar-se pela manhã e acreditar que, não obstante a fadiga de “juntar tantos pedaços da vida”, 
não somos, todavia, “fragmentados”: há um sentido em tudo o que acontece. 
 

   Esperança, fé, confiança: valores inseparáveis, que permitem acreditar no impossível. É esta a 
atitude bíblica experimentada por quem fez escolhas contrariando os atuais estilos de vida. Como 
Maria, a testemunha eficaz que caminha conosco, o Auxílio que nos acompanha rumo ao futuro. 
Como Dom Bosco, Maria D. Mazzarello e tantas Irmãs e jovens que se tornaram “testemunhas” de 
esperança. 
 

   Percebemos hoje uma crise difusa de esperança, entre os jovens e os menos jovens. Mas, em 
nossas comunidades educativas, encontramos também pessoas confiáveis que sabem ”espargir 
centelhas de sabedoria suave e gentil, de fé transparente que reconhece em Deus o supremo valor 
da vida”. Pessoas de todas as idades, muitas vezes irmãs idosas, que efetivam a intuição de João 
da Cruz: “Eu conheço bem a fonte que borbulha e jorra, embora seja noite”. 
   Vivem ao nosso lado: elas sabem irradiar esperança em torno de si e nos jovens, que abordam 
como terra prometida, horizonte aberto, “campo vasto” a ser cultivado para uma vida plena. Na fé, 
na oração, no dom cotidiano de si.  

 

       gteruggi@cgfma.org 

 

mailto:gteruggi@cgfma.org
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DOSSIÊ 

 

Testemunhas de esperança 
 

Mara Borsi, Palma Lionetti 
 

    O último filme de Clint Eastwood, Hereafter, aborda questionamentos importantes sobre a vida 
face a face com a morte, aquela controlada (por Marie), a súbita (por Marcus), a compartilhada 
(por George). 
  O filme reconhece que a vida, assim como a experimentamos no transcurso dos dias, tem um 
fim. O roteirista da película Peter Morgan afirma: «Escrevi o filme depois da morte de um 
queridíssimo amigo meu. (...) No seu funeral pensei no que, talvez, todos estivessem pensando: 
para onde ele foi?  
   Quis escrever uma história que suscitasse perguntas como esta». 
 

O que existe além da vida? 

 

   Sobre o tema da vida depois da morte, Eastwood oferece uma proposta humanística, capaz de 
abordar as dores universais e de vencê-las, não de modo consolatório, mas agarrando-se aos 
valores do cotidiano, o amor, a partilha, a confiança, a literatura como território que liga os vários 
séculos e nos torna, homens e mulheres,  mais próximos do passado. Trata-se de um forte convite 
a recuperar aquela “verdade” e aquela “beleza” que realmente podem salvar o mundo.  
   Um filme para enfrentar a mais radical pergunta sobre o futuro: o que será de mim? 

 

   Na pessoa humana de cada época existem duas atitudes que se estimulam reciprocamente. Uma 
delas quer conhecer o presente sensível, usável, praticável. A outra enxerga o quanto seja limitado 
este conhecimento e procura outras respostas. A partir do iluminismo, sobretudo na cultura 
ocidental, prevalece a primeira que se transformou numa fenomenal euforia para a ciência e na 
qual tudo aquilo que não é imediatamente verificável não somente é colocado entre parênteses, 
mas não deve nem mesmo ser levado em consideração por uma reflexão séria; tudo aquilo que 
não cai sob o poder analítico da verificação é mistério, é um absurdo e deve ser removido. O 
domínio da primeira atitude explica porque vivemos na escuridão ou na ausência de sentido.  
   Escuridão que, segundo o jesuíta Giandomenico Mucci, envolve, sobretudo, o futuro da pessoa 
depois da morte. O editorialista da Civiltà Cattolica sublinha que a cultura moderna desconstruiu a 
morte, não a negou certamente, mas tornou-a irrelevante como coisa da qual desviar-se. 
   A atual cultura pós-moderna nega toda possibilidade de vida depois da morte e ensina que cada 
coisa aparece e desaparece, como na televisão. Cada coisa, relação, decisão é transitória, 
reversível, para ser imortal é exatamente a transitoriedade. 
   A prática de congelar os embriões para reutilizá-los com a fecundação in vitro alimenta a 
esperança de reiniciar os processos vitais em escala celular para obter a imortalidade do próprio 
corpo com o congelamento. Deve-se reconhecer que não há nada de mais anti-religioso em quem 
se entrega a uma esperança de ressurreição científica.  
   Remo Bodei, filósofo contemporâneo, observa que «muitos já não acreditam na vida depois da 
morte, seja porque têm convicções ateias ou agnósticas, seja porque, mesmo professando uma 
religiosidade desligaram-se intimamente da visão da Igreja. A vida na cultura contemporânea está 
muito mais enraizada neste mundo do que no outro. O que aborrece é perder este mundo. Não 
digo que ninguém esteja interessado pelo outro mundo, mas para muitos, hoje, a morte acontece 
sem a esperança da ressurreição enquanto, para quem crê, a adesão à religião sem uma fé 
profunda acaba muitas vezes por assemelhar-se mais a uma apólice de seguro». Avaliação aguda 
a de Bodei. Nasce espontânea uma pergunta: e nós FMA agimos na história com o olhar voltado 
para a vida eterna? Ou, também para nós, a vida além “desta vida” corre o risco de ser uma 
verdade esquecida? 
   Cada época, cada pessoa deve reabrir e tornar a percorrer as trilhas do sentido da vida, da 
morte, do sofrimento. As trilhas do sentido passam pelo dom, eixo da história de Deus. No 
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Evangelho o verbo amar se traduz sempre em outro verbo: “dar”. «Deus amou tanto o mundo que 
lhe deu o seu Filho unigênito» (Jo 3, 16). «Não há maior amor do que dar a vida» (cf Jo 15, 13). 
O sentido da existência, que cada qual é chamada/o a descobrir, é ser na vida doador de vida.  
Para um, para alguns, para muitos. Vive-se quando se dá vida. 
 

Catarina 
 

   Catarina completou 26 anos no dia 9 de junho. Passou-o num leito de hospital, podendo apenas 
pronunciar algumas sílabas e derramar lágrimas de alegria e de dor ao ouvir sua voz, quando 
cantava, nos encontros dos universitários, em ocasiões especiais. Rindo com as piadas de algum 
livro, ou com quem lhe faz companhia, há meses, no Careggi, em Florença. 
   Em 12 de setembro de 2009 o seu coração para de bater inexplicavelmente. Arritmia fatal. 
Permanece parado por uma hora e meia, porém, contra toda esperança humana, contra toda 
evidência científica, o seu coração recomeça a bater, e ela está viva. Viva! 
   Mas como? Com quais consequências? Sua vida foi destruída, talvez? Não, porque rapidamente 
em torno dela forma-se um círculo de amor, assistência, companhia, oração confiante a Nossa 
Senhora. Ninguém a deixou. Nem os pais, nem os irmãos menores, nem os amigos. 
   Catarina é venturosa, porque tem ao seu lado quem a ama. Ama de tal modo a ponto de não 
perder a esperança e muito menos a fé. Ama a ponto de se alegrar por cada pequeno passo dado. 
   Catarina é uma garota comum. A primeira de três filhos, estudou arquitetura. Não se formou, 
pois, seu coração parou 12 dias antes da formatura, quando tudo estava pronto, também ela, feliz. 
Sonhava, cantarolava em casa quando estava de bom humor e, quando estava de mau humor, 
fechava-se no seu mundo de silêncio, um silêncio profundo, reflexivo, orante, em busca da 
profundidade de vida. Um tanto brusca nos modos, mas com um sorriso encantador e uma risada 
contagiante. Esta é Catarina. Uma garota como tantas. Uma mulher que recebeu o dom da vida 
por duas vezes: no nascimento, e naquele dia 12 de setembro e em cada dia que se seguiu, 
quando pessoas e mais pessoas, às centenas e depois aos milhares, se aproximavam dela para 
demonstrar-lhe compreensão, afeto, partilha, compaixão, oração. Inacreditável. Podia acontecer a 
qualquer um. 
   Antônio Socci, famoso jornalista e pai de Catarina, escreveu no seu blog, em 18 de janeiro de 
2011: «Antes de tudo vocês devem saber que Catarina é capaz de se comunicar com o “sim” e o 
“não”. Ela responde muito bem às perguntas que lhe fazemos. Salvo o fato de que para dizer 
“sim” diz “a!” (porque o “s” é difícil de ser pronunciado), enquanto pronuncia com facilidade o 
“não”. 
  Ontem, sua mãe, Alessandra, esteve falando com ela sobre alguns assuntos e Catarina – 
compreendendo tudo – respondeu, também com risadas e as várias exclamações que voltam a 
compor sua ampla expressividade.  
   Num dado momento Alessandra perguntou-lhe: “Cate, você ama Jesus?” Não havia nem mesmo 
terminado a pergunta e Catarina, com aquela prontidão que só se tem para as coisas que ardem 
no coração, respondeu-lhe com os olhos marejados de lágrimas: “A!!! A!!!. A partir de sua própria 
cruz, comovida e ardente como sempre, Catarina renovou esta apaixonada declaração de amor ao 
Salvador. Sinceramente, é difícil não ser tocado (sobretudo para quem viu os olhos de Catarina)». 
A história de Catarina Socci e da fé inquebrantável de sua família convida-nos a dar mais, a nos 
doar mais. 
   Amar mais. Esperar mais, acreditar mais, também nas situações mais difíceis e dolorosas. A vida 
não acaba. Renasce. 
 

O impensável 
 

   A esperança cristã é ruptura, espera um êxito derradeiro que não é o resultado de uma 
continuidade de progressos preparados apenas pela ação política, técnica, científica. A esperança é 
sim a paixão pelo bem possível, pelo sorriso possível, por um mundo melhor possível. Porque o 
mundo pode mudar, as pessoas podem ser melhores. Todavia ela não é apenas a expectativa de 
um bem árduo, mas possível. A nossa esperança está ligada ao Deus vivo. O Evangelho convida a 
esperar o impossível.  
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   A esperança do futuro é ter fé na possibilidade do impossível. O impossível acontece? Sim, 
acontece. Não com resultados espetaculares, mas com o prodígio cotidiano de um amor que não 
se rende; mesmo diante da violência, não se rende; mesmo se guerra e fome continuam, como 
ontem e sempre, não se dobra. A esperança é dar um passo a mais, é ir além. É a beleza de Jesus 
quando diz: não se render, não voltar atrás, nunca pecar contra a esperança porque o impensável 
aconteceu. 
   «A ressurreição de Cristo é um fato histórico, do qual os Apóstolos foram testemunhas e não 
criadores com certeza. Ao mesmo tempo, ela não é um simples retorno à nossa vida terrena; é, ao 
invés, a maior “mutação” jamais acontecida, o “salto” decisivo para uma dimensão de vida 
profundamente nova, o ingresso em uma ordem decididamente diferente, que diz respeito antes 
de tudo a Jesus de Nazaré, mas com Ele, também nós, toda a família humana, a história e o 
universo inteiro: por isso, a ressurreição de Cristo é o centro da pregação e do testemunho cristão, 
do início ao final dos tempos [...]. Sua ressurreição, então, foi como uma explosão de luz, uma 
explosão de amor que rompe as cadeias do pecado e da morte. 
   Ela inaugurou uma nova dimensão da vida e da realidade, a partir da qual emerge um mundo 
novo, que penetra continuamente no nosso mundo, transforma-o e o atrai para si.  
   Por isso ocorre voltar a anunciar com vigor e alegria o evento da morte e ressurreição de Cristo, 
coração do Cristianismo, fulcro da nossa fé, alavanca poderosa das nossas certezas, vento 
impetuoso que dissipa todo medo e indecisão, toda dúvida e cálculo humano. É somente de Deus 
que pode vir a mudança decisiva do mundo» (Bento XVI, 19 de outubro de 2006).  
   À pergunta: «Cristãos, onde está a vossa esperança?» pode-se responder com Dietrich 
Bonhoeffer: «Cristo, nossa esperança: esta fórmula de Paulo é o suporte da nossa vida». 
   A esperança cristã é fundada na solidez da ressurreição de Cristo que deu uma resposta 
definitiva à esperança humana: a morte não tem mais a última palavra. 
   E se a esperança na ressurreição é própria da nossa fé, é também o único e verdadeiro débito 
que temos para com os homens e as mulheres do nosso tempo, diante dos quais somos chamados 
a confessar, com a vida, que a morte não é uma realidade definitiva. 
 

A grande esperança 

 

   Alguma coisa desafia profundamente a esperança, e não é o esforço de viver... mas a morte! 
   «A ressurreição é a resposta ao desafio da morte. A fé na ressurreição é o motor da esperança. 
Cristo Ressuscitado não é apenas para o passado, ele é um ininterrupto ressurgir, é o 
ressuscitador cotidiano, ressurreição que acontece agora no coração do ser» (E. Ronchi). 
   Também Felice, um jovem de vinte anos, vê a ressurreição «como uma segunda oportunidade... 
um dom único que nos permite viver com consciência o que é a morte, mas dando à vida maior 
valor». Michela pensa na ressurreição como “uma vida nova” e na possibilidade de aprender com 
ela a ressurgir no cotidiano.  
   «A ressurreição torna-se assim “uma experiência cotidiana”: é levantar-se diariamente, 
projetados para o futuro, combatendo a morte dentro de nós, em luta contra aquilo que mata ou 
descolora a vida». (E. Ronchi). 
   Talvez, pastoralmente falando, quando alguns conteúdos de fé como estes não são mais 
“conteúdos a serem transmitidos”, mas relatos que fazem pensar, que iluminam o que se está 
vivendo, ligados com os acontecimentos cotidianos, então os jovens aprenderão a expressar a fé 
não através de frases feitas, mas em relação direta com a própria experiência. 
   A fé não se exprime sob as formas frágeis de resignação diante das dificuldades, e nem mesmo 
propõe a negação da felicidade humana, mas introduz a única esperança capaz de ir além da 
barreira da morte. A plenitude da vida terrena, mesmo com as feridas da condição humana do 
pecado, oferece os sinais para uma antecipação da vida eterna, que já se faz presente e viva no 
mundo pelo Espírito do Cristo Ressuscitado. 
   O trabalho de educar os jovens consiste também em ajudá-los a interpretar a vida do começo ao 
fim. Uma leitura humana da vida e da morte ajudará a abrir o coração e a mente dos jovens para 
novas formas de solidariedade e de esperança, sustentados por valores maiores do que as 
necessidades pessoais e capazes de manifestar paixão pelo mundo e desejo de vida eterna. 
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Benjamin 

 

   Como tantos outros jovens, Benjamin começa a frequentar o Dom Bosco Zentrum, de Berlim-
Marzahn (Alemanha) porque está fora do circuito escolar e não tem nem sinal de conseguir um 
trabalho. Como outros jovens da sua idade não é batizado, nada sabe sobre Jesus. Nasceu na 
grande periferia da zona leste de Berlim onde o influxo do comunismo com seu ateísmo declarado 
é ainda muito forte. Benjamin faz amizade com os Salesianos e com Ir. Margareta, que trabalha 
com eles. Traz no rosto um ar de melancolia e de cansaço. Improvisamente desaparece. Passa 
uma semana, duas, três... Os voluntários e os educadores começam a busca. Encontram-no 
depois de um mês. Havia se volatilizado para não precisar dizer que estava doente: um câncer, 
que lhe tira a vida aos 19 anos de idade. Não quer ninguém para compartilhar a dor e o 
sofrimento. Mas os Salesianos, os voluntários e Ir. Margareta não desistem. Alguns dias antes de 
morrer, Benjamin pede à Ir. Margareta para escrever o seu nome numa folha. À pergunta do 
motivo daquele curioso pedido, responde: «Se a senhora escrever o meu nome numa folha, 
quando eu me encontrar com Jesus darei e ele e, vendo o meu nome com a sua caligrafia, talvez 
me vá reconhecer». 
   Benjamin morreu apertando entre as mãos a folha com o seu nome. Desejava ser reconhecido 
por Jesus. 
 
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perguntamos a uma jovem: 
Neste momento da sua existência, o que significa ter esperança? 

 

   Ter esperança, neste momento da minha vida, significa cultivar uma grande confiança no futuro e 

em uma felicidade possível hoje. É ter a força (que não é a minha, mas que me é doada!) de “estar” na 
expectativa, de procurar esta felicidade sem desanimar. Esperança é crer naquilo que parece 

impossível, mas é também ter a audácia de tentar assim mesmo... É acreditar num trabalho digno 

como auto-expressão e serviço aos outros, é acreditar nas relações “para sempre” não obstante os 
percalços, é acreditar e cultivar o sonho de construir uma família, é crer na bondade da minha vida e 

da vida de todos. Esperar é levantar-se de manhã e acreditar que, não obstante a precariedade e o 
esforço para ajustar tantos pedaços da minha vida, ela não é “fragmentada”, pois existe uma unidade e 

tudo aquilo que acontece, as experiências, os encontros estão dentro de um projeto mesmo quando 
não o vejo ou não me esforço para construí-lo. 

   Há, porém, outro aspecto da Esperança que me agrada e que é muito meu: a responsabilidade... O 

“tempo sonhado” que precisa sonhar! Isso me impulsiona a não ficar só olhando, pois, a Esperança 
precisa de pernas, de contágio. A Esperança não é um “fato privado”, mas o desejo de que haja a 

“felicidade para todos”... 
   Isso gera empenho, tenacidade, coragem, capacidade de gastar-me pela justiça, é vontade de tomar 

posição diante dos valores nos quais acredito. É ter esperança no País e na política, na participação e 

no diálogo com todos os homens, sabendo colher de maneira crítica, mas confiante, os riscos e as 
oportunidades para as transformações sociais do nosso tempo. O empenho e a responsabilidade 

ajudam-me a não trocar a Esperança por um ingênuo otimismo! Não é simples, certamente: basta olhar 
um Tg, basta experimentar dias de fadiga, basta uma enésima desilusão... Às vezes tudo fica mais 

difícil pelo ar de “desespero” e resignação que se respira em tantos níveis. Quando perco a coragem 

sempre me vêm à mente algumas experiências da história nas quais precisamente os cristãos 
experimentaram “ousar”, com Esperança, um mundo diferente. Penso na experiência de um grupo de 

jovens (sublinho jovens) políticos italianos que em pleno fascismo, em Camaldoli, se pôs a sonhar com 
uma democracia para a Itália escrevendo no Código de Camaldoli aqueles princípios que depois se 

tornariam a nossa Constituição. Penso ainda no sopro das novidades do Concílio, quando a Igreja teve 
a força de jogar sobre o mundo um olhar rico de Esperança.  

   No fundo não eram tempos menos trágicos do que os nossos (de fato!), e então talvez não sejam os 

tempos que fazem a diferença, mas as pessoas... 
   

Maria Grazia Vergari, Formadora  - Ação Católica                                            
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mara@cgfma.org 

palmalionetti@gmail.com 
 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

PASSO A PASSO 
 

A necessidade do acompanhamento 
 

Anna Rita Cristaino 
 

   Assumir a responsabilidade da própria existência é um dos desafios que as novas gerações 
devem enfrentar. A perda de sentido nas escolhas cotidianas, o desaparecimento de motivações 
suficientes para enfrentar diariamente a vida são, hoje, experiências muito difundidas e profundas. 
   Percebe-se, então, como é forte a exigência do acompanhamento dos jovens. 
   Nas Linhas Orientadoras da Missão Educativa das FMA, no nº 111 lê-se: «A relação de 
acompanhamento ajuda a interpretar positivamente as situações do próprio ambiente, os eventos 
da história pessoal e social, ensina a acolhê-las criticamente e a vivê-las com confiança e amor à 
vida». 
   Nas novas gerações ainda é forte o desejo de uma vida interior. Elas procuram algo que as 
ajude a transcender o material e o contingente e que as conduza a uma vida espiritual profunda. 
Têm impresso o desejo de Deus mesmo não sabendo, muitas vezes, invocar o seu nome. 

 

Perguntamos a uma amiga jornalista: 
O que significa para você neste momento da sua existência, ter esperança? 

 

   No DNA do cristianismo a esperança é o elemento distintivo que faz a diferença. O cristão é o 
homem que, na capacidade de esperar, encontra o teste para a  sua fé. 

   Reconhecem-se facilmente as pessoas que têm esperança: são aquelas com as quais se fica bem, 

pois, por meio de sua confiança na vida, ajudam os outros a fazerem uma leitura positiva da 
realidade. 

   Homens e mulheres que estão prontos para doar, para acolher, para escutar, para colocar-se em 
movimento e resolver os problemas, dos menores aos maiores, que tocam a vida da comunidade. E 

dizemos: nesses tempos difíceis e incertos sentimo-nos muito bem ao lado das pessoas que sabem 
esperar. Nós não poderíamos viver sem estes mestres da esperança que, na fé, sabem dar-nos o 

exemplo de um modo de pensar que hoje está realmente na “contramão” de muitos comportamentos 

sociais cada vez mais espalhados: desde a autorreferência até a dependência de substâncias, desde a 
fragilidade cultural, espiritual, familiar e de valores até a econômica. 

   Muito modestamente, para mim a esperança é um exercício. Ajuda-me a olhar adiante sem jamais 
esquecer que, acertadas as contas com nossos problemas, há a providência que dá a última palavra. 

De tanto em tanto fico um pouco desanimada e percebo que é importante começar de novo a “fazer 

exercícios”. Sem perder de vista o céu. 
   É importante ser confiável na vivência da esperança não só como refúgio para as ansiedades, mas 

como lógica para o cotidiano. 
   Urge o empenho, sobretudo, para ser  realmente confiável aos olhos dos filhos que aprendem, não 

com as palavras, mas  com o exemplo de vida. 

   A eles devemos a capacidade e o dever de ser “testemunhas” de esperanças. Às vezes também 
contra toda lógica. Assim como Deus faz quando irrompe em nossa vida. 
 

Miela Fagiolo, jornalista, Povos e Missões 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mara@cgfma.org
mailto:palmalionetti@gmail.com
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   Paolo Gambini, no texto editado pela LDC, Em busca de autenticidade, itinerário espiritual para 
jovens cristãos diz como Jesus sempre combinou o anúncio do Reino com a proposta da sua 
amizade. Jesus «sabe muito bem que fora de um relacionamento afetivamente significativo não 
existe comunicação profunda. Para poder compartilhar a própria realidade essencial faz-se 
necessária a confiança recíproca. Assim, Jesus não prega. Ele toca o coração das pessoas, carrega 
o fardo de suas vidas, cuida delas. Suas palavras procuram o coração, o encontro. Seus gestos, 
são gestos de amizade». 
 

Jesus e a arte do acompanhamento 

 

   O prior de Bose, Padre Enzo Bianchi, em uma reflexão sua intitulada Jesus Educador sublinha 
como em Jesus existe a arte de encontrar o outro, de se comunicar com o outro, de tecer com o 
outro uma relação. 
   Podemos aprender com Ele a arte do acompanhamento, mas a exemplo dele, devemos ser 
pessoas credíveis, confiáveis. «A credibilidade de Jesus nascia principalmente de suas convicções e 
de sua coerência entre aquilo que pensava e dizia e aquilo que vivia e fazia». Jesus, além do mais, 
despojou-se e se humilhou para entrar em diálogo: «Aos que Ele encontra, jamais comunica uma 
verdade abstrata, mas instaura antes de tudo, com ele/ela, uma relação humana, cujo momento 
concreto de encontro é um kairos, no pleno sentido da palavra bíblica. Sua comunicação acontece 
na “situação” e abre para o diálogo, mas é sempre precedida por um caminho de humildade, de 
condescendência, que renova aquele caminho da kenosis, por Ele percorrido para passar da sua 
condição divina para a nossa condição humana. 
   Jesus se faz viandante, peregrino, frequentador da mesa dos publicanos. O primeiro efeito do 
encontro com Ele é o questionamento sobre o que se procura, o que se quer, o que queima no 
coração. “O que você quer?”. “Mulher, a quem você procura?”. “Do que vocês estão falando?”». 
  E é significativo que os discípulos sejam chamados amigos por Jesus, em uma verdadeira  
relação de amor. 
   Enfim, o último traço de Jesus, que sabe acompanhar ao encontro com o Pai, é a sua acolhida. 
«Jesus sabia realmente encontrar-se com todos. Sabia criar um espaço de confiança e de 
liberdade onde o outro pudesse entrar sem medo e sem se sentir julgado. Jesus criava um espaço 
acolhedor entre si mesmo e o outro que estava vindo, ou que ele ia procurar. 
   Quando Jesus encontrava o outro, procurava criar um clima relacional, permitia ao outro emergir  
como pessoa e sujeito, sem julgá-lo jamais, e sabia compreender a linguagem da qual era capaz: 
a linguagem expressa pela hemorroíssa com o fugaz toque do seu manto, a linguagem desconexa 
de tantos doentes mentais». 
 

Facilitar o relacionamento com Deus 

 

   Está aumentando o número de jovens que procuram pessoas com as quais confrontar-se e 
relatar a própria experiência. 
   O objetivo do acompanhamento espiritual é mediar e facilitar o relacionamento com Deus. Quem 
pede para ser acompanhado e quem se oferece para acompanhar têm uma mesma meta: o 
encontro e o seguimento de Cristo, o discernimento da vontade de Deus, a plenitude da vida 
cristã. Mas existe outro protagonista, o mais importante: o Espírito Santo. Ele é o verdadeiro guia 
que agindo no íntimo de cada um, os configura a Cristo orientando para o Pai. A escolha do 
acompanhamento é destinada a descobrir e a viver o chamado de Deus, redefinindo a própria vida 
segundo a novidade da fé. Só uma vida vivida como resposta ao sonho de Deus pode ser rica de 
sentido, em um contínuo dom gratuito. 
   Os jovens pedem para não serem deixados sozinhos. Têm necessidade de alguém que lhe seja 
próximo sem, contudo, ser-lhe igual. A comunidade adulta deve apropriar-se novamente de sua 
tarefa educativa para continuar a oferecer aos jovens as razões de viver. 

arcristaino@cgfma.org 
 

 ____________________________________________________________________ 
 

mailto:arcristaino@cgfma.org
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RAÍZES DO FUTURO 

 
 

A contribuição das FMA para a 
formação das jovens na Itália  

 

Grazia Loparco 

 

   O 150º da Unificação da Itália ofereceu ocasião para atualizar um reconhecimento das FMA, 
suas casas e obras registradas desde a origem até 2010, no Elenco geral. 
   Assim, sem retórica, os dados e os números indicam em que medida as FMA contribuíram para 
“formar as italianas” através da educação. Tem um certo efeito saber que, em 140 anos, as FMA 
italianas professas – 13.583 – estiveram presentes em 1.162 casas de 19 regiões. 
 

Das palavras aos fatos 

 

   A variedade das obras é a melhor explicação ao nosso empenho salesiano de dar atenção às 
exigências concretas das jovens, especialmente das classes populares, nas diversas situações de 
vida, de estudo, de trabalho; nos diferentes contextos regionais e locais, de cidades ou de aldeias 
isoladas; em períodos diversos, na condição de estabilidade ou de mobilidade e migração. 
   A qualidade civil da contribuição salesiana é caracterizada por uma dedicação educativa que 
brota de uma motivação religiosa, pela qual as FMA sempre se sentiram responsáveis por uma 
missão recebida: ajudar as jovens na escolha do que as pode fazer feliz na vida, preparando-se 
com uma formação cultural, profissional, assumida como expressão de responsabilidade diante de 
si, da sociedade, de Deus. 
   A solicitação para uma vida ativa, propositiva, com o senso do dever assumido antes mesmo da 
reivindicação dos direitos, repercute-se positivamente também no desenvolvimento social, pois, as 
pessoas se sentem motivadas a se ocupar, a entender a vida como dom e tarefa, a ir além da 
rotina. 
   Por isso, as atividades das FMA têm a conotação de respostas aos pedidos que chegavam de 
muitas pessoas, bispos, párocos, entidades, conselhos comunais, privados e que desejavam sua 
presença para responderem a determinadas exigências, mas muitas vezes eles propunham, e 
ainda propõem, uma forma mais espontânea, não remunerada. 
 

Às vezes a oferta supera a demanda 

 

   Um exemplo clássico é o oratório que, por muito tempo, as FMA procuraram assegurar nas 
negociações dos acordos. 
   Às vezes não só não era pedido, mas nem mesmo apoiado, porque ia além da mentalidade local.  
O senso de responsabilidade educativa, então, estimulou a dar mais, a ir adiante com uma oferta 
superior à demanda, por um amor que tende a dar aquilo que é reconhecido como bem, às 
jovens. O âmbito da socialização, do associacionismo, do tempo livre remete imediatamente à 
gratuidade, e manifesta como confiáveis, as pessoas que se dedicam “além” dos tempos previstos, 
com o único escopo do bom presságio sobre as jovens, para promover o seu bem. 
   Com uma grande variedade de obras atinentes à instrução, à formação para o trabalho, à 
assistência em suas mais diversas acepções, ao associacionismo na sua evolução, ao oratório na 
sua articulação, as FMA tencionaram incentivar a formação integral da pessoa a partir de qualquer 
aspecto que se privilegiasse, segundo as circunstâncias. Escolher a modernidade dos meios é sinal 
de que se está dando prioridade às meninas em desvantagem, a fim de favorecer o 
desenvolvimento ao mesmo tempo pessoal e social, na perspectiva de futuro.  
   Poder-se-ia notar, em particular, como as FMA tencionaram formar mulheres para a família, 
sábias administradoras; mas também muitas educadoras, especialmente professoras e, por 
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conseguinte, multiplicadoras de uma visão sobre a pessoa e a educação, mas também 
animadoras, catequistas, leigas empenhadas como as ex-alunas e as benfeitoras. 
 

Uma rede de unificação 

 

   Há algumas décadas atrás, a necessidade de viajar para estudar ou trabalhar dificultava a vida 
das meninas: o empenho das FMA nos internatos, pensionatos e colégios certamente favoreceu a 
sua mobilidade e, por conseguinte, sua abertura mental, seu contato com pessoas e hábitos 
diferentes. Assim, a rede das obras salesianas formou, em todo o território nacional, uma rede de 
unificação entre as jovens das diversas regiões em torno de alguns valores, devoções, 
associações, modelos educativos, leituras, atividades, e assim por diante. 
   Tanta laboriosidade manifestou de fato que ser bons cidadãos e bons cristãos na visão salesiana 
jamais foi antitético.  
   Já Dom Bosco, mesmo longe de uma política ativa dentro do processo histórico que amadureceu 
para a unificação, com sua obra educativa e popular estabeleceu um não desprezível cociente de 
desenvolvimento ao país, reconhecido pelos próprios “adversários”. 
   Não por acaso, também o Papa Bento XVI, no dia 17 de março de 2011, apontou Dom Bosco ao 
Presidente Napolitano como um santo que «modelou a pertença ao Instituto, por ele fundado, 
sobre um paradigma coerente com uma sã concepção liberal: queria que as religiosas fossem 
“cidadãs diante do Estado e religiosas diante da Igreja”». 

gloparco@pfse-auxilium.org 
____________________________________________________________________ 

 
 

AMOR E JUSTIÇA 
 

«...para que nada se perca» (Jo 6, 12) 
 

Julia Arciniegas 
 

OS FATOS FALAM 
 

   Entre corredores e vitrinas. O centro comercial (mall), sinal do nosso tempo. 
   É este o título de um livro de E. Marroquin, apresentado ao público em dezembro passado, 
pouco antes da celebração do Natal, uma festa que há muitos anos está associada à troca de 
presentes, às compras de última hora, ao brinde, à ceia... 
   O autor, claretiano e antropólogo, tece o rigor científico com a tarefa pastoral do religioso a fim 
de focalizar a atenção sobre um estilo de vida baseado no hedonismo, no consumismo e outros 
ismos, que evocam a realidade complexa da mudança cultural hodierna. Na sociedade do bem-
estar, escreve G. Ravasi em sua coluna “Matutino”, não se faz mais nenhuma distinção válida 
entre o luxo e a necessidade. Há centros comerciais gigantescos que se tornam verdadeiras 
cidadelas. 
   A sociedade opulenta fez uma varredura no tradicional conceito de „necessidade‟. Este remetia 
às necessidades primárias. O supérfluo era considerado um „luxo‟, algo a mais, não necessário. 
Agora realizou-se uma reviravolta: a sociedade de consumo desconhece aquela distinção e, o 
conceito de „necessidade‟ ou de „necessário‟ dilatou-se para abarcar a opulência, a 
superabundância, o supérfluo, o acessório. Tem-se, assim, uma mentalidade desenfreada no 
exigir, e isso se revela não só no comércio, mas também no simplesmente humano. Exige-se tudo, 
até o excesso, e a ideia de felicidade consiste em poder comprar tudo aquilo que é brilhante e 
agradável. (Cfr. Avvenire, 17/09/2011). 
 

NAS FONTES DO AMOR 
 

   O Magistério social da Igreja adverte a respeito da armadilha que um tipo de desenvolvimento 
só quantitativo esconde, porque a excessiva disponibilidade de toda sorte de bens materiais em 

mailto:gloparco@pfse-auxilium.org
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favor de algumas classes sociais facilmente torna as pessoas escravas da posse e do gozo 
imediato. 
   Corre-se o risco de orientar as próprias escolhas para o ter e não para o ser, esvaziando o 
sentido da própria vida. 
   O consumismo de alguns contrasta com situações duradouras de miséria desumana que atingem 
zonas inteiras do planeta. Ao invés disso, a utilização do próprio poder de aquisição deveria ser 
exercida no contexto das exigências morais da justiça e da solidariedade e de precisas 
responsabilidades sociais: não esquecer o dever de ajudar com o próprio “supérfluo” e, talvez, 
também com o próprio „necessário‟ para prover o que é indispensável à vida dos desfavorecidos 
(Cf. Compêndio DSC, n. 334. 358-360). 
   O Evangelho nos narra que Jesus, na multiplicação dos pães, depois que alimentou a multidão, 
disse aos discípulos: «Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os 
recolheram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram 
daqueles que haviam comido» (Jo 6, 12). No contexto deste episódio, é possível sublinhar um 
aspecto que ilumina a nossa reflexão: quando se reparte aquilo que se tem, quando nos 
libertamos do egoísmo, da avareza, da ansiedade de acumular, aumentam os recursos para suprir 
às necessidades de todos. 
   No mundo, de fato, não faltam os bens, mas eles se acumulam nas mãos de poucos; não há 
escassez de alimentos, mas nem todos podem usufruir deles; em um mundo com riquezas 
suficientes para alimentar as populações, uma fileira impressionante de seres humanos morrem de 
fome ou desnutrição, ou seja, de doenças derivadas da falta de alimentação. 
   Só a força do amor pode libertar a humanidade do desperdício, do consumismo, da tendência à 
superabundância. 
   O amor, realmente, gera uma consciência solidária fundada na justiça, que se exprime no 
empenho pelo bem do próximo, com a disponibilidade de “perder a própria vida” em favor do 
outro em vez de explorá-lo, e a “servi-lo” em vez de oprimi-lo em vista do próprio lucro (Cfr. 
Compêndio DSC, n. 193). É o que afirma Bento XVI em uma das últimas mensagens à FAO, 
reconhecer o valor transcendente de cada homem e de cada mulher é o primeiro passo para 
favorecer aquela conversão do coração que pode sustentar o compromisso para a  erradicação da 
miséria, da fome e da pobreza em todas as suas formas. 

j.arciniegas@cgfma.org 
____________________________________________________________________ 

    
 
 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Toca a mim... toca a nós... 
 

   Para se opor ao fenômeno do consumismo é necessário assumir um estilo de vida em que a 

comunhão com os outros, em vista de um crescimento comum, oriente as escolhas pessoais e 
comunitárias. 

   Antônio Nanni comenta que a expressão „estilo de vida‟ com frequência é utilizada para se referir 
ao que caracteriza em profundidade o modo de viver de um sujeito. Não se improvisa, não é feito 

de episódios. É o espelho visível de uma ética pessoal, de uma antropologia. É a soldagem de três 

elementos: uma espiritualidade (como fonte de sentido), uma opção fundamental (como finalidade 
que orienta), uma práxis cotidiana (como concretização de ações). 

   A este respeito é muito interessante o livro de José Eizaguirre, intitulado Uma vida sóbria, 
honesta e religiosa. Proposta para viver em comunidade [tradução livre do espanhol]. O Autor, 

religioso marianista e arquiteto, afirma que, hoje, uma mudança no estilo de vida se impõe, como 
alternativa ao consumismo, e propõe um procedimento: criar comunidades de pessoas 

consagradas que levem adiante um estilo de vida sustentável e solidário, saudável, com uma 

profunda espiritualidade e fundado sobre uma paixão comum pelo Criador, pelas suas criaturas e 
pela criação. Uma comunidade fraterna de pessoas que buscam a Deus, uma semente nova, 

fermento de outro mundo possível aqui e agora. 

mailto:arciniegas@cgfma.org
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FIO DE ARIADNE 

 

Rumo a outros horizontes 

 
Maria Rossi 

 
   Um dos temas recorrentes nas reflexões e nas discussões das últimas décadas, principalmente 
no Ocidente, é o envelhecimento da população devido ao prolongamento da vida e o declínio das 
taxas de natalidade. Os demógrafos, observando as estatísticas, lançam SOS alarmantes. Uma 
cidade do Vêneto, num período fecundo de nascimentos, em 11 meses registrou 30 mortes e 7 
nascimentos. 
   Os Institutos religiosos que estão nesses territórios, assim como o restante da população, vivem 
uma situação bastante generalizada de prolongamento da vida e, por conseguinte, de 
envelhecimento dos membros e de poucos “nascimentos”. As Instituições dos Países envolvidos e 
também as do Instituto, procuraram criar ambientes capazes de responder às necessidades das 
populações idosas. No nosso Instituto, falou-se sobre esta questão em nível internacional, pela 
primeira vez, no último Capítulo geral e, no ano passado, foi criada uma Comissão para focalizar 
melhor a situação e oferecer propostas adequadas 
   Já faz tempo, nos Países ricos onde por primeiro se verificou o prolongamento da vida, foram 
construídas casas confortáveis, sem barreiras arquitetônicas, capazes de tornar as pessoas 
autossuficientes, o mais possível. Foram desenvolvidos profundos estudos no campo da geriatria 
tanto do ponto de vista médico e paramédico como do psicológico. Fazem-se Cursos de formação 
para o pessoal que cuida dos idosos e se oferecem importantes serviços médicos e, também, um 
pouco menos, serviços de apoio psicológico. Não faltam iniciativas como as Universidades da 
terceira idade e os Cursos de formação de vários tipos, para permitir às pessoas idosas 
permanecerem “vivas” e continuarem a crescer espiritual e intelectualmente. 
   Mesmo nas Inspetorias onde por primeiro se verificou o fenômeno, procurou-se criar e adequar 
ambientes para responder às novas exigências. 
   Muitas irmãs vivem serenas ou resignadas nesses ambientes, mas outras têm receio e rejeitam a 
ideia de poder ou dever mudar. 
   O prolongamento da vida como um fenômeno já generalizado, não envolve apenas as casas de 
repouso, mas também as que estão em plena atividade.  
   Esta situação é vivida como um desconforto inevitável, também por parte das pessoas idosas, 
porque parece ofuscar a alegria salesiana e frear a eficiência educativa das obras. 
   Os anúncios de morte das irmãs e dos parentes, cada vez mais próximos um do outro, o 
fechamento de casas com obras florescentes, as forças que anualmente vão diminuindo, os males 
físicos que aumentam, mas, sobretudo, os comentários negativos disseminados em toda parte, 
levam a atitudes negativas e catastróficas. 
   É uma realidade que requer maior atenção e algumas diversificações, se a maioria das irmãs da 
comunidade for idosa. Um exemplo. Tempo atrás, quando se organizava um passeio comunitário 
todas participavam. Agora, por causa da idade e da saúde, nem sempre isso é possível e nem 
prudente. Então, em vez de eliminar os passeios, que têm um valor positivo, poder-se-ia ou 
organizar um passeio de meio dia, ou, para quem fica em casa, participar espiritualmente vivendo 
este tempo em paz sem responsabilizar ninguém e se sentindo, seja como for, “comunidade”. 
   Ser comunidade não quer dizer que todas devam fazer as mesmas coisas e que todas tenham o 
mesmo ritmo. 
   Quando se dá mais importância à dignidade das pessoas do que à eficiência das obras, não é 
impossível encontrar modalidades de convivência nas quais todas possam se sentir bem. 
   São coisas ótimas, necessárias, em parte já realizadas e em parte a serem aperfeiçoadas, mas 
não são suficientes: a adequação logística dos ambientes e a organização das comunidades de 
modo que as pessoas idosas possam ficar o mais possível nas casas onde se dedicaram à missão e 
“construíram”, onde são conhecidas e benquistas; a possibilidade de recorrer a cuidados médicos e 
paramédicos com pessoal sensível e competente; a promoção de iniciativas que contribuam para a 
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formação e o crescimento intelectual e espiritual das idosas. A história e as fábulas falam de 
pessoas que, mesmo estando num palácio, se sentem numa gaiola. 
 

A velhice é um tempo que deve ser preparado a partir de uma longa distância.  Pode ser 
vivido como uma bênção ou vice-versa. O risco é que o tempo, enfraquecendo e “encurvando” o 
físico, restrinja os horizontes àquele pouco espaço de terra sobre o qual se está e se caminha. As 
pessoas que vivem a velhice com passividade e submissão, dobradas sobre si mesmas, são 
levadas a enxergar só o negativo, ou o quase negativo, a sentir-se colocadas de lado, 
desprezadas, vítimas do sistema e a trocar pesares reciprocamente lembrando com saudades os 
bons tempos ou as injustiças sofridas, resmungando e criticando tudo quanto, com esforço e 
mesmo imperfeitamente, a comunidade leva avante. “E vai piorar” é um estribilho que pode se 
tornar uma triste jaculatória. Outro risco é que as jovens, tão poucas, tendem a sair em busca de 
horizontes diferentes, mais abertos, e de outros encontros, para respirar um ar mais sereno e fugir 
de um ambiente que beira a depressão.  Mas, também,  pode ser diferente para todas e todos, 
especialmente para as pessoas que vivem com coerência a sua consagração. Seria ingenuidade 
ignorar as crises e negar as reais dificuldades que a velhice comporta, mas seria também 
ingenuidade não perceber os aspectos positivos que nela existem realmente. Se uma/um, fica 
tristemente dobrado sobre si mesma/o, pode induzir também outras/os a fazê-lo, mas se uma/um 
ergue o olhar, em qualquer situação em que se encontre, pode entrever, também na mais escura 
noite, horizontes inesperados de beleza e estimular outras/os a fazê-lo. É possível. Depende muito 
das escolhas que se fazem. Até que se seja capaz de entender e de querer, pode-se escolher: ou 
ficar ruminando os erros sofridos ou preencher o coração, a mente e o tempo, que ainda nos é 
dado, com pensamentos positivos, criatividade, boa companhia ou com solidão orante e serena. 
   O ambiente físico e social que cerca a pessoa é muito importante e pesa fortemente no 
crescimento tanto de quem se debruça sobre a vida como de quem aguarda a realização. Mas, 
sobretudo para o adulto, não é determinante.  
   A história, também a do Instituto, está cheia de exemplos deste gênero. São João da Cruz 
compôs o seu mais belo canto durante os anos vividos na escuridão de um cárcere insalubre. 
Guido Petter, um dos leigos fundadores e Docente emérito da Faculdade de Psicologia de Pádua, 
falecido no dia 24 de maio passado, com 84 anos, no seu recente ensaio: Por uma velhice verde, 
escreve: “Sempre tive a convicção de que é justo saudar a chegada de cada novo dia como um 
dom precioso, e que é igualmente justo e importante (bem como possível) mergulhar 
cotidianamente nas atividades agradáveis e significativas, úteis a si e aos outros, e empenhar-se 
nisso, como se não se devesse jamais morrer. Isso mesmo, e repito: como se não se devesse 
morrer. Eis a mensagem que desejaria transmitir aos leitores que me fizeram companhia até esta 
última página.” 
   Bruno Secondin, conhecido estudioso da vida consagrada, debruçando-se sobre o atual 
problema do Ocidente com relação ao envelhecimento e à diminuição dos membros e das obras, 
fez uma reflexão sobre a possibilidade de fazer emergir o valor profético da vida consagrada, 
também neste período da história. E isso, tanto do ponto de vista pessoal como das Instituições. 
Numa de suas reflexões, pergunta e se pergunta: “Por que não acreditar no valor profético do ars 
carismatica moriendi?”. Não se trata de morrer em santa paz, sem dar trabalho, como desejam 
algumas, mas de viver e morrer espargindo centelhas de luz ao seu redor, sem se cansar. 
 

   Espargir centelhas de sabedoria com suavidade e mansidão como geralmente sabem fazer as 
pessoas idosas; de fé transparente que reconhece só em Deus, o valor e a essência da vida; de 
humilde testemunho feito de obras e de dias que só por Deus tomaram forma e no seio de Deus 
se depositam; de gratidão por termos sido feitas dignas de amá-lo e de servi-lo juntamente com 
tantas pessoas generosas, originais, cheias de caridade. 
 

   Seria uma mensagem profética e uma profissão de fé em Deus, Aquele que é, conseguir 
transmitir, aceitando com serenidade tudo quanto a vida ainda concede, a percepção de que a 
vida ainda tem  sentido, que um balanço humanamente ruinoso não obstrui a fonte da fidelidade a 
Deus e do abandono a Ele. Ah! se nós conseguíssemos realmente saborear a verdade deste canto 
de S. João da Cruz: “Eu conheço bem a fonte que borbulha e jorra, embora seja noite”. E cantá-lo, 
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não obstante tudo, numa sociedade que tem o mito da juventude, da eficiência, do vigor a todo 
custo, talvez com o uso do viagra e das terapias agressivas. 
   Esta seria uma mensagem profética e uma esperança que abre novos horizontes. 
   Para chegar a uma velhice que espalhe centelhas no entorno, além de uma discreta maturidade 
humana requer-se também a ajuda do Alto, uma ajuda que não falta a quem se dirige a Deus, ao 
qual entregou a vida, a Deus que é sempre fiel.  
   Uma irmã serena e abandonada em Deus torna-se, também para os idosos envolvidos na obra, 
um estímulo a não ficar no negativo, mas a desfrutar de tudo quanto resta e a doar tudo quanto 
ainda é possível. 
   Seria mesmo importante que quem administra as obras se convencesse de que dar espaço e 
tempo para as irmãs que deram suas vidas a Deus pelos jovens, não é tirar nada dos jovens, mas 
transmitir a mensagem de que a vida é sagrada e deve ser respeitada sob qualquer forma em que 
se apresente e em qualquer idade; é criar comunidades onde o diálogo entre as gerações, ao 
favorecer uma troca enriquecedora de dons e de competências, permite viver, à sombra do 
Espírito, uma vida plena. 

rossi_maria@libero.it 
 
 

 
 

 

SUPLEMENTO DMA 

 

        COMO É BONITO SABER 
QUE JESUS O BUSCA, 

        FIXA O OLHAR EM VOCÊ, 
   E COM SUA VOZ INCONFUNDÍVEL 
            DIZ TAMBÉM A VOCÊ: 
                 «SIGA-ME!» (BENTO XVI) 
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SUPLEMENTO DMA 
 

 
O SENHOR OS QUER BEM  

E OS CHAMA DE AMIGOS (BENTO XVI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NÃO GUARDEM CRISTO APENAS PARA SI! 

COMUNIQUEM AOS OUTROS A ALEGRIA 
DA SUA FÉ (BENTO XVI) 
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CULTURAS 

 

 

 

Linha direta com algumas FMA da América Latina e Ásia 
 

Os jovens: alegria e esperança 

 

Mara Borsi 
 
 

Qual foi sua experiência pastoral mais significativa? 
 

Ir. Maria da Paz Milanez, Brasil 
   Em Fotaleza fui coordenadora da Pastoral na paróquia do bairro Parangaba. O trabalho com os 
jovens foi tocante, eu estava sempre no meio deles, caminhava com eles, escutava-os a fim de 
criar espaço para um protagonismo correto. 
 

Ir. Ayumi Nagase, Japão 
   O encontro com rapazes e moças de uma obra social, onde acolhemos jovens em risco, marcou-
me como pessoa e como educadora. O cotidiano vivido com eles ajudou-me a ter paciência, mas, 
sobretudo, a crer na força do amor. 
 

Ir. Pia Kang Hong Ran, Coreia 
   Minha experiência pastoral mais significativa foi animar o grupo do voluntariado da escola. 
Visitamos os idosos solitários que moravam no bairro, preparamos representações teatrais para os 
hóspedes do pensionato social, ajudamos os incapacitados. Foram atividades de verdadeira 
humanização. 
 

Ir. Consuelo Escalante, Honduras 
   O trabalho em equipe em Chalchuapa e Tegucigalpa foi para mim uma verdadeira escola. 
Encontrei-me num grupo forte que tinha um claro objetivo: promover o desenvolvimento dos 
meninos e meninas em risco   
 

Ir. Wismary Kharbihkiew, Índia 
   Todas as experiências foram positivas, sinto dificuldade para evidenciar uma delas. No trabalho 
pastoral pude constatar a disponibilidade e a abertura dos jovens. 
 

Ir. Clara Alacapa, Filipinas 
   Trabalhar e compartilhar a vida com os jovens dia e noite, horas e mais horas na comunidade de 
S. Ezequiel Moreno situada em uma zona rural em Baranggay Macarascas, Porto Princesa, 
Palawan. 
 

Ir. Denise Salvador, Brasil 
   Teria muito a dizer, mas escolho a participação na equipe de animação do Movimento Juvenil 
Salesiano. Colaborei na coordenação pelo Estado de Santa Catarina, por dois anos, ocupando-me, 
em particular, com os itinerários formativos dos jovens animadores. 
 

Que desafios, necessidades, expectativas você teve de enfrentar na missão com os 
jovens? 
 

Ir. Maria da Paz 

   A realidade juvenil é marcada por conflitos e por diversas possibilidades de escolha. O desafio a 
ser enfrentado é tornar os jovens conscientes de que a vida tem sentido e deve ser promovida em 
todas as suas dimensões. Mais precisamente: envolver os jovens no trabalho pastoral e 
acompanhá-los para que se tornem agentes de transformação do próprio ambiente social e da 
comunidade eclesial. 
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Ir. Ayumi 
   O desafio, na minha realidade, é fazer respirar um autêntico espírito de família. Os/as 
meninos/as precisam de um acompanhamento que os faça tomar consciência de que têm 
capacidade e possibilidade de construir o próprio futuro, mesmo diante da precariedade e da 
solidão. 
 

Ir. Pia 

   Na Coreia a educação é orientada para o conhecimento e, é fraca a educação integral. A 
fragilidade da família e a agressividade da mídia, da Internet, também influem sobre o crescimento 
dos jovens. São estes os desafios que devem ser enfrentados nas missões. 
 

Ir. Consuelo 

   Ultrapassar o muro da obra é importantíssimo. Não basta ter meninos e meninas na escola, 
mesmo por horas, dias e meses. Para chegar a incidir na vida é preciso conhecer seus mundos 
vitais. 
 

Ir. Wismary 

   No Nordeste da Índia os/as jovens enfrentam problemas graves: desemprego, serviços 
educativos inadequados, abandono escolar, trabalho infantil, falta de orientação, gravidez na 
adolescência, matrimônio precoce. Estas situações, naturalmente, desafiam o nosso modo de 
educar. 
 

Ir. Clara 
   A realidade mais forte a ser enfrentada é a pobreza tanto para nós FMA como para os jovens. 
É indispensável, por isso, realizar uma educação de qualidade a fim de permitir aos jovens mais 
prejudicados, melhorar a qualidade de suas vidas. 
 

Ir. Denise 
   Penso que um dos desafios mais significativos é ser capaz de escutar verdadeiramente os 
jovens, ser uma presença significativa entre eles. Conhecê-los como eles são, sem preconceitos. 
 

Que sinal de esperança você vislumbra na realidade juvenil do seu contexto? 
 

Ir. Maria da Paz 
   Na realidade em que vivo e trabalho como FMA vejo a juventude como terra prometida, 
horizonte aberto, como um arco-íris que vai sempre à nossa frente e que se afasta quando vamos 
ao seu encontro. 
 

Ir. Ayumi 
   Acredito firmemente que na juventude japonesa há fortes ideais e desejo de vida plena. Tenho a 
esperança de fazê-los compreender que é possível e justo sonhar e que, com frequência, os 
sonhos podem ser realizados, quando há um forte empenho de vida. 
 

Ir. Pia 

   Não obstante as dificuldades da relação educativa, quando as crianças e os jovens sentem que o 
nosso acompanhamento é sincero e que agimos pelo seu bem, encontram a força de empenhar-se 
para ser dom aos outros. 
 

Ir. Consuelo 

   O que alimenta a minha esperança é constatar que os jovens buscam a Deus, são atraídos pela 
verdade, pelos valores autênticos. Aproximam-se de nós, educadoras, com simplicidade e 
abertura, esperando uma resposta profunda e, ai de nós se os trairmos nesta expectativa! Outro 
sinal de esperança é a solidariedade que existe entre os pobres, o seu desejo de participação e de 
se tornarem agentes ativos para melhorar suas vidas. 
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Ir. Wismary 
   Constato nos jovens a capacidade de liderança, forte atração pela espiritualidade, busca de 
autenticidade, espírito de colaboração e sacrifício, desejo de acertar na vida. São sinais positivos 
que ajudam a olhar para o futuro com confiança. 
 

Ir. Clara 
   O desejo e o empenho dos jovens de combater a ignorância e a pobreza, é um sinal de 
esperança. 
 

Ir. Denise 
   Sinto que os jovens são de fato uma grande força em nossa missão, basta ficar ao lado deles 
acompanhando-os com um olhar atento e capaz de ver além das aparências. É necessário 
alimentar esta confiança, pois, futuramente serão eles os continuadores do sonho começado em 
Mornese e Valdocco. 

mara@cgfma.org 
____________________________________________________________________ 

  
 

PASTORAL 

 

Vocação 

Mara Borsi 
 

   À pergunta: Quando você escuta a palavra vocação em que pensa? Um grupo de 18 anos de 
idade respondeu assim:  
   Quando ouço a palavra vocação penso num chamado; penso em algo que naquele momento 
não me diz respeito; em dedicar-se aos outros, não necessariamente a uma vocação religiosa; 
vem-me em mente um chamado, algo pelo qual se está disposto a fazer tudo para alcançá-lo; 
penso na vida de trabalho, ou esportiva, portanto numa vocação a algum esporte ou, seja como 
for, no sucesso da vida, em geral. 
   Respostas que sinalizam a existência de um mundo juvenil muito variado e que falam de uma 
geração com dificuldade para deixar-se interpelar por um chamado que vem de um “Outro” e para 
pensar no futuro em termos de um projeto de vida a ser descoberto e acolhido. 
   Declarações que demonstram como é urgente promover um verdadeiro e oportuno itinerário 
educativo, uma viagem guiada para a busca da verdade mais profunda sobre si mesmos, sobre os 
outros, sobre o mundo. Percurso, este, que requer a reconquista de uma unidade profunda entre 
mente e coração, entre sentimento e razão. Um itinerário sistemático e coerente que, a partir da 
vida cotidiana, coloque como tema a proposta de uma antropologia centrada na categoria do dom. 
 

Adultos significativos 

 

   Graças à Estreia “Vinde e vede”, que nos acompanhou durante o ano, toda a Família Salesiana 
se defrontou com a necessidade de convocar. Nas comunidades educativas foi colocada a 
pergunta sobre a capacidade de suscitar vocações e de maturar projetos de vida evangélica. 
   Alguns jovens crentes e próximos aos ambientes educacionais salesianos, interpelados sobre o 
que mais havia influenciado no próprio caminho de fé, disseram: 
   “Olhando posteriormente, percebi que o meu caminho de fé deslanchou graças a alguns 
encontros importantes para a minha vida” (G). 
   “Para mim, sempre foi importantíssimo o confronto com pessoas mais velhas e mais experientes 
no caminho do discernimento. Observando essas pessoas, cresceu a minha fé em Deus e naquilo 
que Ele pode realizar no coração das pessoas, e invejei o bem que elas sabem fazer, com 
simplicidade e alegria, envolvendo os que as circundam” (A.) 
   “Na idade crítica dos primeiros anos do Ensino Médio, enquanto levava uma vida de „bandeirola 
ao vento‟ uma irmã me fez a proposta inesperada de me tornar coordenador de um grupo de ACR, 

mailto:mara@cgfma.org
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que estava nascendo. Descobri a beleza e o entusiasmo do dom de mim mesmo aos meninos e, 
contemporaneamente, reaproximei-me da Igreja e da fé de modo mais pessoal” (L.). 
   “Só de uns anos para cá comecei a ter um acompanhamento espiritual. E dali em diante 
caminhei bastante. Finalmente, um pouco por vez, estou tomando consciência do projeto de Deus 
sobre mim” (G.). 
   “O tesouro que guardo é o fato de que alguém me incentivou a me questionar” (M.). 
   A fé não medra fora de uma relação significativa com outra pessoa; ela não se desenvolve se 
não houver alguém que faça propostas e convide a “sair” da própria situação. 
 

A animação vocacional na pastoral juvenil 
 

   A vocação a seguir Jesus mais de perto, isto é, a assumir sua mesma forma de vida, é um 
chamado dirigido à pessoa e a resposta é também pessoal. A pastoral juvenil em perspectiva 
vocacional é chamada a manter bem unidos dois polos de interesse: a pessoa do jovem e o 
mistério da pessoa de Jesus. 
   A relação com os jovens nos torna conscientes de que é necessário saber acolher cada qual na 
sua originalidade, num clima de diálogo confiante e gratuito. Uma pastoral juvenil que queira 
explicitar a dimensão vocacional é chamada a tornar Cristo conhecido, a motivar e a animar as 
pessoas a se deixarem iluminar e interpelar por Ele. Vocação é seguimento de Jesus Cristo. Talvez 
no contexto atual a animação vocacional possa encontrar eficácia a partir da simplicidade: isto é, a 
partir do relato da vocação de Jesus, pessoa livre que percorre o caminho do amor e convida 
outros a segui-lo. 
   No sulco da narração do mistério de Jesus é importante oferecer, a quem se interroga 
seriamente sobre o próprio futuro, um caminho de educação para a fé, unitário e progressivo, no 
estilo do Sistema Preventivo onde os momentos extraordinários e o cotidiano, os nós do 
crescimento humano, o reconhecimento da presença de Deus, a oração e a ação se reforçam 
mutuamente e se integram eficazmente. 
   Outro elemento fundamental é a referência à comunidade. A vocação não é devida à 
autorrealização, é para o serviço à comunidade. Neste sentido é preciso valorizar todas as 
experiências comunitárias: a família, a paróquia, a comunidade educativa na escola, no oratório, o 
grupo. 
 

   Continuo a acreditar que a animação vocacional deva referir-se a uma ideia ampla de vocação. 
O apelo é dirigido a todos, somente num segundo momento é que se restringe e se torna preciso 
de acordo com o chamado específico dirigido a cada pessoa. Ocorre, portanto, anunciar com 
clareza que cada vida é uma vocação e que toda a vida é vocação, empenho e responsabilidade. 
   O objetivo fundamental de cada animação vocacional autêntica é o serviço que se presta à 
pessoa de cada jovem, com o interesse voltado para todas as vocações. 
 

   É importante que o interesse vocacional esteja presente nos projetos educativos, nas propostas 
específicas de educação à fé e dosada, com gradualidade e continuidade, em cada fase evolutiva 
do crescimento humano e em todos os ambientes educativos. Não se trata somente de estimular 
os/as jovens a fazerem qualquer coisa pelos outros, mas de guiá-los por um caminho que, a partir 
do «fazer» conduza ao propósito e ao gosto de trabalhar para que compreendam as razões 
autênticas e profundas. 
   Presença educativa e oferta de experiências sobre os diversos estados de vida e sobre as 
escolhas vocacionais possíveis parecem ser as cartas mais oportunas a serem postas à mesa. 
 

mara@cgfma.org 
 
 

____________________________________________________________________ 
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MULHERES NO CONTEXTO 

 

A esperança é mulher 
 

 

Paola Pignatelli , Bernadette Sangma 
 

   “A esperança é mulher”, “O futuro é cor de rosa” são alguns títulos que apontam para o gradual 
e crescente reconhecimento do papel da mulher no esboço dos novos caminhos. Neste artigo, 
gostaríamos de considerar alguns aspectos do ser mulher, que a tornam espaço fecundo para 
gerar esperança. 
 

Em confronto com a mulher do Apocalipse 

 

   O capítulo 12 do livro do Apocalipse apresenta duas forças opostas: o bem e o mal, a vida e a 
morte, que sempre residiram no mundo. No trecho bíblico considerado, a força da vida que vem 
de Deus, é representada por uma mulher grávida. O seu aspecto é descrito com traços 
particulares, que demonstram sua comunhão com o universo inteiro, a empatia com a criação: 
vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e, na cabeça,  uma coroa de estrelas. Está revestida de 
luz em todo o seu ser! Pode-se dizer que a luz de Deus cinge a mulher no ato da co-criação com 
Ele. A força da morte e do mal, em vez, é representada por um dragão gigantesco, horrível, 
vermelho, com sete cabeças e dez chifres, um ser que estabelece uma relação de conflito com a 
criação. 
   A mulher aparenta fragilidade; está no momento do parto, enquanto o dragão parece forte, 
poderoso, aparentemente avantajado na sua intenção de devorar o recém-nascido. Não obstante a 
aparente desvantagem, a mulher vence porque Deus é seu aliado. A vida é arrancada das garras 
do mal e levada para o céu, espaço aberto e infinito. 
   É uma passagem que tem uma forte resposta para a vida, para a luta e o esforço cotidiano de 
tantas mulheres às voltas com suas próprias fraquezas, para as dores do parto, para  a 
prepotência do mal. A mulher do Apocalipse é uma prefiguração da missão da mulher: gerar 
esperança sempre nova, também num mundo predisposto a engolir a vida que está nascendo. 
 

Por uma política diferente 

 

   Em 13 de maio de 2011 Mamata Banerjee venceu as eleições da Assembleia legislativa no 
Estado de West Bengal, na Índia. É um dos estados-chave da Nação. O que especialmente deu a 
vitória a Mamata foi o fato de haver quebrado 34 longos anos ininterruptos de sucesso eleitoral do 
partido comunista marxista indiano (COM). É aquilo que a mídia indiana denominou um verdadeiro 
“tsunami” eleitoral, comparando-o com a queda do muro de Berlim. 
   Mamata é uma mulher pequena, determinada, da classe média baixa e apelidada de “Didi”, que 
na língua Hindi significa “irmã maior”. Não teve apoios e sempre demonstrou ser uma mulher 
„combativa‟ dotada de coragem, convicção, perseverança, coerência de vida e simplicidade. 
   Partha Chatterjee, uma das suas colaboradoras desde os anos de seus estudos universitários, 
afirma que Mamata “jamais deixou sua simples habitação em Kalighat, acessível através de uma 
estrada com porta de entrada de apenas cinco metros de largura e separada da cidade por um 
esgoto fedorento, a céu aberto. [...Mamata] é uma mulher que jamais usou batom e nunca se 
vestiu com um sári que custa mais de 500 rúpias (menos de 8 Euros)”. 
   Desde que foi eleita realizou visitas não anunciadas aos hospitais governamentais e privados 
para avaliar em primeira pessoa o serviço oferecido e examinar a degradação e o abandono dos 
cuidados da saúde: um dos âmbitos no qual esteve empenhada na campanha eleitoral. 
 

A esperança é mulher 
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   Maria Vernetti, fotógrafa profissional de Turim, 44 anos e dois filhos de 8 e 6 anos, uma carreira 
intensa: desde o treinamento esportivo ao Filme Festival Cinema Jovem, à CEI, ao Sermig , aos 
Arquivos de Estado etc. Uma vida feita de picos de sucesso, busca contínua, colapsos e crises, 
rostos e situações: as mais disparatadas... agarram-se à sua pele e lhe deixam uma impressão 
profunda. Eis o que relata sobre a esperança. 
   «”Enquanto há Vida, há Esperança!”, dizia-me repetidamente meu avô, e para mim é sempre 
agradável pensar que se há Esperança há Vida, conferindo assim à esperança um valor ativo e 
concreto. Para uma melhor compreensão: esperança = ação. A vida está cheia de desafios e o 
único modo de superá-los é enfrentá-los com coragem e esperança. 
   E enquanto se vive com esperança, nossas vidas serão vividas intensamente e ativamente. 
Diante de um obstáculo ou de um sofrimento é a atitude que faz a diferença. Um espírito confiante 
nos ajudará a colher os aspectos positivos do que nos acontece amadurecendo no tempo a 
consciência de que a nossa vida não nos colocará jamais diante de obstáculos intransponíveis ou 
de sofrimentos que não possamos transformar. E não se trata de ver o cálice meio cheio em vez 
de meio vazio, mas, sobretudo, significa ter a sabedoria e a intuição de mover as coisas na direção 
positiva, considerando o aspecto melhor, porém, permanecendo concentrados na realidade. 
   A esperança é extremamente importante porque muda a qualidade da nossa vida e, por 
conseguinte, do ambiente que nos circunda.  
   Recentemente aconteceu-me de encontrar uma mulher com sérios problemas econômicos, dois 
filhos e uma saúde que começava a vacilar, que simplesmente me disse: “Apesar de me sentir, 
constantemente muito desanimada, a esperança me determina  a encontrar a chave para agir com 
o coração e transformar o impossível em possível. Cada indivíduo deve estar ciente do incalculável 
poder que tem a esperança e deve ser ajudado a manifestar tal poder”. Com um tal 
encorajamento voltei para casa com os meus dois filhos, decidida a transmitir esperança às suas 
vidas jovens”. 
 

Perguntemo-nos 

 

   Das pedras das nossas Casas, das nossas Comundades-Família, dos nossos pensamentos, das 
nossas palavras, dos nossos gestos, da luz dos nossos olhares, em cada situação, jorra com 
seriedade, aquela comunhão de vida enraizada na Esperança, que responde às íntimas exigências 
de cada coração verdadeiramente humano? Aquela energia positiva que nos faz crer e ser 
confiáveis testemunhas do Ressuscitado? Porta-vozes daquela última Palavra de Vida que, 
realmente, triunfa em cada sepulcro e remove cada pedra que fecha e aprisiona a luz da vida? 
 

paolapignatelli@hotmail.com 
 sangmabs@gmaisl.com 

____________________________________________________________________ 
 
 

NOSSA TERRA 
 

 

Marca ecológica 
 

Anna Rita Cristaino 

 

   A respeito da criação, o que vamos deixar a quem vier depois de nós? 
   Num hipotético testamento ecológico, nós vamos deixar para quem vier depois de nós somente 
débitos. Desperdícios, poluição, precariedade de recursos, exploração irresponsável da terra. 
   Ocorreria fazer diariamente um exame para alcançar um equilíbrio: cada qual deveria perguntar-
se quantas árvores plantou, que quantidade de oxigênio (e não dióxido de carbono) doou ao ar, 
que extensão de terra cultivou (e não somente consumiu), que quantidade de energia 
economizou. No final, para a sobrevivência do nosso planeta o saldo deveria ser positivo. 

mailto:paolapignatelli@hotmail.com
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   Trata-se de aprender a calcular a própria marca ecológica. Um método de medição que indica 
qual extensão territorial biologicamente produtiva é utilizada por um indivíduo, uma família, uma 
cidade, uma região, um País e pela humanidade inteira para produzir os recursos que consome e 
para absorver os resíduos que gera. 
   O método foi elaborado na primeira metade dos anos 90 pelo ecólogo William Rees da British 
Columbia University e depois aprofundado, aplicado e largamente difundido em nível internacional 
por um aluno seu, Mathis Wackernagel, hoje diretor do Ecological Footprint Network. 
   O método para o cálculo permite atribuir, com base nos dados estatísticos de cada país e das 
organizações internacionais, uma marca ecológica para um determinado número de hectares 
globais per capita, como o consumo de terra biologicamente produtiva. 
   Por exemplo, em 2010, em nível global, utilizamos os recursos de uma terra e meia, isso 
significa que roubamos muitas possibilidades de vida e de desenvolvimento de quem virá depois 
de nós. 
   Utilizando a marca ecológica, é possível fazer a estimativa de quantos “planetas Terra” serviriam 
para sustentar a humanidade, se todos vivessem segundo um determinado estilo de vida. 
   Confrontando a marca de um indivíduo com a quantidade de terra disponível per capita pode-se 
compreender se o nível de consumo da amostra é mais ou menos sustentável. 
   O dado preocupante é que estamos consumindo os recursos renováveis mais rapidamente do 
que poderíamos fazê-lo, isto é, estamos minando o capital natural e no futuro poderemos dispor 
de menos matéria prima para os nossos consumos. 
   Se quiser experimentar calcular a sua marca ecológica entre no site do WWF: 
http://www.improntawwf.it/main.php 

 

arcristaino@cgfma.org 
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TESTEMUNHAS DIGITAIS 
 

Habitantes do continente digital 
 

 

Maria Antonia Chinello, Lucy M. Roces 

 

   Estamos chegando ao final do ano. O percurso traçado nesses meses teve a finalidade de 
superar a oposição entre real e virtual, certas de que a Rede pode ser um território de encontro, o 
meio-termo para o diálogo entre as gerações, entre homens e mulheres, entre as culturas, entre 
as pessoas e o seu Deus. 
   Insistimos na conditio sine qua non: a comunicação em Rede não pode ignorar, colocar de lado, 
substituir a comunicação interpessoal, a relação face-a-face. 
   A Rede com os seus ambientes – social network, em particular – torna “possível” conexões que, 
de outro jeito, não poderiam acontecer: com pessoas distantes, contatos que precisam da 
velocidade de ida e de volta das mensagens, relações humanas que são “mantidas” e “reforçadas”. 
A herança que recebemos de viver uma comunicação educativa permanece – também no período 
pós-midial – a de repartir, reconstruir, educar à relação interpessoal, a partir daquilo que nenhum 
computador jamais poderá nos dar: o impacto da presença do outro, dos seus gestos e da sua 
voz. 
   A comunicação é uma dimensão verdadeiramente humana cuja autenticidade deve ser 
restaurada com urgência. Sobretudo a partir da ideia sugerida pelo Papa, ao anunciar o tema da 
Jornada Mundial das Comunicações Sociais, em 2012; “Silêncio e Palavra: caminho para a 
evangelização”. 

http://www.improntawwf.it/main.php
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   Redescobrir o silêncio e a palavra na sua recíproca e fecunda relação é uma urgência absoluta 
para o nosso tempo. Temos necessidade de aprender novamente a falar no sentido de dizer 
palavras que provenham do silêncio e que habitem no silêncio da escuta do outro; aprender a 
calar não no sentido de nos fechar no presídio das nossas solidões, mas de nos deixar alcançar 
pela palavra que evoca, que habita, que atrai, que transforma, que se surpreende com os 
acontecimentos para entrar na história e não ficar na janela apenas observando. 
   Para aprender a escuta suave, que se nutre do silêncio contemplativo e reflexivo. Não por dever, 
nem por cortesia, mas porque é uma questão vital: escutar é uma atividade que custa tanto 
quanto falar.  
   Significa não escolher para si o interlocutor complacente e se deixar tocar pelas perguntas que 
são feitas. Sobretudo hoje, quando sons, palavras e imagens se multiplicam e se perseguem, 
quando a rapidez da inovação e da comunicação insta, quando jovens e menos jovens parecem 
inatingíveis por trás dos auriculares iPod, quando afetos, trabalho, amizades, tempo livre  se 
inserem em uma rede de anéis interligados, mesmo quando não se é “atingível”... 
 

Um passo além: testemunhas porque habitantes 

 

   O testemunho é tal porque “habita” a palavra que anuncia; fala de uma realidade que conhece, 
mas, sobretudo, que vive. “Grita mais alto o que você é do que o que você diz” é um slogan que 
repetimos com frequência não só a nós mesmos, mas também aos nossos jovens para remeter-
nos a uma comunicação autêntica, onde não haja contradição entre o que dizemos e o que 
fazemos. Para que as palavras não sejam apenas “faladas”, mas também “falantes”. 
   Ser “testemunhas” no continente digital supõe que esse território seja habitado, também através 
da Internet e não só apesar da Internet. 
   Não significa invadir um espaço, colonizar ambientes, mas, sobretudo, compreender por dentro 
o significado da comunicação em Rede que, não é lembrança supérflua, não é apenas uma nova 
mídia, um instrumento, mas configura-se sempre mais com um ambiente, onde se plasmam e se 
estruturam pensamentos, ações, valores, onde acontecem transformações culturais e humanas, 
que devem ser levadas em conta para interceptar o mundo de hoje. Para restituir peculiaridades a 
uma relação que corre o risco de multiplicar contatos no Facebook, mas que parece pouco 
preocupada com a qualidade, a capacidade de crescer no confronto e no diálogo e que muitas 
vezes se esquece de ser competente e se contenta com opiniões cômodas. 

mac@cgfma.org 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FMA “habitantes digitais”? 
 

   É a pergunta que nos fazemos pensando em como “continuar” o caminho da rubrica que, na Revista 
DMA, aprofunda os temas da comunicação. Dissemos que é necessário trazer para a luz aquelas 

“experiências”, “boas práticas” de comunicação no continente digital que já se programam e se 
experimentam no nosso Instituto. 

   Com frequência nós as lemos nas notícias do “cgfmanet.org”, mas gostaríamos de lhes dar “direito 
de cidadania” nestas páginas 

   Dirigimos, então,  o convite a todas as comunidades: informem-nos sobre o que pensaram, que 
estratégias, metodologias, instrumentos escolheram como comunidades, para encurtarem as distâncias 

e estarem ao lado dos nossos jovens “digitais natos”, quais são os objetivos, as finalidades que 

propõem para estarem presentes lá onde flui tanta vida das crianças, dos adolescentes e dos jovens 
que diariamente educamos. 

   Como “humanizar a Rede”? Quais critérios para uma presença educativa e evangelizadora autêntica 
na web? Como fazer ressoar, também lá, a voz de Cristo? Como fazer descobrir e  contemplar o Rosto 

de Cristo? 

   Porquanto, é na descoberta da Verdade de Jesus que a comunicação se faz humana e humanizadora. 
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DE PESSOA PARA PESSOA 

 

Que o seu nome ressoe por toda a terra 

 

Anna Rita Cristaino 

 

«A vossa vida está radicada e fundada em Deus, firme na fé. Com esta certeza, deixai 
Madri e anunciai a todos o que vistes e ouvistes. Respondei com alegria ao chamado do 
Senhor, segui-o e permanecei sempre unidos a ele: sereis portadores de muitos 
frutos!». (Bento XV) 

 

   Azzurra. Os seus olhos deixam entrever o desejo de transparência. Olha sempre em torno de si, 
observa tudo com atenção. Tem 23 anos. Está terminando os estudos universitários e, como 
muitos dos seus coetâneos, sente o peso do futuro. Existem incertezas, pequenas metas 
alcançadas, mas metas de trabalho e de realização pessoal, ainda distantes. Gostaria de ter nas 
mãos o timão de sua vida, mas sabe que muitas variáveis do seu futuro não dependem dela. 
Sente forte o desejo de viver com coerência aquilo em que acredita, aquilo com que sonha e 
aquilo que vive todos os dias, no seu cotidiano. Sua vida de fé é flutuante. Frequentemente vai à 
missa por rotina ou se surpreende rezando apenas em vista dos exames. 
   Quando seus colegas na Universidade criticam a Igreja ou pintam os católicos com tintas negras, 
ela não se opõe, não fala, não diz que acredita em Deus. Isto lhe parece hipocrisia. De algum 
tempo para cá sente forte o desejo de uma vida interior profunda, gostaria que sua fé 
preenchesse cada dobra da sua existência.  
   Oferecem-lhe a oportunidade de ir a Madri. No mês de agosto deve acontecer a Jornada Mundial 
da Juventude. Ela ouviu os relatos de amigos que viveram a mesma experiência em outros anos. É 
um pouco cética. Mas vai. 
   Em Madri encontra muitos jovens e canta, também ela, pelas ruas, nos ônibus, no metrô, sua 
vontade de viver a própria fé. Finalmente se sente livre para gritar ao mundo o seu desejo imenso 
de amar. Vê todos expressando o seu amor. Dias felizes, livres, plenos. 
   Reza. No meio de tanta gente encontra também o silêncio. Pensa na sua vida de todos os dias, 
nos seus compromissos. Com frequência o seu coração balança, vibra e pulsa pela vida, pelo 
amor, mas muitas vezes procura repouso em distrações, em momentos alienantes. 
   Aqui, entre tantas expressões de alegria, entre as mil línguas ouvidas, consegue também ouvir  
sua alma, o mais íntimo de si mesma e, com estupor, percebe que não tem medo. Agora não 
procura mais o barulho, sucedâneo nos dias normais para não descer em profundidade. 
   As ruas estão cheias de jovens, seus coetâneos. Todos estão ali para dizerem a si mesmos e ao 
mundo que Jesus Cristo é o Único capaz de proporcionar uma felicidade duradoura. 
   Azzurra pronuncia este nome e lhe parece que jamais o havia feito antes. Jesus Cristo. Quanto 
mais repete, mais lhe parece que não o conhece o bastante. É uma ideia, ou é uma pessoa que a 
espera, o amigo mais íntimo? 
   Jesus, Jesus... ela repete continuamente,  nas canções, nas orações e não tem mais medo.  
   Por que aqui é mais fácil viver em profundidade a própria fé? Por que aqui é natural ficar nas 
ruas e rezar? 
   Por que aqui é natural procurar o silêncio e explodir de entusiasmo pela alegria incontida que se 
tem interiormente? 
   Azzurra sente seu coração explodir. 
   Não pode calar. Quer gritar ao mundo que existe para amar. 
   A vigília, à noite, em Madri, traz à sua lembrança as noites iluminadas por luzes efêmeras, que 
muitas vezes vivera. 
   Agora não tem medo do escuro, não o evita e não se esconde dele. Acolhe-o juntamente com 
aquelas pequenas luzes que revelam uma presença. 
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   Está em Cuatro Vientos, em um saco de dormir, ao lado dos seus amigos, os novos e os velhos. 
Sente-se como uma lagarta, uma crisálida. Espera o amanhecer do novo dia e como uma 
borboleta terá asas para voar. 
     Em alguns momentos pensa com receio no retorno. Esta alegria, esta força, acabarão ou 
ficarão dentro dela? 
   Azzurra vê o céu clarear ao amanhecer, vê o mundo renascer. E reflete sobre aquilo que um 
papa cheio de ternura dissera na noite anterior: «Que nenhuma adversidade os paralise. Não 
tenham medo do mundo, nem do futuro, nem da sua própria fraqueza. O Senhor lhes concedeu 
viver este momento da história para que, graças à sua fé, continue a ressoar por toda a terra o 
seu Nome». 
   A partida, o adeus à cidade e aos muitos amigos conhecidos, é comovente. Sente um peso no 
coração, mas sente, também, muita força. Nesta JMJ, esvaziou-se de si mesma e se encheu de 
vida nova. Sabe que não é algo que irá acabar depressa. Leva consigo uma bagagem nova de 
experiências. Não é mais a mesma. Está decidida a dar sentido à sua vida. O encontro pessoal 
com Jesus lhe dá novo vigor. 
   Tudo o que viu, viveu, ouviu, não poderá guardar só para si. Sua missão agora é relatar com a 
vida, como é bonito e como torna feliz, viver e testemunhar a própria fé. 
 

arcristaino@cgfma.org 
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VÍDEO  por Mariolina Parentaler 

 

EU ESTOU CONTIGO – de Guido Chiesa – Itália 2010 

 

   Filme apresentado com sucesso, em 2010, na V Edição do Festival Internacional de cinema, 

em Roma, em 12 de abril de 2011. Depois da distribuição, da ótima acolhida da crítica e de sua 
publicação em dvd (Audiovisuais S. Paulo) é quase um dever para o Da mihi animas chamar a 

atenção sobre ele nas proximidades do Natal e – em linha com a avaliação pastoral da CEI – 
apoiar “sua utilização em muitas circunstâncias para encaminhar reflexões sobre os temas que 

enfrenta”. 
   «É uma leitura fora da oleografia e dos estereótipos, mas por nada “transgressiva” ou 

alternativa aos ditames da doutrina – afirma o diretor Guido Chiesa -. Antes, segundo nós todos 

da equipe, é iluminada com nova luz, que coloca em evidência a humanidade de Jesus e Maria, 
a historicidade da Encarnação. Deste modo, Maria é apresentada não como uma figura 

inatingível e um tanto etérea, mas uma mulher imitável por qualquer mãe que receba de Deus o 
extraordinário poder de dar a vida.». 
 

Uma nova luz sobre Maria 

 

   «No filme contamos uma história cujo feliz êxito todos conhecemos – com estas palavras Chiesa começa a 
falar diante dos microfones – mas quisemos revelar as origens: isto é, de que modo, a nosso ver, a 

liberdade de Jesus nasceu do amor de sua mãe, da confiança que ela soubera transmitir-lhe. Até pouco 
tempo atrás, eu acreditava que a mudança a ser desejada fosse, sobretudo, política e social: agora, em vez, 

estou certo de que é preciso começar pelo amor de uma mãe pelo seu filho». Coerente com esta declaração, 
sua obra entra “nas pontas dos pés” numa matéria de capital importância para a fé cristã. Coloca em cena 

uma belíssima e poética reconstrução da vida da Virgem, privilegiando alguns episódios-chave da infância e 

adolescência do seu filho único, “especial, para ela, não como filho de Deus, mas como filho seu 
amadíssimo”. O desenrolar do evento parte da concepção de Maria que se torna esposa – uma esposa 

adolescente, mas, consciente e determinada – de José, viúvo, pai de dois filhos, que mora em Nazaré, o 
vilarejo vizinho, na Galileia de dois mil anos atrás. Aqui, junto ao contexto patriarcal para onde vai (e deve 

inserir-se a partir da família do marido onde dita a lei Mardoqueu, irmão mais velho de José), narra-se 

também sua visita à prima Isabel e Zacarias. Ao voltar, é obrigada, pela imposição do Censo decretado pelos 
romanos, a fazer uma viagem cansativa para Belém, em companhia de José, onde ocorre o nascimento do 

menino. Maria, não só o amamenta, não obstante fosse considerado impuro, mas o preserva da circuncisão 
estabelecida pelas práticas da lei hebraica. A narrativa inclui também o encontro com os Magos que, diante 

mailto:arcristaino@cgfma.org
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da criança envolvida pelos braços amorosos da mãe, interrogam-se. Eles intuem o desenvolvimento humano 

e natural do seu maravilhoso „Ser‟ e adoram o mistério. Enfim, o angustiante desaparecimento de Jesus aos 

12 anos e do seu reencontro no Templo de Jerusalém, conclui a obra. O texto básico desta singular „exegese 
mariana‟, apoia-se tanto nos Evangelhos tradicionais (principalmente, Lucas) quanto nos apócrifos 

abrangendo, sobretudo, alguns estudos e teorias recentes sobre a figura de Maria. Mesmo escolhendo uma 
estrutura narrativa fluente, o todo consegue evocar um condensado de conteúdos que ultrapassa o clássico 

filme didático-iconográfico. Eis como o diretor explica a sua gênese: «Na origem de tudo estão duas 

mulheres, duas mães: sem elas eu nunca teria imaginado. Nenhuma das duas é teóloga ou biblista. A 
primeira é Maeve Corbo a quem se deve o fato ter colocado lado a lado – apoiando-se na exegese bíblica e 

interrogando-a à luz de múltiplas contribuições científico/culturais – esta leitura da figura de Maria que capta 
aspectos inéditos ou bem pouco analisados, relativos à Graça, à maternidade, à relação com o Filho e sua 

identidade feminina. A outra é uma mãe, uma não-crente: minha mulher Nicoletta Micheli. Conheceu Maeve 

perto da escola de nossas filhas e ficou literalmente estupefata com sua concepção a respeito da Virgem 
Maria. Não só lhe oferecia respostas surpreendentes aos questionamentos suscitados pela maternidade e 

pela relação com os filhos, mas ajudou o seu coração,  pouco a pouco, a deixar-se conquistar pela força da 
Revelação. 

   Foi ela que me propôs realizar o filme e escrever sobre o assunto, elaborando de forma narrativa as ideias 
de Maeve. 
 

PARA REFLETIR 

 

O projeto do filme:  
uma película sobre a modernidade e a feminilidade de Maria. 
 

   Explica ainda o mesmo diretor durante a entrevista: «Quando, estimulado por minha mulher, comecei a 

ler o Evangelho de Lucas (...) vi Maria em numa diferente, longe dos estereótipos aos quais eu estava 
habituado. O cristianismo é a única religião que coloca uma mulher no início da própria história. 

   Queria procurar ir além dos preconceitos e das estratificações que em tantos séculos se sobrepuseram na 

figura de Maria. Restituí-la à sua humanidade, para fazer entender como por trás das passagens dos 
Evangelhos há um modelo de pedagogia e puericultura válido para todos, que pode ser tomado como a base 

da relação entre Deus e os seres humanos. Se é verdade que para cada ser humano é fundamental a 
relação que se instaura com os próprios pais, em particular com a mãe, os Evangelhos por meio de Maria 

nos dizem que é exatamente este o projeto divino. Cada ser humano é um dom de Deus e é pedido aos 
seus pais,  em particular à mãe, de acolhê-lo, amá-lo e respeitá-lo. 

   O “sim” de Maria é um sim à bondade do projeto divino que diz respeito a Jesus e, por extensão, a cada 

ser humano porque Jesus está em nós». 
 

O objetivo do filme:  
aprender a imitar a mulher Maria que não só acolhe com humildade e coragem a concepção de 
Jesus, mas realiza o papel de mulher e mãe, praticando as melhores virtudes femininas. 
 

«Contando com uma arquitetura narrativa, que só na aparência é de fácil sintaxe, Chiesa faz, com ousadia, 

uma sutil síntese entre a intenção de passar por cima da iconografia até hoje adquirida e a escolha de não 
fazer qualquer distorção substancial. Mas ele apostou – prossegue o texto da Comissão de Avaliação 

Pastoral – exatamente nisto: criar as premissas não para uma „modernidade‟ talvez banal, mas para uma 
atualidade fora do tempo e da história. Por meio de Maria nos é pedido, não para sermos homens e 

mulheres do nosso tempo, mas daquele Tempo único no qual o ser humano está no centro de tudo, e uma 
criança aquece a nossa alma para sempre. “Pessoalmente eu não tenho o dom espontâneo da Fé, confessa 

Chiesa. Sempre fui problemático. O meu percurso intelectual é trabalhoso, longe de estar concluído, mas 

levou-me a entender certas coisas. Maria experimentou as emoções, o coração, tudo aquilo que escapa à 
racionalidade”. Eis, então, que o rosto enrugado da Virgem anciã (com o qual ele abre e fecha o roteiro) 

torna-se o limiar sobre o qual se abre o confronto com o Mistério». (Datafilm – Aec) 
 

___________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ESTANTE VÍDEOS  por Mariolina Parentaler 
 
 

EXISTEM OS QUE DIZEM NÃO – Giambattista Avellino – Itália 2011 
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   Muitas pessoas embora merecedoras veem „passar na frente delas‟ outras que não são merecedoras, só 

porque são “filhas de...” e, entretanto, passam a vida trabalhando ou estudando em condições precárias, 

sem nenhuma solução. É este o tema central de: “Existem os que dizem Não”, uma comédia de caráter 
social que, com alegria, relata a indiferença de muitos. Diz Avellino, diretor e roteirista: «Ri-se e torna-se a 

rir, às vezes também amargamente. Emociona-se e se sofre pelo destino dos nossos três heróis, porque o 
tema é sentido por todos e procuramos relatá-lo divertindo, mas com sensibilidade. Sem querer dar lição 

para ninguém, mas sem superficialidade». 

   Os protagonistas são três ex-colegas de escola: um, Max, é jornalista de um jornal local. Não obstante o 
seu reconhecido bom talento, encontra-se obrigado a escrever também para uma revista „improvável‟ para 

poder completar sua renda e, exatamente quando está para ser efetivado perde o posto para a filha de um 
famoso jornalista.  A outra é Irma, médica estimada, que vive graças às bolsas de estudo, mas não 

consegue obter o contrato porque a preferida é a namorada do chefe. O terceiro é Samuel, um advogado 

especializado em direito penal que passa a vida como escravo de um „barão‟ universitário, na esperança de 
conseguir vencer o concurso para pesquisadores.  Pena que o lugar lhe é „assoprado‟ pelo gênero 

inconcludente do próprio “barão de plantão”. Cansados de serem humilhados e derrotados, eles se unem 
para formar um grupo chamado “Os Piratas do mérito”, e começam a ameaçar os „culpados pela 
recomendação‟ em vários níveis. No final do filme há uma improvisa mudança de direção, quase uma 
advertência com um presságio: “Aqui não há esperança...! É preciso olhar para o exterior”. O filme foi 

inspirado no título da canção de Vasco Rossi, e se apresenta bem equilibrado no seu conjunto. A avaliação 

da CVF considera-o aconselhável e no conjunto, brilhante, enfatizando: «Com corte desconexo, discursivo, 
talvez também muito „simpático‟, o script levanta a voz e se cala e, entretanto, coloca o problema. Depois se 

verá. O filme é para ser utilizado também como exemplo de uma bem sucedida comédia italiana 
„geracional‟». 

____________________________________________________________________ 
 

ANOTHER YEAR – Mike Leigh – Inglaterra 2011 

 

   «A vida dentro de um filme – com estas palavras Yvan, 32 anos, começa a escrever sua opinião na 

Internet. É um filme tocante e aconselhável para quem não tem medo de enfrentar uma reflexão profunda 

sobre a existência». Ele dá a nota 9, assim como Chiara – 44 anos – que escreve: «Belíssimo! Por que 
alguns de nós acham sua vida inútil mesmo tendo tudo, enquanto outros, tendo mil problemas, são felizes 

de viver?». Isso não acontece muito em Another Year, mas Mike Leigh consegue emocionar e envolver o 
espectador, deixando para eles pontos de reflexão, que estão também na visão final . “Outro ano” relata a 

vida de um casal e de seus amigos solitários, em quatro temporadas. São Gerry e Tom, “os maravilhosos 

cônjuges de 60 anos que, em perfeito equilíbrio e nas pequenas coisas, levam adiante o seu matrimônio”. 
   Ela é psicóloga e ele geólogo: são acolhedores e, na sua surpreendente normalidade, causam admiração. 

Têm um filho advogado de trinta anos, Joe, que leva vida independente, mas ainda não tem uma 
companheira. Hospedam com frequência Mary, secretária na clínica em que trabalha Gerry, sempre à 

procura de um homem com o qual compartilhar as próprias tensões. A eles se agrupa Ken, velho amigo de 
Tom, que passou a se embriagar frequentemente. No outono Joe terá uma surpresa: encontra Katie, uma 

terapeuta ocupacional, da qual se enamorou. No inverno, em vez, uma morte improvisa golpeará a família. 

Tudo é envolvido e iluminado pelo gosto tocante da sinfonia coral e pela cotidianidade como maneira melhor 
de relatar a existência. «Leigh nos lembra que o tempo que flui não pode ser controlado, mas nem mesmo 

deve ser abandonado a si mesmo. Somos nós, diariamente, que devemos carregá-lo com as nossas 
expectativas, com o nosso estar vivos. Basta olhar em torno para encontrar sempre alguém a quem dar e 

alguém de quem receber...». 

____________________________________________________________________ 
 

LIVROS/OS CLÁSSICOS  por Adriana Nepi 
 

Simone Weil  - QUERIDINHA - Cartas às alunas -  
 

   Este livreto, que a editora Marietti reimprimiu e publicou em 2010, apresenta-nos o aspecto menos 
conhecido de uma mulher excepcional: Simone Weil educadora. Professora no Ensino Médio por poucos 

anos, ela não podia deixar de exercer um verdadeiro fascínio sobre as almas adolescentes, livres de 

preconceitos e sedentas de verdade. A coleção de algumas cartas endereçadas às alunas, e por elas 
zelosamente guardadas, nos oferece o exemplo de uma profunda relação educativa. O estilo é familiar e 

afetuoso e são vários os argumentos tratados: avaliação da difícil situação política, conselhos sobre o 
método de estudo, sobre o valor da atenção, sobre a necessidade de dominar o próprio mundo interior. A 
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professora, também ela muito jovem, demonstra um interesse materno pela saúde delas, lembra a 

importância do esporte como exercício físico, previne certas imprudências juvenis como a ânsia de querer 

experimentar tudo (a verdadeira experiência – sublinha – não é feita de um acúmulo de impressões, mas 
nasce da atividade: tanto da ação como do pensamento). Porém, com que ternura e compaixão! “Creio que 

você tem um caráter que a condiciona a sofrer muito, por toda vida. É muito ardente e impetuosa para 
adaptar-se à vida social da nossa época”, mas logo depois diz com firmeza: “Mas o sofrimento não é 

importante, tanto mais que experimentará também alegrias intensas. O que conta é não desperdiçar a 

própria vida. E por isso é preciso disciplinar-se”. Captando em algumas delas uma força sentimental que 
pudesse impedir o livre desenvolvimento da personalidade, impõe-se forte reserva, a ponto de suspender a 

correspondência até o momento em que a relação professora-discípula esteja madura e sem riscos. 
 

____________________________________________________________________ 
 
 

DEUS TAMBÉM É CHINÊS – Kristin Kupfer – Paulinas 2011 

 

   A autora é uma jornalista alemã e Wang Ting é a jovem chinesa católica, que se disponibilizou a uma 
espécie de longa entrevista: para falar de si, do seu trabalho, da sua vida cristã vivida em um contexto 

político não fácil. O leitor encontra uma mulher simpática, libertada, corajosa. Vem de uma família de 
camponeses de antiga tradição cristã, trabalha como assistente social e é casada com um homem que 

partilha com ela a fé católica: com uma coerência tal a ponto de surpreender os ocidentais, tão mornos e 

desenraizados. Nasce entre as duas mulheres uma verdadeira relação de amizade: a jornalista tem a 
possibilidade de ser recebida nos ambientes de vida e de trabalho de Wang, colhendo diretamente dela o 

desenrolar de sua vida cotidiana, os problemas, as alegrias e os desprazeres. Conhece seus pais e sua 
parentela, admira neles a cortesia e a dignidade chinesa,  a sabedoria antiga. Sente-se tocada pela fé 

simples e convicta, perfeitamente integrada com a vida. Eis um diálogo colhido rapidamente na cozinha, 
onde os dois jovens cônjuges, chegados do trabalho, preparam juntos o almoço. A jovem esposa chinesa 

está preocupada: há tempos ela e seu marido desejam um filho... “Não sei o que Deus reserva para nós – 

diz enquanto lava os tomates – mas tenho confiança... O exemplo de Abraão e de sua mulher demonstra 
que nada é impossível para Deus”. O marido concorda seriamente...  Os fatos da Bíblia realmente são para 

eles palavra de Deus! Não ignoram a difícil situação da Igreja chinesa, mas não se permitem julgar. 
Conhecem e amam o Papa e sabem que ele tem o timão da Igreja em suas mãos. Talvez tenham alguma 

coisa a ensinar-nos... 

____________________________________________________________________ 
 
 

O LIVRO 

 

A primeira mártir da Criação. 
Dorothy Stang 
 

Adriana Nepi 
  
 O livro, modesto do ponto de vista editorial é, todavia, ilustrado com muitas fotos em branco e 
preto que visualizam o desenrolar desta excepcional biografia. Eis que aparece de repente o 
rostinho simpático de Dorothy com a idade de oito anos, depois a menina de fisionomia alegre e 
saltitante com seu uniforme de escola católica, e um belo primeiro plano com o rosto sereno e 
pensativo de Dorothy adolescente. E eis a família Stang, completa: no centro os pais e, bem 
alinhados em torno deles, os nove filhos. O pai, militar, educa-os com firmeza, conforme ao estilo 
da sua profissão; toca à mãe temperar o rigor com sua ternura. Tudo na família se sustenta sobre 
uma fé autêntica, onde a oração (S. Missa toda manhã, rosário à tarde, bênção antes das 
refeições) se harmoniza com uma caridade eficaz: a casa está sempre aberta aos pobres. Pelos 
frutos se conhece a árvore: dois filhos irão para o seminário e três filhas para o convento.  
   Dorothy, no frescor dos seus vinte anos não ainda completos, faz profissão entre as Irmãs de 
Nossa Senhora de Namur. 
   Está plena de entusiasmo: ao entrar no noviciado, experimenta a primeira desilusão ingênua: 
como, dorme-se na cama? 
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   Havia imaginado que iria dormir no chão e que iria fazer muita penitência! 
   Na profissão foi-lhe dado o nome de sister Mary Joachim, mas todos continuaram a chamá-la de 
Dorothy... Ei-la aqui, sorridente, vestida com o austero hábito religioso, que usará por pouco 
tempo. 
   Em 1953 a superiora geral dirige um apelo às irmãs: quem está disposta a partir como 
missionária para a Amazônia, a fim de abrir uma nova escola no Estado do Pará?  
   Realmente, ela havia sonhado ser missionária na China, mas está pronta para aderir a esta 
proposta. Põe-se logo a estudar português (seis horas por dia), empresa não fácil para quem 
nasceu e cresceu nos Estados Unidos, só fala inglês e nunca teve propensão para línguas. 
   Frequenta, entretanto, o Centro intercultural de formação e adentra a História do Brasil, sua 
política, as várias religiões, os usos populares. Desencadeia-se na Amazônia, em particular na 
região do Pará, um desflorestamento selvagem, e os direitos humanos de colonos pobres são 
pisoteados pela avidez e pelo cinismo dos latifundiários. 
   No Centro respiram-se ideias novas inspiradas na teologia da libertação: ideias controvertidas. 
Explicáveis apenas no contexto sócio-cultural em que se desenvolveram. A jovem religiosa, que 
sempre tivera uma forte propensão para o trabalho com os pobres, encontra-se diante de uma 
realidade intolerável para o seu profundo senso de justiça: sente que amar os pobres exige antes 
de tudo defender os seus direitos inalienáveis. O seu destino já está traçado: sabe que está 
arriscando a vida, mas não tem medo. 
   E ei-la fotografada com trajes civis, que são mais práticos: como aventurar-se na floresta com o 
pesado hábito do século dezenove, vestido com tanta alegria no ato da consagração? Na camiseta 
da sua última foto se lê: “A morte da floresta é o fim da nossa vida”. 
   Todavia, seria redutível considerar Ir. Dorothy uma heroína moderna que se imolou pela 
salvaguarda da criação, como o título do livro parece insinuar. O amor de Cristo é o seu movente: 
a Ele quer levar todas as almas, incluindo as daqueles que a queriam matar. 
   Tornou-se a intrépida protagonista de uma luta acirrada em defesa dos pobres. O ódio de quem 
não tolera ser incomodado em seus negócios obscuros usa todos os meios para amedrontá-la: 
ameaças de morte, falsas acusações que a levam a defender esta causa justa nos tribunais 
(durante quatro horas falará apenas uma vez para defender-se a si mesma e tomar a defesa de 
alguns camponeses pobres e inocentes, presos na rede de absurdas convenções), violências de 
todo gênero com as pessoas e as coisas... A perseguição implacável e até mesmo as absurdas 
acusações só contribuem para reforçar a sua fama e dar peso político às suas contestações. 
   Ela se revigora com uma declaração feita durante o Sínodo de 1983 pelo Bispo Dom Aloísio 
Lorsccheider: “Os cristãos não podem ficar indiferentes diante de uma sociedade injusta, porque 
isso equivale a colaborar com o pecado. As Igrejas do Primeiro mundo devem ajudar as do 
Terceiro mundo não só com a ajuda material, mas antes de tudo com a denúncia das injustiças”. 
Ela paga por primeiro as consequências do corajoso apelo e, logo depois, um outro bispo, atingido 
por um atentado com um padre italiano. 
   Certo dia Ir. Dorothy encontra na selva dois indivíduos que a obrigam a mostrar as armas: tira 
da bolsa a Bíblia e percebe que são dois pistoleiros, mas fala gentilmente com eles procurando 
iluminá-los acerca da justiça e da verdade (também eles são vítimas que precisam de libertação, 
vítimas da própria cegueira). Ela retoma o caminho, é crivada de balas pelas costas e abandonada 
na lama. 
   O amigo Cícero, que a havia acompanhado, nada pode fazer: sabe que se ousasse tocá-la, teria 
logo o mesmo fim. 
   Sob uma chuva torrencial, assim que pode, deixa o seu esconderijo na floresta e corre 
desesperado gritando para todos: “Mataram Ir. Dorothy!”: Mais tarde assegurou tê-la ouvido 
murmurar: “Se alguém deve morrer, que toque a mim!”. Assim que se espalha a horrível notícia, o 
terror invade todos os que eram protegidos por ela, aos quais havia dedicado sua vida. 
   Quem agora os defenderá? É como se tivessem ficado órfãos... Porém, quando finalmente são 
celebrados os solenes funerais, todo o povo reza, chora, aplaude e desfila trazendo cartazes: 
“Dorothy está viva!” 
____________________________________________________________________ 
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 CARTAS DE UMA AMIGA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pequenas chamas que brilham 

 na noite 

 

   Somos comunidades que estão envelhecendo, não podemos negar. 
Destino de muitos institutos religiosos, nestes anos. O que podemos e 
devemos fazer? Rezar, sem dúvida! Mas, talvez, possamos fazer algo mais. 
E já o fazemos. Podemos testemunhar o amor e o abandono. 
   Algumas Irmãs idosas escrevem ou pensam:  
   “Eu me sinto um pouco inútil, e, às vezes, até mesmo um peso para a 
minha comunidade...”. E as mais jovens: “Percebo que não posso fazer 
tudo sozinha. Como transmitir o carisma aos leigos? Como levar avante as 
obras com a escassez de forças, que hoje já caracteriza os nossos 
contextos, ao menos na Europa?”. 
   Estes dois mundos e estes dois modos de sentir, que agora compõem as 
nossas comunidades, devem aprender a dialogar sempre mais... 
   Jung definiu a idade da velhice como um período útil à interiorização e, 
outros, como Luciano Manicardi, escreveram: 
    «Esta fase da vida oferece ao homem a possibilidade de viver por graça 
e não por dever. Na velhice simplesmente se é. Creio que nisto está o fato 
de ser ela a idade da verdade: não é o que fazemos que nos define, mas o 
que somos. 
   Também nesta fase da vida, que nem todos viveram (Jesus não a viveu) 
somos plenamente pessoas e, compreender profundamente o significado 
deste dom, nos dá a oportunidade de viver a vida como “uma aventura 
espiritual” na qual nossa tarefa “espiritual” seja a de aprofundar o nosso 
autoconhecimento, abrindo-nos sempre mais autenticamente ao mundo, ao 
outro, a fim de que a velhice, ao invés de ser um fim, seja uma 
realização». 
   E devemos permanecer em relação, jovens ou anciãs que sejamos. 
Devemos continuar a nos encontrar! 
   Uma lenda hebraica diz que todo homem vem a esta terra com uma 
pequena chama na testa, uma estrela acesa que lhe caminha à frente. 
Quando dois homens se encontram, suas duas estrelas se fundem e se 
reavivam, como dois troncos na lareira. O encontro é reserva de luz. 
Quando um homem fica por muito tempo privado de encontros, sua 
estrela, aquela que brilha na sua testa, pouco a pouco se embaça, 
empalidece, até se apagar. E vai, sem ter mais uma estrela que lhe 
caminhe à frente. Nossa luz vive de encontros. 
   Ou tua vida é presença luminosa para alguém ou não é nada. Ou 
iluminas a existência e a tristeza de alguém ou não és. Ou trazes luz ou 
morres. 
   Pensemos em quantas pequenas chamas poderemos acender 
encontrando-nos com olhos novos e com olhar fontal. 
 

Sua amiga 
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NO PRÓXIMO NÚMERO 

 

DOSSIÊ:   Nos sulcos dos 140 anos 

PRIMEIRO PLANO:  Construir a Paz   Um mundo em conflito 

EM BUSCA:   Mulheres no contexto   Mulheres fiéis 

COMUNICAR   Comunicação e verdade   Dentro e fora da rede 

 

 
 
 
 
 
 

 

                      O SORRISO É A CHAVE 
                                QUE ABRE A PORTA 

           PARA A ACOLHIDA. 
(D) 
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NA TUA PALAVRA 
 

 

SÓ EM DEUS A MINHA 

ALMA ENCONTRA 

REPOUSO; 
 

É DELE QUE ME 

VEM A SALVAÇÃO... 
 

EU NÃO VACILAREI... 
 

(SALMO 62, 1-2) 


