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EDITORIAL neste número... 
   

 

 

           Mulheres para a comunhão 
  

                        Giuseppina Teruggi 

          

     
   
  “Como é bom, Senhor, ficar juntos e amar uns aos 
outros, como tu amas”, assim cantamos em nossas 
assembleias litúrgicas. E estamos persuadidas de que 
a beleza da convivência pode ser retórica quando não 
se refere à Palavra do Evangelho “amai-vos uns aos 
outros como eu vos amo”.  
    Na vida real, às vezes temos dúvidas acerca da 
“alegria da vida comunitária”. Exprimimos isso nas 
partilhas, nas confidências que trocamos entre nós, nas 
avaliações dos nossos projetos, quando decantamos 
cada visão idealizada, longe dos esforços e das 
dificuldades reais. 
   No último mês de maio, recebemos uma bonita carta 
de Madre Yvonne, com o atraente título: “O tesouro 
precioso do espírito de família”. É bom lê-la novamente 
e refletir. Recarrega a mente de boas ideias. Enche o 
coração de sentimentos positivos. Renova as energias 
e intensifica os gestos de confiança. 
   Este número da Revista confronta-nos com a 
experiência de permanecer unidos entre o ideal e o 
real. Propõe-nos o tema do relacionamento 
interpessoal não feito de sonhos ou de desejos, mas de 
concretas exigências e acima de tudo de referências ao 
Evangelho. 
        Esther é mulher de Evangelho, uma cristã da 
Nigéria que soube tecer comunhão com a colega 
muçulmana em torno de um projeto comum de paz.   

 
 

 “Pela primeira vez, comecei a achar aspectos comuns 
entre nós: somos pessoas humanas... Guardamos 
dores e cansaços. Isto me ajudou a superar os 
preconceitos”. 
   Permanecer unidos constitui uma força na construção 
da paz se soubermos “educar-nos à compaixão, à 
solidariedade, à colaboração; a participar ativamente 
da vida comunitária”. 
   A paz: um dom de comunhão a ser cultivado no 
coração, colaborando deste modo, para criá-la no 
ambiente em que nos encontramos. 
 

   É sempre possível reavivar autênticas relações 
comunitárias. “Cada qual, diga a verdade ao seu 
próximo”, afirma um trecho bíblico de Zacarias. É 
essencial cultivar a confiança recíproca. “Diariamente 
somos chamadas em primeira pessoa a escolher o que 
alimenta o clima de família”, a fim de construir um 
“ambiente aberto, apto a oferecer um amplo leque de 
propostas significativas”. 
 

   É o sonho de Dom Bosco, expresso por ocasião da 
reeleição de Madre Mazzarello como Superiora: “Peço 
a Deus que infunda, em todas, o espírito de caridade e 
de fervor para que nossa humilde Congregação cresça 
em número e se expanda por outros países e depois 
por outros ainda  mais distantes”. 

 

gteruggi@cgfma.org 

● 
 

         

                                                                                                       

mailto:gteruggi@cgfma.org
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DOSSIÊ  
 

 

              Permanecer unidos entre o ideal e o real       
 

 
                               Anna Rita Cristaino 
 

 
    
 
   Eram um só coração e uma só alma. Esta expressão, 
que se refere à primeira comunidade dos apóstolos, 
sempre foi o modelo ideal para cada comunidade que 
compartilha a mesma fé. Mas lendo os Atos dos 
Apóstolos percebemos que, também nas primeiras 
comunidades cristãs havia, com frequência, conflitos e 
tomadas de posição diferentes. O fato de os Atos terem 
sido transcritos e dados a conhecer também a nós, 
hoje, mostra-nos como os primeiros cristãos, os que 
haviam conhecido Jesus, eram realistas. Sabiam que 
sem a fé e o estímulo à unidade no Amor de Cristo, 
que os havia feito seus discípulos, não conseguiriam 
formar aquela comunidade de “um só coração e uma 
só alma”. 
   O caminho para se tornar comunidade, para sentir-se 
como irmãos, é sempre um caminho que coloca em 
diálogo duas polaridades: o ideal que se quer atingir 
indicado pelo próprio Cristo, portanto possível, e a 
realidade feita de fragilidades, de passos dados e                                                                                                                                                                                                                                                                       
de recaídas, de percursos morro acima e de estradas 
planas. 
 

   Olhando para as origens do carisma salesiano, 
vemos como Dom Bosco e Madre Mazzarello foram 
mestres na arte de se relacionar. Lendo suas biografias 
vemos quanto as relações familiares, de amizade e 
com os coirmãos e as coirmãs foram importantes para 
ambos. 
   Pode-se dizer que o nosso Instituto que celebrou há 
pouco tempo os seus 140 anos de vida, nasceu graças 
também a uma bela história de amizade e de relações 
pessoais e espirituais profundas. 
 

   O primeiro grupo de fma era um grupo de amigas, 
crescidas juntas e guiadas espiritualmente por um 
pároco santo. A inspiração ao trabalho com as meninas 
de Mornese foi quase uma aposta e um pacto de 
amizade. 
 
   O querer-se bem, abordagem normal para os 
relacionamentos vividos com realismo e espírito de fé, 
ainda hoje nos faz dizer que Mornese era a “casa do 
amor de Deus”. 
  
 

  
 
   Gerações de FMA do mundo inteiro conservam no 
seu íntimo uma espécie de selo carismático, a 
“saudade” daquele bem que se vivia em comunidade. 
   O nosso querer-nos bem, o nosso estilo de 
relacionamento umas com as outras e com os leigos, 
continuam sustentando e inspirando muitas vocações. 
 

A unidade é possível 
 

   Com frequência, ao defrontar-se com o tema da vida 
religiosa depara-se com o problema das relações. A 
vida comunitária, a colaboração para levar adiante as 
obras, o compartilhamento da vida de fé muitas vezes 
vacilam devido à fragilidade das relações. 
   Sobre este tema, acontece, às vezes, esconder-se 
por trás de desculpas como o caráter, as culturas, o 
momento difícil, a dificuldade do trabalho apostólico. 
Não é fácil admitir que para tecer boas relações é 
necessário aprender. 
   Aprende-se aquilo que é possível realizar. Quando há 
um encontro entre pessoas, criam-se relações de 
estima, calor humano, pertença, alegria e, portanto, 
relacionamentos maduros que compartilham a vida, o 
crescimento, o amor. Porém, a relação pode também 
ser conflitante, o encontro pode ser difícil e complicado. 
Parte de cada um de nós o desejo de querer aprender 
com os outros, mas é no Deus Trindade que se 
encontra a capacidade para criar comunhão e amar 
sem medida. 
   A extraordinária novidade do cristianismo, 
comparando-o com outras religiões, é precisamente a 
relação. O cristianismo não consiste em uma série de 
normas morais, mas sim em cuidar do outro, em amá-
lo (“ama o teu próximo como a ti mesmo; ama o teu 
próximo porque ele é igual a ti”), em obedecer-lhe, em 
estar disposto a sacrificar a vida por ele, a fazer-se 
crucificar para evitar que outros sejam crucificados. 
   O cristianismo é a religião que deseja encontrar o 
outro para construir o bem comum. Esta é a esperança 
cristã: construir lugares onde encontrar-se, onde amar 
e ser amados, onde acompanhar-se mutuamente. As 
normas morais encontram aqui, e somente aqui, o seu 
fundamento e a sua realização. Jesus, ao encontrar as  
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pessoas, cria a novidade em seus corações. 
Evangeliza-as, educa-as e as cura. 
   O escopo da vida do homem não se esgota na 
realização pessoal. Somos, de fato, feitos para nos 
relacionar; se é da relação que se origina a nossa 
identidade, é para ela que tendem todas as nossas 
aspirações mais profundas. 
   É importante para cada um de nós percebermo-nos 
considerados, escutados com interesse e com 
admiração. Eis o ponto central: aprender a encontrar o 
outro como novidade e não como alguma coisa já vista, 
descartada, consumada. O grande risco de cada 
relacionamento é dar o outro por conhecido, é rotulá-lo 
como alguém incapaz de dizer ou de conferir algo de 
novo. O outro, por mais íntimo que seja, permanece um 
desconhecido a ser encontrado. Isso gera vida. 
   Podemos dizer que atingimos um bom grau de 
maturidade quando alcançamos uma boa relação 
conosco mesmos, aceitando-nos, familiarizando-nos 
com nossas experiências, processando as decepções 
e aprendendo com elas. 
   Aprender a relacionar-se é a primeira emergência 
educativa, é o desafio que envolve todos: a família, a 
cidade, a Igreja. 
 

Permanecer unidos na lógica de Deus 
 

   Há um caminho que me leva ao outro. Se eu tenho 
tudo, se eu já sei tudo, corro o risco de não me colocar  
a caminho e de não encontrar a diferença e a beleza 
do meu semelhante. A primeira virtude relacional é a 
humildade de aprender do outro e com o outro. O 
próximo, antes de ser alguém a ser ajudado ou ao qual 
fazer caridade, é alguém que tem algo para me 
oferecer, é alguém de quem eu preciso. Quando 
notamos a presença dos outros, quando os escutamos, 
quando os acolhemos, quando os reconhecemos, 
abrimos o coração ao nosso próprio conhecimento, à 
restauração de nós mesmos. Acolher o outro o restaura 
e me restaura também 
   A lógica de Deus é esta: quanto mais nos abrirmos 
ao outro tanto mais alcançaremos a alegria e a vida em 
plenitude. 
   O Evangelho anunciado por Jesus é o Evangelho da 
relação que, extraindo sua origem da relação íntima 
entre o Pai e o Verbo, manifesta sobre a terra o desejo 
de Deus de entrar em comunhão com a sua criatura. 
No anúncio de Jesus o Reino de Deus não se realiza 
apenas na acolhida da Palavra e na conversão, mas, 
sobretudo no relacionamento e no encontro. 
   O escopo desta escolha de Jesus é criar uma 
comunidade na qual se manifeste o rosto paterno de 
Deus por meio da partilha de vida. Os discípulos são 
escolhidos não em vista de suas capacidades e 
competências, mas sim, porque Jesus quer 
empreender com eles um caminho de relação e de 
partilha. 

   A relação parte de Deus e passa continuamente pelo 
caminho do amor, da pertença, do dom de crescimento 
e de desenvolvimento. 
   Não é, certamente, o caminho do tudo e do imediato, 
da receita fácil para entrar em acordo, a referência 
única ao amadurecimento para a unidade e a 
comunhão. Pessoas e indivíduos caminham juntos 
percorrendo qualquer tentativa de originalidade, 
riqueza, diversidade. Cada capacidade humana deve 
lidar com a riqueza dos dons divinos e com os limites 
que possam emergir.  
   Um bom relacionamento com os outros passa por 
aquela mesma confiança e amor que Deus reserva a 
cada homem e mulher; passa por Cristo que nos 
ensina a amar a todos, até mesmo os nossos inimigos. 
Tudo isso constitui referência indispensável. Sabemos, 
todavia, que somos diferentes uns dos outros: pela 
estrutura, cultura, mentalidade, educação, idade e 
modos de conceber a vida. Mas, quando colocamos a 
fé em ação, tudo se transforma notavelmente. 
   Permanecer unidos é cessar todo trabalho, é  ficar 
unidos a Deus, é tornar-se “repouso de Deus”, o lugar 
no qual, por meio de sua bênção, Deus permanece 
com o homem. Podemos dizer, portanto que a 
fraternidade é o sábado, a inserção numa dinâmica 
nova de criação, na qual, por meio das ocupações 
diárias, o rosto de cada homem se refaz, à imagem e 
semelhança de Deus. 
   Sozinho, o homem morre antes do tempo. Perdido o 
relacionamento com os outros, deixa de ser pessoa e 
permanece apenas indivíduo, mônada que não tem 
nenhuma possibilidade de sobrevivência, porque 
incapaz daquele amor que gera, e a solidão acontece. 
 

Relação e sentido de pertença 
 

   As pessoas reúnem-se em comunidade por motivos 
de trabalho, de oração, de interesse social, de 
empenho político, de vida religiosa. Mas, torna-se 
sempre mais difícil, não obstante o alto grau 
tecnológico alcançado hoje no campo da comunicação, 
compreender a evolução das relações interpessoais. 
Muito frequentemente nascem ambiguidades e 
fingimentos. 
   Um núcleo de pessoas vivendo juntas, ligadas por 
um ideal de vida, compromissadas com um projeto 
compartilhado num estilo particular que deve retratar o 
que é designado pelo termo “comunidade” amadurece 
o senso de pertença e de “novidade”.   Assim o termo 
relação conjuga-se com “pertença” e evidencia ao 
componente, o fato de ele não ser um estranho, de 
estar ao lado de outros vivendo os mesmos valores, 
seguindo os mesmos caminhos, a mesma formação. 
Isso abre ao crescimento pessoal e a uma melhor 
valorização do positivo que se descobre nas outras 
pessoas.  
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   Há um aspecto comunitário da pessoa pelo qual 
nenhum “eu” precede a relação com o outro. A 
comunhão não é posterior à pessoa: não há um “eu” e 
depois uma “relação”. Pessoa e comunhão vão juntas, 
devem percorrer um caminho comunitário: de fato, a 
pessoa não pode ser concebida só em termos de 
consistência individual, de originalidade irrepetível, de 
liberdade autônoma, mas em termos de relação, de 
diálogo, de comunhão. O homem é relação e não pode 
negar-se a si mesmo porque criado à imagem e 
semelhança de Deus que é Trindade. 
   Há necessidade de um dinamismo novo também na 
vida consagrada, para orientar as escolhas rumo à 
unidade, à partilha, à comunhão. Somos convidados 
então a não nos acomodar no nosso limite por sermos 
incompletos, mas a ajudar-nos a viver a nossa vida 
como pessoas capazes de se completarem ao 
caminhar  com os outros. 
   Um relacionamento, para amadurecer, precisa ir além 
daquela fase na qual se mostram as próprias 
qualidades; precisa entrar naquela fase em que se tem 
a coragem de despojar-se, de mostrar os próprios 
limites, de sentir a alegria de assim fazer porque o 
outro percebe que a minha positividade permanece 
como tal apesar dos limites. 
   Frequentemente faz-se esforço para admitir que em 
algumas realidades as relações são inexistentes, que a 
comunicação está em decadência, que a escuta não 
existe. No entanto a fonte da criatividade da qual temos 
tanta necessidade está nas relações entre pessoa e 
pessoa, antes mesmo que nas relações entre as 
funções. Nós somos relação e é pura abstração 
imaginar o indivíduo desligado de qualquer relação 
com os outros.  
   Para crescer no sentido de pertença é também 
importante aprender a colaborar. Há quem assimile o 
modelo de um confronto no qual um vence e o outro 
perde; poucos descobrem que em muitas situações o 
mais importante é, ainda, vencer juntos. 
   Todos nós, de fato, sentimos a exigência de uma vida 
plena, a necessidade de ir além do nível de apenas 
sobreviver. Isso nos exercita a uma comunicação mais 
transparente que vai muito além das máscaras do 
interlocutor. Há necessidade urgente de relações: 
autênticas, calorosas, vivazes, capazes de 
solidariedade, de compartilhamento. 
   Trata-se de saber dar adeus ao sonho de um amor 
deformado e desvirtuado que muitas vezes no passado 
andava-se cultivando em ambientes religiosos,  
incluindo-os em categorias benévolas, tranquilizadoras, 
predefinidas, mas estéreis e mortíferas. Também esta 
é uma exigência para quem verdadeiramente 
compreendeu que a relação se fez urgente. O outro, 
que é uma ajuda, corresponde a mim, é aquele que, 
tanto no apoio como na oposição, ajuda-me a ser eu 
mesmo, a adquirir uma identidade sempre mais real. 
 

O espírito de família 

 

   As nossas Constituições nos apresentam o espírito 
de família como  “força  criativa  do  coração  de  Dom 

Bosco que deve caracterizar cada comunidade nossa  
e que requer o empenho de todas” (C 50). 
   O espírito de família tem como referência o nosso 
conceito de família, que está mudando com o tempo: 
desde a  família que compartilhava espaços e tempos, 
até a que sabe gerir distâncias e horários diferentes, 
encontrar estratégias de comunicação e de 
organização e sentir-se unida mesmo quando seus 
membros se encontram fisicamente distantes. 
   Sem a pretensão de uma autorreferência, gostaria 
de, a esta altura, compartilhar uma experiência 
pessoal. Há pouco tempo voltei para a Casa Geral, 
depois de ter ficado um mês e meio com minha mãe 
que fora internada num hospital para uma cirurgia 
urgente e complicada ao mesmo tempo. 
   Durante o período em que estive fisicamente 
“distante” de minha comunidade, pude experimentar o 
quanto ela é uma força que nos sustenta nos 
momentos difíceis. Realmente, ao rezar, ao fazer-se 
sentir diariamente, ao promover a substituição sem 
fazer pesar, ao acolher no retorno demonstrando estar 
informada e ter acompanhado a evolução dos fatos, a 
comunidade faz-nos experimentar uma real 
proximidade e nos leva a dizer: “para elas eu existo” 
não só quando “faço” alguma coisa, mas pelo meu ser.   
   O retorno e a alegria na acolhida feita com 
sinceridade dizem: família. 
   Quando penso no espírito de família penso no senso 
de responsabilidade que cada uma sente em relação à 
outra, ao seu crescimento humano e espiritual. Penso 
na alegria de gozar com a presença das outras 
pessoas e de sentir sua falta quando estão ausentes. 
Penso na liberdade de cada pessoa poder ser ela 
mesma, sem se sentir julgada ou testada. Penso na 
possibilidade de recomeçar sempre, depois de um 
litígio, um conflito ou uma incompreensão.    
   Voltando à minha experiência, posso dizer que 
experimentei, também, como o Instituto inteiro constitui 
uma única família. O hospital era em Nápoles, longe 
tanto de Roma como da casa de meus pais, mas ficava 
perto da Casa Inspetorial da minha inspetoria de 
origem. Lá fiquei por mais de um mês.  
   As irmãs apoiaram-me em tudo. 
   Apesar de tantos trabalhos no seu dia-a-dia, 
compreenderam, com antecipação, cada uma das 
minhas necessidades. É assim que acontece numa 
família. 
   Creio que esta seja uma das muitas experiências que 
cada uma de nós faz no decorrer da própria existência. 
Claro, existem outras nas quais, ao invés, falta a 
acolhida, ou das quais se espera algo diferente. Mas 
isso, no fundo, como se diz às vezes na Itália, acontece 
“nas melhores famílias”. 
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   Então, se eu tenho de pensar a comunidade como 
minha família, penso também na possibilidade de 
encontrar “repouso” nela. Repouso das tensões e das 
competições. 
   Creio que viver o espírito de família é procurar criar 
relações cotidianas feitas de confiança e de amizade, 
de solicitude no cuidado umas das outras e, juntas, dos 
jovens que encontramos.                                     
   Se em nossas comunidades se recria o estilo de 
família, isso se torna visível na amorevolezza, faz-se 
benevolência, aproximação, gratuidade, respeito ao 
ritmo de crescimento de cada pessoa. Deste modo as 
dificuldades podem ser superadas mediante o diálogo 
aberto e sincero, e por meio da experiência do perdão 
dado e recebido. 
   Cada família sabe encontrar o próprio espaço para 
partilhar o que foi vivido durante o dia, o que causou 
alegria e o que foi difícil enfrentar, num dar e receber 
compartilhado. Também nas nossas     Comunidades o 
tempo empregado para “reencontrar-se”, é um tempo 

bem aproveitado. É um tempo que ajuda a construir. É 
o tempo do amor e da alegria. 
   O estilo é simples e familiar, o mesmo experimentado 
por Madre Mazzarello e pela primeira comunidade de 
Mornese. 
   Dom Bosco dizia: “O fato de sermos muitos e unidos, 
aumenta a alegria, dá coragem para suportar as 
fadigas... e estimula a observar o bom aproveitamento 
dos outros; um comunica ao outro os próprios 
conhecimentos, as próprias ideias e assim um aprende 
com o outro. O fato de sermos muitos fazendo o bem 
incentiva-nos sem que o percebamos” (MB VII 602). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

arcristaino@cgfma.org 
 
 
 

       

   Estou profundamente convencida de que, 
mediante a reassunção vital do espírito de família, 
poderemos ser comunidades felizes e fecundas em 
nível vocacional. 
   Poderemos nos tornar um claro convite: “Vem e 
vê” que é fonte de busca, de sadia inquietude e de 
despertar do chamado que está guardado no 
coração das novas gerações. 
   É necessário voltar às fontes com coragem e olhar 
sempre renovado, descobrir novos percursos de 
reconciliação e de comunhão, perguntar-nos não só 
sobre o significado de ser família, mas sobre que 
testemunho damos do nosso modo de viver como 
família, fundada não na carne e no sangue, mas na 
força da fé e na  fraternidade em Cristo (cf C 36). 
 

Madre Yvonne Reungoat, 
O tesouro precioso do espírito de família  

Circ. 928 
 

 

Se queres destruir a relação, é simples... 
 

   Se queres destruir uma relação é simples. Com efeito, 
basta... 
Procurar um culpado, para saber a quem atribuir a culpa 
cada vez que surge uma dificuldade. 
Encontrar justificativas para os seus comportamentos de 
modo a eximir-se de suas responsabilidades. 
Queixar-se dos comportamentos alheios guardando 
ressentimento e rancor. 
Encontrar constantemente novas ocasiões de litígio. Calar-
se guardando sentimentos de vingança. 
   Por outro lado, se quiser estar constantemente empenhada 
em tornar sólida, duradoura e de qualidade a relação, é 
também simples... 
Lembre-se sempre de que as pessoas não são o próprio 
comportamento. 
Tenha sempre presente que cada pessoa dá o melhor de si 
mesma com os recursos de que dispõe. Nem sempre uma 
pessoa é capaz de expressar o seu máximo absoluto. Mesmo 
se não for o máximo ela está dando o melhor de si, isto é, 
100% daquilo de que dispõe. Está colocando o melhor de si 
mesma na relação. 
Não há pessoas sem recursos, mas sim estados de ânimo 
sem recursos. Mude a qualidade dos estados de ânimo e, 
então, será capaz de mudar a qualidade dos recursos à 
disposição da relação interpessoal. 
Cada situação (cada litígio, cada momento de 
dificuldade...) tem sempre, ao menos dois pontos de vista, 
e um dos dois não é seguramente o seu. 
Por trás de cada comportamento há sempre uma 
motivação, consciente ou inconsciente. 
Considere que comunicações ou comportamentos 
“errados” nascem muitas vezes de um pedido de ajuda. Vá 
além do que foi dito ou do que foi feito e responda ao pedido 
de ajuda. 
A qualidade de sua vida é diretamente proporcional, 
também, à qualidade de suas relações.  Quanto mais 
recursos você investe na construção de pontes sólidas que a 
unam às pessoas com as quais interage regularmente, tanto 
mais sólidas, duradouras e agradáveis serão as interações 
com as mesmas. 
Andrea Grassi, O instrutor de Gerenciamento dos Recursos Humanos 
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ENCONTROS 

 

           

Piera Cavaglià 
                                              
   O interesse eficaz e pessoal de Dom Bosco pelo 
nosso Instituto, nos últimos anos da vida de Madre 
Mazzarello, exprime-se por meio de eventos 
particulares: 

 a decisão de transferir a primeira comunidade 
das FMA de Mornese para Nizza Monferrato 
“depois de um longo e difícil processo”. Dom 
Bosco compra o antigo convento “Nossa 
Senhora das Graças” e prevê um novo 
desenvolvimento ao Instituto FMA e às obras 
educativas. A partida do primeiro grupo das 
missionárias para o Uruguai (11 de novembro 
de 1877); 

 a reunião especial das diretoras e das 
Conselheiras gerais para refletirem sobre a 
realidade das comunidades e sobre a 
formação das FMA (agosto de 1878); 

 a edição impressa das primeiras Constituições 
com o prefácio de Dom Bosco datada de 8 de 
dezembro de 1879. O texto da Regra foi 
entregue às FMA em Nizza, no dia 3 de 
setembro de 1879; 

 o primeiro Retiro Espiritual em Nizza presidido 
por Dom Bosco (21-27 de agosto de 1879). 

 
   Participaram deste Retiro quase 100 leigas, mas a 
casa ainda não era capaz de acomodar tanta gente. 
Dom Cagliero fez notar que a casa não estava pronta e 
Dom Bosco lhe respondeu: «Fique tranquilo e verá  
que a Madre saberá dar um jeito. Ela é Mazzarello, e 
tem à sua disposição não só os meios, mas também os 
mazzarelli, em tal circunstância!» (Cron. III 69). 
  Dom Bosco escreve naqueles dias à condessa 
Gabriella Corsi ao constatar satisfeito o clima da casa: 
«Era um espetáculo indescritível contemplar a 
devoção, a piedade, a alegria que transparecia em 
todas » (Carta 27 de agosto de 1879). 
 

Critérios para as novas fundações 
e perspectivas missionárias 
 

  
 

  Depois da Páscoa de 1879, Madre Mazzarello 
encontra Dom Bosco em Turim, fala-lhe das FMA   e  é 
 informada por ele a respeito das irmãs que se 
encontram em Nice e em Navarre, na França. 
Compartilha com a Madre os projetos sobre a casa de 
S. Cyr-sur-Mer que deverá ser um orfanato feminino, e 
insiste: «Será uma sementeira de vocações, que um 
dia povoarão todas aquelas colinas circunstantes». 
   Em resposta às propostas de novas fundações no 
Piemonte, Dom Bosco acrescenta: «Por ora é bom 
aceitar os jardins de infância que lhes confiam, mas, 
com a condição de poderem desenvolver, também, o 
Oratório festivo e uma oficina para as meninas do 
povo» (Cron. III 32). 
   Em 10 de maio de 1880 a Madre está em Turim para 
encontrar Dom Bosco que retorna da França. É 
confortada com palavras animadoras: «As FMA 
trabalham, agradam e se fazem santas». 
   Em 15 de agosto de 1880 Dom Bosco chega a Nizza 
para o  Retiro  Espiritual  das  senhoras.    Depois     da  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os últimos encontros de Dom Bosco 

com Madre Mazzarello 
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acolhida festiva com cantos e discursos, sussurra no 
ouvido da Madre: «Se tivesse me oferecido algumas 
fatias de polenta teria ficado contente: tomei uma taça 
de café esta manhã às 4 e estou sentindo o jejum...».  
Dom Bosco – comenta Madre Mazzarello – tem mais 
necessidade do almoço do que da festa! (cf Cron. III 
226-227). 
   Em 29 de agosto de 1880 realizou-se em Nizza a 
assembleia eletiva do Conselho geral. Dom Bosco não 
pode participar e delega Dom Caglliero para presidir a 
reunião que se realiza na Igreja. São 18 as eleitoras; 
(cf Cron. III 238-239). Madre Mazzarello é reeleita por 
unanimidade! O Verbal é aprovado e ratificado por 
Dom Bosco, de próprio punho. Ele reafirma a confiança 
em Madre Mazzarello e destaca o horizonte 
missionário do Instituto. 
 

Os últimos meses de vida da Madre 
 e o apólogo “profético” de Dom Bosco 

 

   O ano de 1881 começa com grandes preocupações 
pelo declínio da saúde de Madre Mazzarello. No 
entanto, é no mês de janeiro que ela escreve mais 
cartas: há 11 endereçadas às missionárias ou a outras 
irmãs. Estas cartas são como o seu testamento! 
   Em 20 de janeiro acompanha as missionárias a Turim 
para a função da despedida. 
   Encontra-as depois em Sampierdarena no dia 1º de 
fevereiro e viaja com elas no mesmo navio até 
Marselha (2-4 de fevereiro). 
   Chegando no dia 5 àquela casa, Dom Bosco 
encontra a Madre conversa longamente com ela e a 
convida para ir a St. Cyr-sur-Mer a fim de descansar. 
     

   Em 17 de março a febre parece dar-lhe uma trégua  e 
aproveita para visitar suas filhas nas casas de Navarre 
e Nice. Uma breve permanência e  o  último    encontro       

com Dom Bosco. A Madre lhe conta suas visitas, suas 
impressões e seus temores e, com simplicidade, lhe 
pergunta: Pai, eu ficarei completamente curada?”. Dom 
Bosco com voz suave,  responde relatando um 
conhecido apólogo: «Um dia a morte apresentou-se 
num convento e disse à porteira para segui-la. “Não 
posso”, ela respondeu “uma vez que não há uma outra 
que me substitua no meu ofício”. 
   A morte seguiu entrando com liberdade no convento, 
convidando a segui-la todas as que foi encontrando  à 
sua passagem: professoras, estudantes... e finalmente 
a cozinheira; mas recebeu de todas elas a mesma 
resposta: “Temos ainda muito o que fazer”. 
   “Pois bem – disse a morte – vamos à superiora”. 
Também dela escutou uma série de boas razões para 
um acréscimo de vida. A morte, porém, manteve-se 
firme: “A superiora deve preceder todas com o bom 
exemplo, também na viagem para a eternidade. 
Vamos, então!” E a superiora, baixando a cabeça, foi». 
(Cron. III 354-355). 
   O apólogo não podia ser mais claro: Madre 
Mazzarello o compreendeu e se preparou para passar 
à outra margem; não estava muito longe, faltava pouco 
mais de um mês: dia 14 de maio de 1881. 
 

pcavaglia@cgfma.org 
 

    

 
 

 

COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
 
 

           
   
   O ano de 2012 é muito significativo para o VIDES 
que está celebrando o 25º aniversário de sua 
fundação. 
   Nascida do coração e da experiência educativa do 
Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, em 1987, esta 
ONG tornou-se em poucos anos uma proposta emitida 
pelos jovens a outros jovens. 
   Hoje o VIDES, como sede Internacional, coordena e 
representa as diversas realidades dos VIDES 
Nacionais. Ele se tornou um instrumento específico de 
conexão  com  o mundo e com a cultura dos jovens. 

A rede 

   
    O VIDES está presente nos diversos continentes e 
nações com uma rede de grupos radicados nos 
diversos territórios. Cada grupo realiza atividades de 
solidariedade e de desenvolvimento, na própria nação 
e no exterior, para favorecer uma cultura de paz e 
promover a confirmação dos direitos humanos. 
   As atividades estão voltadas para as pessoas, 
principalmente as crianças, os jovens e as mulheres, 
que se encontram em desvantagem devido às suas 

V de VIDES 

A Redação 
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condições físicas, psíquicas, econômicas, sociais ou 
familiares. 
   As atividades do voluntariado local se realizam por 
meio de grande número de ações criativas que em 
vários casos se tornam microprojetos de 
desenvolvimento. 
   O VIDES, alinhado com as orientações do Instituto 
das FMA, percorre a estrada da cooperação ao 
desenvolvimento por meio de parcerias: um caminho 
inovador que acompanha os processos de crescimento 
e de difusão de atividades econômicas segundo os 
modelos da economia solidária e da cooperação social. 
   O tipo de cooperação ao desenvolvimento que a 
Associação sustenta em nível internacional é 
denominado cooperação descentralizada. Ela 
compreende todas as atividades que visam à 
realização da paz e da solidariedade entre os povos, à 
promoção do pluralismo democrático e à diminuição 
das desigualdades entre as nações. 
   O VIDES Internacional promove microprojetos de 
desenvolvimento em nível internacional na Índia, na 
Colômbia, no Vietnã e em Ruanda para melhorar a 
frequência escolar das meninas, garantir o direito à 
educação, uma alimentação equilibrada aos jovens 
indígenas que frequentam as obras das FMA, para 
garantir infraestruturas que acolham os mais pobres. 
   O apoio a distância é outra frente onde o VIDES 
Internacional e os vários grupos são particularmente 
ativos.   
    Em 2011 foram ajudadas 11.649 crianças, em 46 
países, com 7.581 benfeitores de 16 países diferentes. 
O apoio a distância representa um aspecto significativo 
da solidariedade que supõe uma visão humanista de 
desenvolvimento, a partir de baixo, e se coloca na linha 
educativo-social promovida pelo VIDES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
A atividade das Nações Unidas 

 

   Em 2001, Antônia Colombo, Superiora Geral orienta 
o VIDES  a   iniciar   o  processo   afim de    obter        o  
   
 
 

 Estatuto consultivo das Nações Unidas e dar 
andamento a uma participação sistemática, nessa  
importante  sede  do   governo   mundial, aos eventos 
referentes à condição da mulher e à promoção e 
defesa dos direitos humanos. Em 2003, o VIDES 
obteve o Estatuto consultivo e começou a participar 
das reuniões da Comissão sobre o Status da Mulher, 
do Conselho Econômico Social das Nações Unidas em 
Nova York e das sessões do Conselho dos Direitos 
Humanos em Genebra (Suiça), procurando 
compreender como intervir de modo eficaz em favor da 
defesa da mulher, das crianças e dos direitos 
humanos.  
 

Os jovens no centro 

 

   Vinte e cinco anos de voluntariado dos jovens e para 
os jovens destacam a juventude da Associação. O 
VIDES é uma oportunidade para aprender a aprender. 
É uma possibilidade aberta aos que desejam crescer 
em humanidade e transmitir aos outros suas 
competências colocando à disposição as qualidades 
humanas e espirituais, o tempo, a fé, o amor pelo qual 
se sentem pessoalmente envolvidos. É acolher relatos 
de vida, deixando-se introduzir em uma economia de 
dom, gratuidade e solidariedade. 
   “Quando uma pessoa vive certas experiências e se 
encontra em situações que modificam e envolvem sua 
vida, ao voltar à sua realidade cotidiana sente a 
necessidade e quase o dever de relatar suas emoções 
e compartilhá-las com quem se dispõe a escutar. Eu 

disse que é quase um dever: para quem relata porque 
seria puro egoísmo guardar tudo para si e, também 
porque, sem o momento do `testemunho´                         
a experiência vivida permaneceria árida e inútil” 
(Maurício Cei). 
 

Reconhecimentos 

 

   O caminho destes 25 anos foi marcado por 
numerosos reconhecimentos:  
30 de novembro de 1987 – Reconhecimento como 
Associação pelo Estado italiano 
23 de abril de 1991 – Reconhecimento como Associação 
Internacional sem fins lucrativos pelo Reino da Bélgica 
(AISBL – Bélgica) 
10 de julho de 1991 – Reconhecimento como Organização 
Não Governamental pelo Ministério das Relações Exteriores 
(ONG – Itália) 
14 de julho de 2002 – Reconhecimento como ONG 
Associada ao Departamento pela Informação Pública das 
Nações Unidas (DPI – NU) 
28 de abril de 2003 – Reconhecimento do Estatuto 
Consultivo Especial junto ao Conselho Econômico e Social 
das Nações Unidas (ECOSOC) 
12 de abril de 2012 – Reconhecimento como ONG creditada 
pelo Interrnational Labour Office (ILO) das NU. 
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 CONSTRUIR A PAZ 

 

 
 

          A paz é...    

 

                       Julia Arciniegas 

 
 
 
   A aspiração à paz é um fato universal. Todos nós 
sentimos no coração um profundo desejo de viver em 
paz conosco mesmos e com as pessoas com as quais 
nos relacionamos. Sentimo-nos bem quando 
conseguimos manter a harmonia e a abertura no nosso 
cotidiano. Comumente rejeitamos a violência e suas 
dramáticas consequências.  
   Todavia, nem sempre se tem clareza sobre o que a 
paz implica, ou não se chega a adotar a não-violência 
como estilo de vida. 
 

Pioneiros da paz 

 

   No mês de abril de 2012 realizou-se em Barcelona  
(Espanha) um Congresso Internacional com o tema:  
Edificar a paz no século XXI. O evento, organizado 
pela “Fundação Carta de Paz” na Universidade de 
Barcelona, reuniu mais de 500 pessoas, e contou com 
a participação de 60 peritos em diversas disciplinas. 
   Poder-se-ia pensar, afirmam os organizadores, que 
convocar um evento sobre a paz num contexto de 
crises, não seja prioritário nem urgente; é como se nos 
puséssemos a plantar uma árvore enquanto há um 
incêndio a ser apagado. Mas a resposta massiva dos 
interessados neste evento pôs em evidência que a paz 
é um dever prioritário. 
   O Manifesto final tem afirmações muito interessantes: 
   «Estamos conscientes da difícil encruzilhada em que 
a humanidade se encontra... e por isso afirmamos que 
a paz é um valor que se constrói no dia-a-dia; todos 
somos agentes da paz. Ninguém está dispensado 
deste dever. As decisões do presente afetam não 
apenas os contemporâneos, mas também as gerações 
futuras. Somos responsáveis pela edificação de um 
mundo em paz, justo e fraterno e para alcançar esta 
meta confiamos na partilha dos talentos e na força 
coletiva » (cf www.edificarlapaz.org). 
   Por outro lado, no ciberespaço encontram-se 
numerosos testemunhos de pessoas, associações e 
grupos que trabalham na construção da paz. É muito 
sugestiva, por exemplo, a publicação: 1325 mulheres 
que tecem a paz. Ela apresenta 70 rostos de mulheres 
que desempenharam um papel muito ativo na 
promoção  da  paz  no  mundo.  Apresenta  a   vida   de 

 mulheres conhecidas e de mulheres anônimas que 
tanto na sua atividade pública quanto na vida cotidiana 
têm contribuído para criar um mundo mais humano, 
estável e seguro (cf http://www.fund-culturadepaz.org/). 
   «Pode acontecer que não vejamos os resultados 
enquanto estivermos vivos, mas devemos continuar a 
acreditar que, se prosseguirmos no caminho da 
educação para a paz e para a não-violência nas 
instituições educativas e nas comunidades, vai chegar 
o dia em que as mudanças significativas acontecerão», 
afirma uma das pioneiras da pesquisa sobre a 
educação à paz nas Filipinas. Entre as ações mais 
significativas desta mulher está a criação do “Center for 
Peace Education” na sua escola, em Manila e a 
declaração de que aquela escola é “território de paz”. 
Conferir: 
http://www.1325mujerestejiendolapaz..org/otrsem_loreta.html
. 

Artífices da paz 

 

   A paz não é apenas ausência de guerra e não se 
limita a garantir o equilíbrio de forças contrárias. A paz 
não pode ser alcançada sobre a terra sem a defesa 
dos bens das pessoas, sem a livre comunicação entre 
os seres humanos, sem o respeito pela dignidade das 
pessoas e dos povos, sem a prática assídua da 
fraternidade. A paz é fruto da justiça e da caridade. 
   Para sermos autênticos construtores da paz é 
necessário educar-nos à compaixão, à solidariedade, à 
colaboração; participar ativamente da comunidade; 
despertar a consciência para os problemas nacionais e 
internacionais e a resolução dos conflitos. 
   A paz para todos nasce da justiça de cada um e 
ninguém pode omitir este empenho essencial de 
promover a justiça, segundo as próprias competências 
e responsabilidades. Em particular os jovens, que têm 
sempre viva a tensão para os ideais, possam ter a 
paciência e a tenacidade de buscar a justiça e a paz, 
de cultivar o gosto por aquilo que é justo e verdadeiro, 
mesmo quando isso possa comportar sacrifícios e ir 
contra a corrente (cf Messaggio per la GMP 2012). 
   Educar-nos e educar para a paz implica invocá-la e 
recebê-la como dom de Deus, cultivá-la no nosso 
coração e, dedicar as nossas energias para colaborar 
na sua construção no ambiente em que nos 

http://www.edificarlapaz.org/
http://www.fund-culturadepaz.org/


13 
 

encontramos. É esta a nossa contribuição à paz no 
mundo. 
   Um provérbio persa afirma: “Há  dois  mundos:  um  
está dentro de nós e o outro fora”. A paz interior é, em 
última análise,  aquela  que  gera  a  paz  externa.  E  é  
 
 

graças à educação que aprendemos  a unir estes dois 
mundos e a viver em harmonia conosco e com os 
demais. 
                                                 j.arciniegas@cgfma.org 
 
 

 

 
A Boa Nova da paz 

 
   Na revelação bíblica, a paz representa a plenitude 
da vida (cf Mal 2,5); é o efeito da bênção de Deus ao 
seu povo (cf Num 6,26); gera fecundidade e 
prosperidade (cf Is 48,18; 54,13); alegria profunda 
(cf Prov 12,20). 
   Do mesmo modo, a era messiânica é anunciada 
como um mundo novo em que reina a paz (cf Is 
11,6-9) e o Messias é definido como o “Príncipe da 
Paz”. Muitos Salmos exprimem a esperança do 
povo numa paz duradoura, enraizada na justiça de 
Deus (cf 72,7; 85,9; 85,11). 
  A promessa da paz, que percorre todo o Antigo 
Testamento, encontra  sua  plenitude  em  Jesus:    
 

 
“Ele, de fato, é a nossa paz [...] por isso veio 
anunciar a paz a vós que estáveis longe  e a paz 
aos que estavam perto” (Ef 2, 14-17). Com estas 
palavras S. Paulo expressa a razão mais profunda 
que nos deve guiar a uma vida e a uma missão de 
paz. 
   À vigília de sua paixão, Jesus sela o seu 
testamento espiritual com o dom da paz: “Eu vos 
deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não como a 
dá o mundo” (Jo 14,27); e quando encontrar os 
seus apóstolos depois da ressurreição, eles 
receberão a saudação e o dom da paz: “A Paz 
esteja convosco” (Lc 24,36; Jo 20, 19.21.26). 

 
 

 
 

 
 

FIO DE ARIADNE 

 
 

 

           Saber recomeçar  

 
                          Giuseppina Teruggi 
 
 
   Nada é mais precioso que a relação humana: a vida 
é essencialmente relação. 
   Nada é mais frágil que a relação humana: pode 
romper-se e permanecer comprometida para sempre. 
Preciosa como uma pérola rara e frágil como o cristal, 
é a relação humana. 
   Pode crescer e fortalecer-se. Pode ser destruída. 
Mas sempre é possível recomeçar. 
   Recomeçar é ter uma nova oportunidade, é renovar a 
esperança na vida, é crer em si mesmo. 
 

As tramas do cotidiano 

 

   São muitos os eventos que se sucedem de modo 
previsível na vida de cada dia. Ao invés, às vezes eles 
se entrelaçam de forma confusa, encontram-nos 
despreparadas e nos deixam cansadas, atordoadas. As 

relações, os encontros, os deveres a nós confiados nos 
oferecem satisfações e preocupações. Pessoas ou 
eventos também podem ferir-nos profundamente. 
Podemos ferir até mesmo quem vive ao nosso lado, 
muitas vezes sem perceber, involuntariamente. Uma 
palavra inoportuna, uma desatenção, uma avaliação 
superficial, um gesto de impaciência, uma expectativa 
frustrada, bastam para deteriorar uma relação, para 
criar frustração ou ruptura. São pequenos sofrimentos 
que ferem intimamente, provocam fechamento e 
laceração. A porta é trancada. O sorriso acolhedor se 
transforma em olhar de interrogação, de desencanto. A 
confiança abre espaço à suspeita.    
   As feridas sofridas ou provocadas são um 
impedimento à comunhão, à sintonia entre as pessoas. 
E não há muitos caminhos para reencontrar a alegria e 

mailto:j.arciniegas@cgfma.org
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a paz do coração. Um caminho parece-me ser  
essencial: a vontade de recomeçar. Se você se sente 
sozinha - sugeria uma amiga – é suficiente olhar ao 
seu redor para perceber que muitos esperam o seu 
sorriso para se aproximarem mais de você.  

   Cada dia é precisamente o dia próprio para começar 
algo novo: levante os olhos, olhe para o alto, sonhe 
grande, deseje o melhor do melhor com tudo aquilo de 
bom que você pode imaginar, porquanto a vida nos 
conduz àquilo que aspiramos. 
   Hoje é o dia propício para cancelar tudo o que nos 
liga ao amontoado das coisas tristes do passado. Esta 
manhã pode ser a melhor de sua vida, você pode tocar 
em suas melhores energias. 
   Liberte-se daquilo que a entristece, que a enche de 
pensamentos sombrios; abandone a lembrança dos 
erros acumulados. Esvazie o seu coração, para dar 
lugar a um sopro novo, a uma nova oportunidade. 
Proponha-se neste dia a fazer o possível para alcançar 
tudo o que deseja no profundo do seu ser. Acredite nos 
seus sonhos com a certeza de que poderá realizá-los, 
e não desista custe o que custar. Você pode começar 
uma nova viagem. Hoje, olhe-se no espelho e se 
presenteie com o mais belo sorriso, convicta de que 
sua beleza é única: você é `única´. O conhecimento de 
si mesma, a confiança em si mesma enchem de luz o 
seu olhar e o de quem a encontra. 
 

Saber reconciliar-se 

 

   Quando Ir. Milagros Pastor, FMA espanhola, em 26 
de fevereiro de 2009 completou 105 anos, as irmãs de 
Barcelona falaram a respeito dela: “Viver com Ir. 
Milagros é uma riqueza. Os anos, que carrega tão bem, 
não a impedem de permanecer ela mesma. Os 
achaques físicos continuam a aumentar, mas sua 
têmpera vigorosa logo é retomada, depois de um 
pouco de descanso. É jovial, arguta, sorridente e 
obstinada. É muito honesta e sincera e quando apronta 
uma das suas, depois o reconhece. É agradável 
conversar com ela, é uma pessoa libertada, não lhe 
interessa fazer bela figura, tem um forte senso de 
humor e por isso é simpática a todos. Tem grande 
retidão de consciência, reconhece as próprias faltas e 
sente necessidade de reconciliar-se, de consertar o 
que falhou e o faz com muita facilidade, caso contrário, 
não consegue dormir... e, então, tudo termina com 
beijos e abraços”. 
 

   Talvez um dos segredos da longevidade de Ir. 
Milagros fosse... o seu sono tranquilo, pela sua 
invejável capacidade de saber reconciliar-se, de tirar 
todo peso do seu coração, de querer recomeçar, 
apesar de tudo. Talvez o segredo de sua “juventude” 
fosse o desejo de se renovar dia por dia, como quando 
se corre em direção a quem se ama, como quando se 
vai a uma festa: e cada dia que começa pode ser vivido 
como uma festa que Deus nos proporciona. Mesmo na 

rotina e entre as sombras que acompanham as horas 
da vida. 
 

   Por isso, é preciso uma grande flexibilidade. Um 
professor fez esta pergunta aos seus alunos: “Quem é 
o vencedor na luta pela vida?”. Foram várias as 
respostas: o mais forte, o mais inteligente, o mais 
esperto, o mais rico. “Não”, dizia. “É o indivíduo mais 
adaptável”. Ele era professor de ciências e de referia 
ao exemplo da palmeira que, mesmo sendo bela, forte 
e alta, quando removida de 200 ou 300 Km 
climaticamente, torna-se estéril. Transplantada para 
outro lugar, morre. Ao invés, há uma plantinha que 
cresce, tanto no Equador quanto no polo norte, e está 
sempre viva. Nas zonas frias cobre-se de uma pelugem 
que a defende e lhe permite sobreviver. 
   A flexibilidade é uma atitude básica para que a vida 
seja plena, em nós e em torno de nós. Ela nutre a 
capacidade de humanizar as relações. Permite que se 
recomece. 
 

Olhar para frente, apesar de tudo 

 

   Há alguns anos atrás, no período da guerra no 
Líbano que provocou vítimas, destruições, angústias, 
nossas Irmãs das comunidades libanesas, embora 
sofrendo as consequências, ocuparam-se de vários 
modos em acudir os feridos, acolher os desesperados, 
socorrer as famílias e os jovens. Ir. Lina Abou, FMA 
libanesa, havia postado no site um testemunho tocante 
e confiável, não feito só de palavras, mas penetrado 
por uma esperança sustentada pela fé ativa e por uma 
grande vontade de continuar a viver. “A morte não é 
apenas o fim de uma vida ou a maldição de uma guerra 
que nos surpreende, mas é a falta de fé no Deus que 
continua a nos redimir em tempos de rancor, de ódio e 
de ‘eliminações recíprocas’! A morte é falta de 
esperança na Providência que habita em nós e em 
nossas obras. A morte é deixar morrer o tempo, 
tomadas pelo medo e pela ausência de sentido, em 
tudo o que experimentamos. Por que não torná-lo 
tempo de oração, de verdadeira busca de sentido, de 
encontro solidário entre nós? De fato hoje, mais do que 
nunca, relatamos histórias de amigos nossos: seus 
sofrimentos, suas mobilizações, ansiedades e suas 
esperanças que, também, são as nossas. 
   È tempo de amar, de rezar, de recomeçar: amar a 
irmã ao lado que não hesita em chorar ou em exprimir 
a sua raiva e os seus medos, em compartilhar a sua 
alegria quando um de seus irmãos volta para casa são 
e salvo; amar o irmão Hezbollah que não quer deixar 
as armas, acreditando serem elas o único meio de 
salvação e de defesa; amar o irmão hebreu que 
acredita construir a própria paz aniquilando os 
rebeldes... 
   O amor, para nós, não é sinônimo de sentimentos 
infantis sem fundamento, mas nasce do respeito por 
todos, porque todos têm o direito de existir, de viver, de 
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ser donos de suas terras, apropriando-se de sua 
identidade patriótica, religiosa, política e, ao mesmo 
tempo, respeitando os direitos dos vizinhos”. 
 

Cada dia é um novo dia 

 

   “Diariamente temos necessidade de pão para viver e 
de amor pra ter motivo de viver”, escreveu Luigi Verdi, 
fundador da comunidade de Romena. “Como o maná 
que não podia ser acumulado, também nós devemos 
renovar diariamente o pão e o amor, que não podemos 
reciclar para o dia seguinte. 
   ...Diariamente devo viver sabendo que no novo dia 
nada é excessivo, nada é indiferente e inútil e que na 
vida há a fonte que alimenta a sua criação. Existe uma 
história secreta que tece diariamente as tramas da vida 
e é sal, fermento, luz que dá sabor e sentido ao destino 
da humanidade; é maná que basta ao esforço de cada 
dia. Apesar dos anos, apesar das decepções, apesar 
do peso, devo ser capaz de dizer a cada novo dia: ‘eu 
o recomeço’ mantendo a luz do olhar, o frescor da fé e 
da gratidão. 
   Viver cada dia como um começo onde nada ainda 
está decidido, onde cada risco ainda está em aberto. 
Acolher o Espírito que nos torna novos como a luz em 
cada alvorecer, como o voo dos passarinhos e as gotas 
do orvalho, como os olhos das crianças, como a água 
das fontes”. 

   Recentemente, num opúsculo ilustrado com belas 
fotos, Ir. Maria Pia Giudici escreveu textos luminosos e 
essenciais, estimulando a refletir sobre a força 
existente na novidade que cada pessoa vive no dia-a-
dia. 
    “Recomeçar é a força de quem, diante de uma 
dificuldade, de uma rejeição, de uma decepção afetiva, 
toma cuidado para não ceder ao lodo existencial do 
desânimo. 
   Recomeçar... sem bloquear para sempre, uma 
relação de amor abalada num momento de 
incompreensão. 
   Recomeçar... conscientes de que errar é humano e 
que a perfeição não tem morada aqui na terra, mas que 
encobrir os próprios erros e – pior! – justificá-los, isto 
sim é deletério, para a própria pessoa, para a 
sociedade, para o mundo. 
   Recomeçar a tecer atitudes positivas na trama das 
jornadas para que, de escuras elas se tornem serenas 
e profícuas não só para o futuro pessoal, mas para o 
futuro da humanidade. 
   Recomeçar confiando sempre no Senhor que, no 
livro do Apocalipse, continua a nos dizer: ‘Eu estou à 
porta e bato. Se alguém abrir para mim, entrarei e 
ceiarei com ele’”. 
 

gteruggi@cgfma.org 
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  OS JOVENS      E AS CORES E AS CORES 

 

A COR CONTRIBUI 
PARA FAZER DE UMA 

REALIDADE 
UM AMBIENTE 
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B R A N C O 

O BRANCO É UM ESPAÇO 
 DE CRIAÇÃO,  DE CRIATIVIDADE. 

É A COR DO INÍCIO 
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O BRANCO 
         É A COR DA FRONTEIRA, 
                   DA PASSAGEM, 
             DAS  ESCOLHAS. 

       
        Textos extraídos  
          de “Svolta di Respiro”  
         de Antonio Spadaro 

 

“ 
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CULTURAS 
 

                              

          Entrevista com Ir. Tatiana Vetancourt (Venezuela) 
 

           Creio no espírito de família      
 
     Mara Borsi 
 

      No curso da minha vida vivi o espírito de família, 
primeiro em casa com meus pais e familiares, depois 
com meus educadores, na comunidade de fé, no 
Instituto, nas comunidades locais em que estive, por 
meio das relações cotidianas, marcadas pela 
simplicidade e calor humano. 
 

Creio no espírito de família porque... 
 

   É o fundamento do nosso carisma educativo. Uma 
experiência que não é idealização, pois parte da vida 
concreta, é uma experiência possível testemunhada 
pela vida de Dom Bosco e de Maria Domingas 
Mazzarello e pelas comunidades das origens de 
Valdocco e de Mornese. Sim, é uma experiência que 
eu fiz, primeiro como destinatária em uma Escola 
salesiana e depois como Filha de Maria Auxiliadora. 
   Creio no espírito de família que se constrói a cada 
dia, onde cada membro da comunidade, FMA, jovens, 
educadores, pais, sentem-se acolhidos e responsáveis 
pelo bem comum, sentem-se em casa, em uma família 
onde cada um é importante e tem o seu espaço. 
 

Os rostos do espírito de família 

 

   Nos meus doze anos de vida religiosa, morei nas 
comunidades de San Cristóbal, Madre Mazzarello de 
Coro e Maria Auxililadora de Barquisimeto, onde 
aprendi no convívio cotidiano, o que é o espírito de 
família. Nessas comunidades encontrei leigos e leigas 
que trabalham com profundo senso de pertença, são 
disponíveis, vivem em contínua doação de si mesmos 
e com os quais se pode sempre contar. 
   Convivi com FMA que me ajudaram a crescer como 
mulher e como consagrada, amadureci na fé, na 
vocação, cresceu em mim o senso de pertence ao 
carisma. Irmãs que me testemunharam união, 
fraternidade, dedicação, humildade e responsabilidade 
a partir dos pequenos detalhes, das atenções 
cotidianas. 
   Tive a oportunidade de viver com irmãs que 
concretamente foram verdadeiras testemunhas do 
evangelho e que com sua presença doaram sua vida. 

até a consumação. Lembro, por exemplo, Ir. Inês 
Molina com a qual vivi apenas um ano, da qual, porém, 
aprendi “grandes coisas”; era uma irmã humilde, atenta 
às pequenas coisas com cada pessoa, fraterna 
afetuosa, gostava de alegrar a comunidade com sua 
arte culinária. Apesar da idade era sempre disponível 
ao trabalho, solícita para ir ao encontro das 
necessidades dos outros, fiel testemunha do “vado io 
salesiano”. Ela nunca dizia não. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
      Lembro também Ir. Teresa Luna, irmã entre as 
irmãs que, com seus 92 anos de idade e o seu 
aguçado senso de humor, dava à comunidade um tom 
de alegria, daquela alegria que é fruto de uma relação 
com Deus rica de agradecimentos pelo dom da vida e 
pela vocação salesiana. Ir. Tere, como a chamávamos 
familiarmente, durante os encontros comunitários ou 
em algum momento de conflito sabia achar uma 
brincadeira, contar uma piada ou uma anedota, recitar 
uma poesia, contar uma história que ajudasse a 
superar a situação de tensão, ou simplesmente, para 
criar um clima alegre e agradável. Eu me lembro dela 
como uma irmã sempre disponível para escutar as 
outras, para assistir as crianças no refeitório, durante 
as refeições, ou na hora da saída. 

   Na minha mente vejo outros rostos, outras irmãs com 
as quais compartilhei a vida e que se doaram  

contribuição significativa à comunidade, para a 
realização concreta do espírito de família que 

      Comunidades autênticas não são aquelas 
comunidades sem defeitos, mas aquelas, diria 
Madre Mazzarello, que não fazem paz com os 
próprios defeitos. 
   Se optarmos por dinâmicas que colocam em 
risco a comunhão, tenhamos a coragem da verdade 
e façamos nossa a palavra de Jesus: «Sejam 
perfeitos na unidade e o mundo reconheça que me 
enviaste e que os amaste como amaste a mim» (Jo 
17, 23). 
   Ser testemunhas do amor, como quer Jesus, 
empenha-nos a dar um passo importante: a 
confiança recíproca, “custe o que custar”, até o 
martírio se necessário for. 
 

M. Yvonne Reungoat, O tesouro precioso do 
espírito de família – Circ. 928 
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caracteriza o nosso carisma. Irmãs sobre as quais não 
foram escritos nem livros, nem biografias, mas que 
permanecem na vida e no coração de quem conviveu 
com elas, e que, seguramente serão recompensadas 
por Deus, porquanto, foram portadoras de vida, 
testemunhas coerentes do que há um tempo 
professaram. 
    É importante ter bem fixo na mente o artigo 50 das 
Constituições que nos convidam a viver o espírito de 
família, em nossas comunidades. 

     É preciso tomar consciência de que para vivenciar o 
espírito de família urge o esforço de todas, a 
capacidade de viver cotidianamente o amor fraterno 
num clima de alegria e confiança, envolvendo os 
jovens e as pessoas que trabalham em nossos 
ambientes educativos. Neste tempo de constantes 
mudanças é necessário viver o espírito de família a 
partir da atenção, da acolhida gratuita de cada pessoa 
com a qual contactamos, da escuta incondicional do 
outro, da presença animadora entre os jovens, 
cuidando do diálogo e da comunicação interpessoal. 

      
 
 

                    

 PASTORALMENTE 

 

 

          O Oratório como espaço de crescimento vocacional e missionário 

 

                             Jovens: discípulos e missionários 

 

              Emilia Di Massimo, Palma Lionetti 
 
 
Perto do fogo 

 

   Certo dia uma pessoa aproximou-se de Jesus e lhe 
disse: «Mestre, todos nós sabemos que tu vens de 
Deus e que ensinas o caminho da verdade. Mas devo 
dizer-te que os teus seguidores, aqueles que tu 
chamas de apóstolos ou de comunidade, não me 
agradam. 
   Eu notei que eles não se distinguem muito dos outros 
homens. Ultimamente fiz uma solene briga com um 
deles. E então, todos percebem que os teus discípulos 
nem sempre se amam e vivem em harmonia. 
   Conheço um que faz certos negócios pouco limpos... 
Quero, por isso, fazer-te uma pergunta muito franca: é 
possível ser um dos teus sem ter nada a ver com os 
denominados apóstolos? 
   Eu gostaria de seguir-te e ser cristão (se dás a 
senha), mas sem a comunidade, sem a Igreja, sem 
todos estes apóstolos!». 
   Jesus o olhou com doçura e atenção. «Escuta», 
disse-lhe «vou te contar uma história: Certa vez uns 
homens sentarem-se juntos para fofocar. Quando a 
noite os cobriu com o seu manto negro, amontoaram a 
lenha e acenderam o fogo. 
     Estavam sentados bem próximos, enquanto o fogo 
os aquecia e o brilho da chama iluminava os seus 
rostos.  
   Mas um deles, a certa altura, não quis mais ficar com 
os outros e se retirou por conta própria, sozinho. 
Tomou um tição ardente da fogueira   e   foi   sentar-se  
 

 
 
longe dos outros. De início o seu pedaço de lenha 
iluminava e aquecia. Mas não demorou muito para 
definhar-se e se apagar. 
   O homem solitário foi tragado pela escuridão e pelo 
frio da noite. Refletiu por um instante, levantou-se, 
tomou o seu pedaço de lenha e o recolocou na fogueira 
dos companheiros. O pedaço de lenha reacendeu-se 
imediatamente e um fogo novo ardeu. O homem tornou 
a sentar-se no círculo dos outros. Sentiu-se aquecido e 
o clarão da chama iluminou o seu rosto».  
   Sorrindo, Jesus acrescentou: «Quem me pertence 
fica próximo ao fogo, junto com os meus amigos, pois, 
eu vim trazer fogo sobre a terra e o que mais quero é 
vê-lo acender-se» (Bruno Ferrero, Il canto del grillo). 
   Nós pensamos em iniciar este artigo com uma 
história porque a reflexão sobre os jovens, inicialmente 
como discípulos que se tornarão missionários, não 
pode deixar de nos fazer pensar tanto nas dificuldades 
que eles encontram com relação à Igreja, como no 
desejo que cada um de nós tem de que os jovens 
possam viver uma experiência eclesial como “garantia 
de permanecer perto do fogo”. 
   Somos conscientes da ambivalência básica da 
juventude que, portanto, necessita do relacionamento 
educativo com uma comunidade adulta para 
desenvolver completamente o potencial que tem em si. 
Não subestimamos as instâncias proféticas das quais 
os jovens são portadores, por isso nós os escutamos 
com abertura de coração, compartilhando o que dizia 
João Paulo II  na  audiência  geral  de 31 de agosto de 
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1994: «eu espero que os jovens encontrem espaços de 
apostolado sempre mais vastos. A Igreja deve fazê-los 
conhecedores da mensagem do Evangelho com suas 
promessas e suas exigências» É uma declaração que 
mais uma vez nos desafia para que a nossa pastoral 
seja sempre mais explicitamente evangelizadora e, 
portanto, capaz de levar ao encontro com Cristo, o 
Único que não frustrará as aspirações dos jovens, o 
Único que os conduzirá à vida e ao amor para sempre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Infelizmente, fazemos esforço para pensar em 
percursos de discipulado para que os jovens possam 
viver, no hoje da sua história de maneira explícita, 
consciente, acompanhada e avaliada, uma profunda 
vida espiritual. A passagem de “discípulos” para 
“missionários” torna-se difícil a ser realizada. Difícil, 
sobretudo, para nós, educadoras e educadores! 
   Então, como o aprofundamento sistemático da 
Palavra de Deus, da Doutrina Social da Igreja, a 
assiduidade à oração, o acompanhamento espiritual, 
uma sã e profunda amizade, permitem formar 
autênticas vocações ao apostolado? 

   Naturalmente para habilitar os jovens a “partir” e 
orientá-los em suas escolhas mais empenhativas faz-
se necessário um ambiente aberto, atento que lhes 
ofereça um amplo leque de propostas significativas. 
Em que medida nós estamos promovendo tais 
propostas voltadas para as escolhas vitais dos jovens, 
como por exemplo, momentos de informação sobre as 
escolhas da escola, encontros de reflexão e de 
aprofundamento sobre a orientação vocacional, 
momentos de confronto com personalidades 
significativas? Não se diz que estas experiências sejam 
promovidas exclusivamente pelo Oratório, elas são, 
também, procuradas e apoiadas no território, por meio 
do diálogo com quem as organiza! 
   Um Oratório, como espaço de crescimento 
vocacional, não pode deixar de criar momentos de 
discernimento, momentos nos quais os jovens sejam 
treinados para pensar, aprofundar, confrontar-se com 
adultos significativos e apaixonar-se pela pesquisa. 
   Certamente ocorre investir tempo para que as 
experiências – como os espaços de deserto, os retiros 
espirituais, as viagens a lugares significativos para a fé 
cristã – sejam programadas e bem acompanhadas, 
pois constituem momentos importantes para uma 
pessoa que está em desenvolvimento; são 
instrumentos que ajudam a definir as escolhas vitais. 
   Identificar modalidades para potenciar o Oratório 
como ambiente educativo que busca, acolhe, 
acompanha, e como espaço de crescimento vocacional 
e missionário, é um desafio cotidiano que empenha 
cada membro da comunidade educativa; terá êxito, 
será positivo na medida do testemunho que cada qual 
saberá dar. 
 

emilia.dimassimo@yahoo.it 
palmalionetti@gmail.com 

 
 
    
    

 MULHERES NO CONTEXTO 

 

 

            Mulheres tecedoras de diálogo. 
      A história de Abigail 
 
                                Paola Pignatelli, Bernadette Sangma 
 
   
   A figura de Abigail, do primeiro livro de Samuel (1 
Sam 25, 2-42), sempre suscitou uma grande 
admiração. São muitos os títulos atribuídos a ela: 
mulher sábia, mulher astuta, grande pacificadora, 
mulher prática e outros mais. 

   A estes títulos poderemos acrescentar outro: 
“tecedora de diálogo”. Uma mulher entre dois homens 
em conflito provocado pelo ego impulsivo de ambos; 
dois homens à margem de um derramamento de 
sangue inocente; dois homens: um cuspindo insultos, o  

mailto:emilia.dimassimo@yahoo.it
mailto:palmalionetti@gmail.com
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outro jurando vingança; dois homens: um embriagado 
de vinho, o outro embriagado de raiva, ambos privados 
de sentimentos e de razão. 
   A entrada em cena de Abigail é facilitada pelo 
terceiro homem, consciente de que sua presença 
poderá salvar da escalada de violência. Abigail não 
perde tempo: age rápido com destreza impressionante 
na coordenação das ações. 
   Ela se revela ainda mais admirável na arte do diálogo 
que estabelece com Davi. É um ato no qual, 
numerosos gestos se entrelaçam: a atitude de 
humildade, o pedido de perdão mesmo sem ter culpa, a 
oferta dos dons como sinal de reconciliação e o apelo à 
escuta. Deste plano pacificador, Abigail passa a 
lembrar a Davi que Deus, protetor e fiador de sua vida 
e dos seus sucessos, é o único dispensador da justiça. 
Conclui acenando para o peso de um remorso 
angustiante que Davi poderia levar consigo se 
escolhesse a vingança. Sabemos que Davi fica atônito 
e pode-se perceber sua gratidão diante da sabedoria 
de Abigail, pelas suas palavras lisonjeiras «Bendito o 
teu conselho e bendita és tu que hoje me impediste de 
derramar sangue e de fazer justiça com as minhas 
próprias mãos» (v. 33). 
 

Em sua escola para aprender os  
exigentes passos do diálogo  
 

   Olhar para a figura de Abigail e perceber os passos 
determinantes que ela deu para deter a violência, 
convida-nos a considerar algumas especificidades 
femininas e as potencialidades de interesse ao diálogo 
pela paz, que emergem de sua história. 
   A observação cuidadosa dos vários gestos que ela 
realizou indica que estes recursos são baseados em 
atitudes, comportamentos e abordagens exigentes. É 
um caminho estreito e tortuoso, um declive entre as 
dobras das nossas montanhas de autojustificação. 
   Abigail demonstra-nos que o diálogo pela paz passa 
pelos atalhos da humildade. 
   A capacidade de prostrar-se e inclinar-se encerra em 
si o poder para desarmar o opositor. Notamos que o 
diálogo poderá exigir também a disponibilidade para 
endossar a culpa do outro: mesmo que se trate da 
própria família, comunidade, nação e de se tornar, 
assim, humilde pedido de perdão. 
   Exige, além disso, que a voz seja moral e teológica 
que evoque o eixo vertical e divino do diálogo, o único 
que poderá dar frutos de verdade, de paz e de 
concórdia. 
 

Esther Ibanga e Khadija Hawaja 

 

   É impressionante perceber que, ainda hoje, por trás 
dos conflitos mais intensos há grupos de mulheres 
empenhadas em tecer o diálogo pela paz. Esther 
Ibanga e Khadija Hawaja são duas mulheres da 
Nigéria: Esther  é  cristã  e  Khadija   é   muçulmana.  O 

 conflito violento gerado pelos extremistas religiosos 
está na ordem do dia e, no início, nossas duas 
protagonistas também haviam sido influenciadas... 
   O caminho para a harmonia entre estas duas 
mulheres não foi fácil. Inicialmente, mesmo declarando-
se a favor da paz, estavam claramente alinhadas em 
fronteiras religiosas e étnicas diferentes e, não só, de 
modo competitivo. 
   De fato, no verão de 2010, Esther organizou “100.000 
Mulheres em Marcha” pedindo para pôr fim às 
execuções. Em seguida, Khadija, por sua vez 
organizou a “Marcha de Protesto das Mulheres 
Islâmicas” em reação àquela coordenada por Esther. 
   A aproximação entre as duas foi facilitada por Edit 
Schlaffer, a fundadora da organização “Mulheres Sem 
Fronteiras”. 
   Referindo-se ao esforço inicial, diz Esther, «O mais 
duro para mim foi contrariar a minha circunscrição e 
estender a mão às mulheres Muçulmanas para que nos 
uníssemos na luta pelo mesmo objetivo: o fim das 
execuções. 
   Dando este passo, foi surpreendente descobrir que 
elas são mulheres como nós. Pela primeira vez, 
comecei a encontrar características comuns entre nós: 
somos pessoas humanas, somos mães, guardamos 
dores e feridas. 
   Esta consideração ajudou-me a superar os 
preconceitos e o ódio que sentia por conta das 
execuções. Como resultado, conseguimos fazer as 
conferências juntas, tomar posições e dizer em 
uníssono: “Parem com as execuções”». 
   Khadija, por sua vez, relata: «Quando Esther me 
chamou pela primeira vez, experimentei como se fosse 
um tapa no rosto, uma provocação, o pensar em 
envolver-me na discussão». Continua dizendo:   
«Encontramo-nos num restaurante. [...] Ela me falava e 
eu a escutava, mas eu não estava interessada. Esther, 
porém era determinada. Finalmente, comecei a 
perceber que havia sentido naquilo que estava me 
dizendo. Eu não estava diretamente envolvida na 
violência, mas defendia as ações dos Muçulmanos sem 
saber se eram verdadeiramente justas ou não. Àquela 
altura disse para mim mesma: “Esta loucura deve 
acabar”. 
   O problema era: mas como fazê-lo? Tornei-me uma 
celebridade local, o povo olha para mim, como posso 
acordar pela manhã e dizer que precisamos dialogar? 
   Entrei em crise, mas chegou o momento em que 
deixei cair tudo e pusemos a nos falar. Antes mesmo 
de termos tomado consciência disso, estávamos 
prontas para dar o passo juntas: fazer em comum um 
apelo público, para deter a violência». 
   Parar de falar  das autojustificações recíprocas, com 
a liberdade de olhar para a mesma meta, mesmo com 
“janelas mentais diferentes”, quanto é difícil hoje, nas 
micro e macro dinâmicas das nossas Comunidades 
muitas vezes pouco Educativas quanto às abordagens  
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e à incapacidade de gerir  o  pensamento  alternativo,  
crítico e/ou conflitivo... 35, 40, 50... não são números a  
 
 
 

serem jogados na loteria... mas artigos com os quais 
apostar na vida! 

 
paolapignatelli@hotmail.com  

sangmabs@gmail.com 
 

 
             
  
    

MOSAICO 
 
 

        Um prêmio para a paz      

 
         Anna Rita Cristaino 
 
 
 
 
 
   “Tem aumentado sempre mais o número de pessoas 
que falam de diálogo, mas os jornalistas não publicam 
isso, como se preferissem as bombas”, são palavras de 
Monsenhor Ignatius Ayau Kaigama, arcebispo de Jos 
e presidente da Conferência episcopal da Nigéria, que 
recebeu em Roma o prêmio “Pombas douradas para a 
paz”. 
   A motivação pela qual lhe foi conferido o prêmio pela 
Archivio Disarmo diz assim: “Homem de diálogo que 
não se limita a condenar os atos de violência, mas 
empenha-se ativamente para interromper a espiral do 
ódio”. Um trabalho crucial na Nigéria, onde os 
atentados do grupo islâmico Boko Haram contra a 
Igreja, delegacias e mercados, estão causando muitas 
vítimas. Para Mons. Ignatius o prêmio é um incentivo: 
«Demonstra que o nosso desejo de paz e de harmonia 
na sociedade é compartilhado por muitos».  
   Na Nigéria, aumenta sempre mais o número de 
pessoas que falam de diálogo. Os representantes de 
todas as religiões sublinham que o diálogo é a única 
solução possível. Mas o grupo islâmico Boko Haram 
continua usando sua estratégia de atentados e 
represálias que provocam mensalmente centenas de 
vítimas. «Os atentados contra as igrejas – declara 
Mons. Ignatius em uma entrevista emitida pela MISNA 
– foram definidos “contrários à religião” pelo sultão de 
Sokoto e por outros representantes da comunidade 
muçulmana. 

      É um fato encorajador. No horizonte vejo sinais de 
esperança. Se formos capazes de intensificar o diálogo 
com nossos irmãos muçulmanos, Boko Haram será a 
minoria e a estratégia da violência se tornará 
irrelevante». 
 

   Os bispos pediram ao governo da Nigéria mais 
empenho para um possível diálogo com Boko Haram, 
uma melhor coordenação entre as agências de 
segurança e um maior compartilhamento com os 
países que têm experiência em matéria de combate ao 
terrorismo. Boko Haram tem em mira alimentar a 
tensão entre cristãos e muçulmanos e entre o norte e o 
sul da Nigéria. 
 

   Mons. Ignatius Ayau Kaigama fala também a respeito 
da responsabilidade dos meios de informação. «Até 
agora fizeram muita publicidade em torno do Boko 
Haram. Em vez de relatarem o trabalho cotidiano que a 
Igreja, os representantes das comunidades 
muçulmanas e as organizações não governamentais 
realizam para tentar favorecer o diálogo, eles fazem a 
cobertura completa sobre os atentados. 
 

   Os jornalistas deveriam participar da imprescindível 
resposta multidimensional para derrotar a violência». 
 
 
 

arcristaino@cgfma.org 
 

  
 

 

 

mailto:paolapignatelli@hotmail.com
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COMUNICAÇÃO E VERDADE 

 
 

          «Estás conosco»: não é apenas um musical! 
 

           Contar a verdade            

   

               Patrizia Bertagnini,  Maria Antonia Chinello 
 
 
 
   “Estás conosco”, o musical dos jovens e dos adultos 
de Livorno apresentado na festa da Madre em 
Mornese, pelos 140 anos da fundação do Instituto,  
entrou nas casas do mundo inteiro. Conversamos com 
Matteo Pantani e Ir. Maria Grazia Brogi, animadores do 
grupo para compreender o que significou “re-dizer” a 
vida de Main numa linguagem jovem, relatar com o 
canto, a música, a dança aquilo que experimentamos 
em casa e entre as fma: amor, atenção às pessoas, 
caminho de crescimento integral, de encontro com 
Deus. 
   Matteo Pantani cresceu no Instituto “Santo Espírito” 
de Livorno e compreendeu que não podia ser apenas 
“usuário”. Em atitude de serviço, aceitou em 2001, 
liderar o Oratório. Convicto de que sozinho não poderia 
fazê-lo, pediu a um grupo de jovens que colaborasse 
com ele na animação. 
   O incentivo para realizar o musical foi uma chamada 
telefônica, inesperada, que veio da CII: pedia-nos para 
colocar em cena, na Festa da Madre, um projeto 
deixado no cassete. Não podíamos dizer não».Três 
anos atrás, Matteo já havia redigido os textos, definido 
a montagem do quadro musical, mas faltava quem o 
ajudasse a musicar o sonho. 
   «Para conhecer a vida de Main estudamos o 1º 
volume da Cronistória, lemos suas Cartas, revimos o 
filme “Ramos de uma terra forte”. Não encontrando um 
perito musical, armamo-nos de boa vontade e, junto 
com Marco Mazzi e Anna Siani, dois jovens que 
cresceram no Oratório, trabalhamos sobre as melodias, 
harmonizamos os acordes e nos dirigimos a um estúdio 
para a construção das bases. Em seguida Marcos, que 
tem uma grande experiência no campo teatral, assumiu 
a direção e as coreografias». 
   «Foi uma corrida contra o tempo – diz Ir. Maria 
Grazia - todos já nos viam no palco, mas faltavam as 
cenas, os costumes...  Mais uma vez havíamos posto 
em comum as competências, o tempo e a boa vontade.  
   A comunidade das irmãs apoiou o entusiasmo, e 
nasceu “Estás conosco”. Sou convicta de que aquilo 
que se interpreta no  palco  não se  esquece  mais.  Os  
 

jovens e os adultos (num total de 48, dos 12 aos 30 
anos de idade) interiorizarm a mensagem de Maìn, 
interpretando, cantando, dançando a própria vida. Para 
todos nós, a experiência mais forte foi a  de  apresentá- 
-la ali, respirar Maìn e o espírito das origens, viver o 
contexto das canções, fazendo tudo isso na presença 
da Madre e sentindo a participação afetuosa e 
comovida de tantas irmãs». 
   O recital foi muito além da “história de Maìn”. O que 
significou confrontar-se com esta mulher, com sua 
espiritualidade, sua ação? 
   «Foi uma experiência que nos enriqueceu – responde 
Marco. Quisemos, não apenas relatar sua vida por 
meio dos nossos sentimentos, mas com esta 
experiência descobrimos as motivações profundas que 
nos fazem ser hoje animadores no estilo mornesino». 
 

   Vocês recorreram à música, à canção, à dança para 
“narrar” a verdade de Maìn. Há alguma coisa de vocês 
que entrou nesta “narrativa”? 
   O musical inteiro fala de nós: tem o nosso estilo, é 
fruto dos nossos sentimentos e dos nossos 
pensamentos. É um musical “feito em casa” porque 
envolveu, de vários modos, todos os jovens do Oratório 
“Mundo Jovem” e da Escola. Quis ser um 
agradecimento a cada FMA: sentimo-nos amados, 
acolhidos, valorizados, apoiados, ajudados por todas 
aquelas que têm dado cor às nossas vidas. O 
agradecimento a Maìn é então o agradecimento às 
FMA que acompanharam os nossos passos». 
   Perguntamos à Ir. Maria Grazia qual foi o seu papel 
em toda esta aventura: «Estou por trás das cenas: ali 
sinto-me verdadeiramente útil e não é questão de 
humildade. No fundo, é também o lugar do... ponto, do 
figurinista e   do   maquiador,   do   cenógrafo    e     do  
“acha-tudo”, que é a minha tarefa específica. Fico ao 
lado deles e procuro estar presente a todos e a cada 
um,  como  sou  e  como  posso,  com   o    tempo   e...  
contra o tempo». Também a comunidade educativa foi 
envolvida: Ir. Eleonora Bordin fez os trajes das 
primeiras FMA e os aventais das jovens; uma 
Salesiana Cooperadora confeccionou  as  saias:  «Para  



manter as irmãs atualizadas – sorri Matteo – de vez em 
quando dizíamos a elas em que ponto estava o 
musical. Certa noite, para a “boa-noite”, fizemos  
 
 
 
 
 
 

chegar, de surpresa, à sala da Comunidade as onze 
jovens vestidas com o hábito das primeiras irmãs». Foi  
só o início dos aplausos. 
 

suorpa@gmail.com, mac@cgfma.org 

 
 
 
 
 

                                                               DO RELATO 
    

   Que a verdade não é feita para ser silenciada, 
escondida ou ofuscada, é um princípio evidente, na 
história do povo de Israel, desde as suas origens: 

«Eis o que você deve fazer: diga a verdade ao seu 
próximo». (Zc 8,16), e se torna – para cada cristão – 
uma herança que ele não pode rejeitar ou 
desconhecer sem, com isso, perder a proximidade 
com um Deus que se faz Palavra e Escritura 
confiando-se à liberdade da acolhida, da 
interpretação e do cuidado humano. 
   No caminho de Emaús, que é caminho de 
abandono e de retorno à fonte da salvação, somos 
chamados – como ensina o Ressuscitado – a 
acolher, decodificar, reconhecer e manter-nos 
unidos a Deus; e podemos fazer isso tão somente 
“conversando”: «Não ardia o nosso coração 
enquanto falava conosco ao longo do caminho?» 
(Lc 24, 32). 

    Relatar é libertar os valores profundos da própria 
vida, reconquistar a esperança cotidiana em sua 
profundidade, é relembrar, isto é, restituir um corpo 
à sua existência, muitas vezes desmembrada pelas 
ações e pelas situações que não dão trégua e que 
impedem o reconhecimento de si mesmos; relatar, 
em vez, não permite escorregar na ilusão, mas sim 
julgar os fatos, construir sentido, envolver autores 
e ouvintes em um processo de interpretação da 
realidade que faz emergir, naqueles valores aos 
quais se dá voz, a Verdade que discretamente pede 
para ser anunciada. 

   Dizer a verdade uns aos outros; este “ir juntos, 
conversando” abre-nos ao sentido do nosso 
destino, visível nos relatos de quem caminha ao 
nosso lado. 

 

 

 

A MIM AS CONFIAS 

 

 

 
   

Entrevista com Ir. Marinella Pallonetto 

Pertencer a Deus totalmente  

 

Anna Rita Cristaino 

 
    
   Marinella nasceu em Nápoles e passou sua infância 
na vizinha Portici. Uma família simpática e acolhedora. 
Mamãe, papai e a irmã maior, gente solar e rica de 
humanidade. Marinella, depois do Ensino Médio 
inscreve-se na Faculdade de Filosofia e 
contemporaneamente frequenta a escola de Ciências 
Religiosas. Sua vida é rica de relações de amizade e 
de interesses. Frequenta de vez em quando o Oratório 
sdb de sua cidade. No verão de 1990, 
inesperadamente, sua vida muda.  
   «Eu estava participando de um Acampamento de 
Animadores salesianos. Eram os dias entre 28 de julho  
e 5 de agosto. Eu fora ao Acampamento incentivada 
pelo meu pároco que, numa tarde de julho, me faz a 
proposta, dada a minha relativa presença no oratório  

 
salesiano e a pouca participação aos grupos de 
trabalho. Aceitei contanto que ele contribuísse com a 
metade da cota (não dispunha de mais). Aceitou. E foi 
o prelúdio de um terremoto emocional e existencial». 
   Naquele Acampamento, Marinella experimenta certa 
inquietação que a leva a interrogar-se sobre o seu ser  
cristã e sobre a coerência de vida. 
  «Exatamente no dia 3 de agosto senti como um fogo 
dentro de mim, experimentei um sentimento de 
inquietação, uma exigência para “analisar a coerência” 
do meu ser apenas “cristã” ou ser “de Cristo”. O que 
havia feito de bom como “cristã” até aquele momento? 
Nada! Senti necessidade de confrontar-me com um 
sacerdote do Acampamento de Animadores e, no final, 
mais confusa que antes desatei num fragoroso choro. 

CONTRA

A             

   LUZ 

mailto:suorpa@gmail.com
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Porém, num aparente contraste, sentia dentro de mim 
uma alegria jamais experimentada antes». 
   Na tarde do dia seguinte, ouvindo o testemunho de 
uma jovem religiosa convidada para aquela ocasião, 
Marinella percebe uma profunda sintonia entre o que a 
jovem consagrada relata e o que ela sente no seu 
íntimo. «Eu, um tanto cética, conversei 
demoradamente com ela, fiz-lhe muitas perguntas e, 
em seguida  decidi-me a ser totalmente de Deus». 
   Marinella não quer perder mais tempo. A decisão 
estava tomada, agora não restava senão dar os passos 
necessários e entrar para o Instituto. Mas é preciso 
falar com a família. 
     «Minha decisão abalou minha família: uma escolha 
incompreensível e sem motivo. Apesar das dificuldades 
para compreender minhas motivações, minha família 
deixou-me livre para escolher, mesmo não me 
apoiando. Penso que, na realidade, foram os meus 
pais que me deram o testemunho “encarnado” do amor 
oblativo e incondicional, por meio do seu amor 
recíproco, de sua dedicação aos pobres, do seu saber 
escutar e aconselhar quem estivesse desorientado ou 
em dificuldade, de sua partilha de alegria com os 
outros, da ausência de julgamentos, do seu olhar de 
simpatia, em particular aos jovens». 
   Marinella deve contar também aos seus amigos. 
Informar, explicar e compartilhar sua escolha que, para 
quem já a conhecia há tempos, parecia contrariar tudo 
quanto imaginavam à vida da amiga. 
   «No momento em que eu me senti “chamada”, estava 
frequentando a universidade. Eu tinha uma rede rica de 
relações, amigos heterogêneos quanto aos seus 
pontos de vista e estilos de vida e estava 
“informalmente” envolvida com um rapaz. Foi 

necessário dar-lhe um tempo para que compreendesse 
plenamente o que me levava a dar aquele passo». 
   Marinella começa o seu período de Formação e 
Orientação no Instituto, convicta de que o Senhor a 
quer toda para si. Conserva sua alegria de viver, sua 
simpatia com o desejo de colocar seus dotes 
relacionais a serviço da educação dos jovens, 
sobretudo dos mais pobres. 
   «A partir daquela noite entre 4 e 5 de agosto de 
1990, minha vida mudou totalmente. Desde a minha 
entrada, o que mais me torna feliz é pertencer 
totalmente a Deus; ser consagrada a Ele, apesar da 
minha pobreza. A alegria de pertencer a Ele em favor 
dos jovens, sobretudo os mais pobres para os quais eu 
me senti chamada a me colocar como companheira de 
crescimento na formação para a vida, sustenta-me, 
também, nas dificuldades». 
   Chega o dia da primeira profissão religiosa. O seu 
compromisso com o Senhor enriquece ainda mais sua 
humanidade. Agora é consagrada e salesiana. «A 
escolha de ser Filha de Maria Auxiliadora foi motivada 
pelo fato de me parecer que a Vontade de Deus era 
que eu estivesse ao lado dos jovens para ajudá-los no 
seu crescimento, na sua formação humana e cristã». 
   Em seus primeiros trabalhos na vida das FMA está 
exatamente a serviço dos mais fracos e dos mais 
vivazes. O Senhor lhe deu dotes de simpatia, 
aproximação, compaixão. Coloca à disposição dos 
mais pequeninos toda a sua vida. 
   «Sou feliz de pertencer a Ele para os jovens, 
colocando-me entre dois olhares: o dos jovens e o do 
Deus-amante, para nele, libertar a vida ». 
 

arcristaino@cgfma.org 
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VÍDEO  
 

        

            por Mariolina Parentaler 

 

      HUGO CABRET de Martin Scorsese – Estados Unidos 2012 

 
 
       
   «Talvez “a” obra prima de Martin Scorsese: cine-testamento 
de um diretor que quer ser Georges Mèliès» sintetiza a crítica. 
Grande cultor/conhecedor do Cinema de todos os tempos e 
nacionalidades, além de ser um diretor de fama mundial, o 
autor italoamericano é também o chefe de uma fundação em 
prol da salvaguarda do patrimônio fílmico universal. Todo o 
seu amor pelo cinema das origens (Méliès na cabeça) 
transparece nesta esplêndida e apaixonante fábula de sabor 
dickensiano e trata do bestseller de Brian Selznick “A 
extraordinária invenção: Hugo Cabret”. 

   Uma verdadeira festa para os olhos e para o coração. Venceu 
o Oscar 2012 de Melhor Fotografia, Cenografia (as cenas e 
costumes contêm a firma italiana de Dante Ferretti e Francesca 
Lo Schiavo), Montagem, Mensagem sonora e Efeitos visuais. 
“Hugo Cabret, um pouco romance de formação, um pouco 
relato de aventuras, um pouco documentário-tributo ao velho 
cinema e um pouco demonstração do novo em 3D, é um filme 
onde se respira cinema desde o primeiro até o último 
fotograma”. O cineasta realizou magistralmente um dos seus 
sonhos: mesclar passado e presente, os Lumière e Méliès, com 
esta nova tecnologia, por meio da história do jovem Hugo. 

Um jovem que descobre a magia do cinema 

 

   O filme relata a história de Hugo Cabret um adolescente 
de treze anos que, “procurando o próprio pai, encontra o 
cinema”, escreve curiosamente a crítica. Tendo ficado só, 
após a morte de seus pais, vive escondido nas misteriosas 
fendas de Gare Montparnasse em Paris, antes dos anos 30. 
Empenha-se com toda a sua inteligência para acionar os 
numerosos relógios da estação substituindo secretamente o 
tio do qual havia aprendido a organizá-los. Não lhe resta 
mais nenhum motivo para viver exceto um sonho que lhe 

enche o coração e que persegue com obstinado amor: 
acertar “o homem mecânico”, um robô que conserva no seu 
esconderijo e representa tudo aquilo que lhe restou do pai. 
Para fazê-lo, rouba os adereços necessários, do quiosque 
do vendedor de brinquedos, um velho carrancudo e triste, 
que acaba pegando-o em fragrante e lhe tomando o precioso 
notebook de seu pai com os desenhos do autômato. Hugo 
faz de tudo para recuperá-lo. Perseguido por um guarda da 
Estação e pelos negociantes dos quais havia roubado 
alguma coisa para sobreviver, encontra Isabelle e se torna 
amigo dela. Ela é neta do vendedor de brinquedos, uma 
adolescente como ele, em busca de aventura e de algo em 
que crer. Graças a esta intensa união, eles realizarão o 
intento que se tornou comum: ajustar o robô e decifrar a 
mensagem que guarda dentro. Uma revelação 
surpreendente: o avô de Isabella é Georges Méliès em 
pessoa, um dos mais importantes nomes da história do 
cinema, afastado em total anonimato depois que os seus 
filmes perderam o fascínio inicial e o público não mais o 
amava como antes. Por sorte quer que um deles seja 
conservado íntegro na Biblioteca: o celebérrimo “Viagem à 
Lua”. É projetado em uma noite especial na qual o velho 
diretor tornará a percorrer sua vida iniciada como mago, 
depois ilusionista, portanto ator, diretor e guarda-
roupa/cenógrafo. Aqui, junto com o seu público encontra-se 
a si mesmo, e toda a intemporal magia que sela suas 
invenções. “Um respeitoso retorno às raízes, escreve o 
Osservatore Romano, uma homenagem de reconhecimento 
àquele que por primeiro intuiu o potencial da sétima arte, 
mas também um convite ao conhecimento e ao prazer 

ingênuo pela surpreendente descoberta”. Uma belíssima 
carta de amor ao cinema, capaz de não perder nem mesmo  
por um instante a leveza, a graça e o prazer pelo relato. Sim, 
porque o coração do filme bate em dois níveis. Um é o amor 
por Méliès, não só um artista sublime, mas também um 
homem amável e infeliz. O outro nível, muito mais pessoal, 
está incluso no personagem de `Hugo Cabret´, incluindo 
todos aqueles relógios que giram, param e giram de novo. 
“irreprimível máquina do Tempo que escapa de tudo exceto 
do cinema. Do Tempo que passa, mas nunca passa. 
Reapresentável ao infinito, eterno” – comenta o crítico 
Gianluca Arnone e prossegue: “Uma relato pessoal, não só 
pela defesa amargurada de cada memória e de cada 
restauro, mas por todos aqueles elementos autobiográficos 
que o diretor italoamericano semeia na narrativa, como a 
gratidão ao pai que, de acordo com o protagonista, o levava 
ao cinema desde jovem. É o coração a chave do cinema, é o 
coração que o torna um autômato vivente, espiritual. Este 
era o truque de Méliès e o segredo do cinema”. Scorsese 
simplesmente no-lo recordou magnificamente, também na 
recitação. 
 

PARA REFLETIR – O enredo do filme: relatar por 
meio de uma história para crianças o poder da 
imaginação e a força da visualização. 
   Apresentados 15 minutos do filme, no Festival 
Internacional de Cinema em Roma, na ocasião Scorsese 
afirmou em vídeo-conferência: “Foi uma aventura excitante, 
tocante, divertida, uma espécie de festa para um filme 
nascido de um belíssimo livro para jovens e, por 
conseguinte, para os adultos dos quais se  espera a tarefa 
de ajudá-los a crescer”. 
   Adaptação do romance ‘A extraordinária invenção de Hugo 
Cabret’ de Brian Selznick é o seu primeiro filme em 3D e 
surpreende como se se estivesse descobrindo o cinema pela 

primeira vez. Uma obra que se presta a ser/a se tornar útil e, 
eficazmente, uma espécie de curso de cinema sobre cinema 

(mesmo em vista de agradáveis/recomendáveis utilizações 
didáticas, incluindo a história) o mais criativo jamais 
realizado. Sua concepção e produção tornam-se um hino às 
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maravilhas de todas as máquinas com seus e dispositivos e 
suas engrenagens secretas. O mais maravilhoso, porém é, 
sem dúvida, o cinema – declaram Scorsese/Mèliés – que 
pode utilizar todos estes aparelhos e todos quantos vez por 
vez forem inventados. Não por acaso o filme foi feito em 3D. 
Magnificamente espetacular e tocante. 
 

O sonho do filme: Envolver em uma história/experiência 
que interprete passado e presente, imagem-tempo e 
imagem-movimento, com total poesia pelo poder 
evocativo do Cinema. 
   Scorsese interroga Méliès para encontrar o coração do 
(próprio) cinema. E descobre a pulsação de uma visão sem 
tempo. Tem razão: Georges Méliès (1861-1938) é o pai de 
todo cinema que se faz hoje. Os Lumière – e com eles 
outros técnicos-empreendedores do final do século XIX, 
como Edison, na América – inventaram as máquinas 

necessárias para filmar, mas foi Méliès o primeiro a intuir 
que aquela invenção divertida teria mudado o imaginário do 
século XX. «É certamente um filme sobre o cinema, mas 
sobretudo, é (todo) o cinema em um filme. Hugo Cabret é 
também um hino ao rito da sala cinematográfica, àquela sua 
capacidade de apropriar-se das visões (pessoais) e restituir 
imagens, lugar diafragmático entre indivíduo e comunidade, 
alfabeto universal e mundo compartilhado. E é, sobretudo, 
uma reflexão melancólica – não nostálgica – sobre o cinema, 
o brinquedo quebrado que precisa de reparos. Como? 
Repara-se o cinema com o cinema, fazendo-o e refazendo-o 
(como Scorsese que refaz e nos faz rever alguns filmes do 
passado), abrindo e reabrindo o olho, o olhar, o desejo, no 
olhar que é desejo se o olho se torna virgem como o de uma 
criança» (Gl. Arnone). 

 

 
 

ESTANTE DE VÍDEOS E LIVROS 

 
                  por Mariolina Parentaler 

 

                         E AGORA, PARA ONDE VAMOS? – Nadine Labaki – França/Líbano/Itália/Egito 2011 (Vídeo) 
     
   
   Venceu o Prêmio do público no Festival de Cinema, em 
Toronto e, em Cannes, na seção “Um Certain Regard”. Em 
28 de janeiro a mesma Agência Internacional Católica 
“ZENIT” dedica-lhe uma mensagem e abre a apresentação 
com um inciso inequívoco: «Um filme que é um hino à paz e 
à concórdia entre as religiões. Privado de qualquer retórica 
porque fundado na realidade de tantas comunidades 
multiétnicas do vizinho Oriente». Comédia agradabilíssima e 
vitoriosa contra o integralismo, esplendidamente concebida e 

realizada ‘ao feminino’ pela sua já célebre atriz/diretora 
libanesa Nadine Labaki. «O que você pensa – pergunta-se a 
ela – daquilo que está acontecendo no Líbano nos últimos 
tempos?  Na Primavera Árabe também as mulheres estão 
em primeira linha?». «Estou muito orgulhosa por aquilo que 
as mulheres têm sido capazes de realizar – responde – e 
pelo fato de estarem mais conscientes desta sua 
responsabilidade. Fiquei grávida exatamente enquanto 

escrevia o roteiro do filme e, compartilhar o ponto de vista de 
mãe e de mulher tornara-se uma missão. São as mulheres 
que ficam viúvas e devem ocupar-se das crianças órfãs. São 
elas que perdem os filhos na guerra...». Que a guerra seja 
absurda não é uma novidade, mas que Nadine Labaki insiste 
nisso com graça e leveza, reunindo um punhado de atrizes 
não profissionais com extraordinária expressividade e ótimos 
momentos cômicos, torna o seu filme verdadeiramente 
especial. Entram em cena na margem de uma estrada 
áspera de uma pequena aldeia. São 5 viúvas. Encontram-se 
todos os dias para irem ao cemitério onde estão sepultados 
os seus maridos. Fazem juntas o trajeto, mas, cada uma 
segue a sua fé e os seus ritos. Aprenderam a aceitar suas 

diferenças religiosas/culturais e, unidas por uma causa 
comum, procuram inventar os expedientes  mais confiáveis e 
emocionantes para distrair, e entreter os homens da aldeia, 
sempre prontos à reação e à provocação. 

______________________________________________________
 

THE ARTIST – Michel Hazanavicius – França 2011 (Vídeo) 
 

   A sua realização foi adotada pela crítica como um 
verdadeiro evento. “É um filme-revelação de Cannes: 
conquista a Croisette na era do 3D. Em 27 de fevereiro na 
cerimônia do “Oscar 2012” triunfa. Não decepcionou as 
expectativas e suplantou a 84ª edição levando para casa 5 
estatuetas entre as mais importantes: melhor filme, melhor 
diretor Michel Hazanavicius, melhor ator protagonista Jean 
Dujardin, melhor guarda-roupa e melhor coluna sonora. 
Portanto, é possível concluir sintetizando com a mais 
simples evidência: é mudo, mas fala! Ao coração e à cabeça. 
   Sua história nos reporta a Hollywood, 1927. George 
Valentin é uma estrela do cinema mudo que enfrenta o 
próprio declínio artístico por causa do advento do sonoro. Ao 

contrário, Peppy Miller, uma jovem comparsa, está para se 
tornar uma diva. A fama, o orgulho e o dinheiro colocarão em 
dura prova sua história de amor que, todavia, conquista e 
nos confere o ‘final feliz’. É um cinema muito sensorial e 
emocional, onde tudo se passa através das imagens.”O fato 
de não poder usar um texto reporta a uma modalidade de 
relato extremamente essencial que funciona apenas sobre 
as sensações que se é capaz de criar – de fato, assim 
explica o diretor. É um trabalho apaixonante. O meu ponto 
de partida foi um ator do mudo que não quer ouvir falar... do 
falado”. Então, convencido de que fazer um filme Mudo 
capaz de relatar o advento do Sonoro podia ganhar 
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aplausos, apoiou constantemente esta ideia, que o ajudou a dirigir uma obra elegante, original, carregada de poesia. 

______________________________________________________ 
 

OS CIGANOS DA RUA RUBATTINO – E.Giunipero F. Robbiati  Paulinas 2011 (Livro) 

 

   Em um bairro da periferia de Milão onde, já faz alguns 
anos, acampam nômades prevalentemente romenos, há um 
contínuo suceder-se de despejos. Habitualmente, ao 
amanhecer, as forças policiais irrompem no bairro e, depois 
de meia hora do tempo concedido aos abusivos, acionam os 
tratores para demolir o que restou das miseráveis 
habitações. As pessoas despejadas são homens, mulheres, 
anciãos e, sobretudo, crianças: “entre elas está Cristina, que 
já experimentou vinte despejos, e Samuel obrigado em um 
ano a mudar de escola oito vezes...” 
   É antigo o problema dos ciganos. Desta vez, porém, 
percebeu-se que, onde as instituições públicas não chegam 
para enfrentá-los, a solidariedade das pessoas generosas e 
capazes de iniciativas pode inverter uma situação que 
parecia insolúvel. A começar pelos pequeninos. Voluntários 

da Comunidade de Santo Egídio, que fizeram contato com 
as famílias, matriculam e acompanham à escola as primeiras 
36 crianças. Os voluntários encontram a generosíssima e 
inteligente colaboração das professoras do Curso Elementar. 
   Por meio das crianças chega-se a um relacionamento 
cordial com os pais. Não se fala mais de ciganos, vai se ao 
encontro de pessoas e se aprende a chamá-las a cada uma 
pelo nome: Mirela, Alina, Marius... Quando se percebe que 
se está efetuando um despejo sem oferecer alternativa aos 
que ficarão na rua, uma multidão de gente improvisa uma 
demonstração de solidariedade... 
   Uma bela história, em suma, que faz exclamar com alívio: 
os italianos terão muitos defeitos, mas somando tudo isso, 
que gente audaz! 

_____________________________________________________ 
 
 

COMO PEDRA SULCADA PELO VENTO - Cecília Poli - Paulinas 2011 (livro) 
 
   Cecília Poli é uma mulher jovem e feliz: casada há dois 
anos, mãe há três meses, rica de talentos: pratica a dança, 
gosta de música, escreve poesias. LAL (leucemia aguda 
linfática) é a terrível doença que ceifará sua vida aos 34 
anos. Ela anota pontualmente, dia por dia, a evolução do 
mal. Luta obstinadamente, é tentada pelo desânimo, no 
abismo do desespero, mas não desiste. Entra-se com 
emoção nesta história de fragilidades e de coragem, no 
apaixonado agarrar-se à vida desta mulher enamorada, na 
tortura desta mãe arrancada do seu pequenino pelas 
exigências cruéis das terapias. Um livro triste, então? Não, 
mesmo se nele se fala de quimioterapia, de plaquetas, de 
transfusões... 
   O tom é às vezes até brincalhão. Cecília reza, reza 
desesperadamente: quer viver, não pode deixar seu filho e o 

marido que a cerca de ternura... Mas eis que, pouco a 
pouco, quase por um milagre, as ansiedades e os medos 
cessam. A alma repousa num total abandono. É 7 de agosto 
de 2006. É iminente uma reunião de médicos com os 
familiares para uma difícil escolha acerca de uma terapia de 
manutenção, dadas as incógnitas do pós-transplante.  
   Ela não sabe o que decidirão, mas parece já viver na outra 
margem. Pensando no mar que a espera para umas breves 
férias, escreve: “Uma onda me acaricia e carrega todo o meu 
medo. Chega outra onda e me trás o espírito do universo... É 
uma respiração sagrada, é a respiração do próprio Deus, 
eterno, sábio, que tudo dispõe segundo uma imperscrutável 
e magnífica harmonia”. O diário se encerra com estas 
palavras. Cecília ainda viverá quase um ano, mas sente que 
tudo já foi dito. 

    
                      

 

O LIVRO 

                   
 

 

  por Emilia di Massimo 

 

  Obstinação no bem       
         
  Paolo Rumiz 

   
 
   “Padre Luigi te chama para o trabalho de um dia, 
quando menos esperas. Como se quisesse convidar-te 
a um passeio fora de casa. Ouvindo-o, percebes que 
pensou longamente e te considerou – somente tu –

como a pessoa certa para aquela tarefa. Ele te faz 
sentir precioso, faz sentir precioso qualquer um. Sabe 
antecipadamente quais as objeções que farás... 
Convidou mil antes de ti”. Quem assim fala é um 
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médico do Cuamm, sigla que significa “Colégio 
Universitário dos Aspirantes Médicos Missionários”, e 
Padre Luigi Mazzucato é um sacerdote que viu nascer 
esta esplêndida organização e agora exerce com rara 
intuição, o papel de... pescador de vocações: vocações 
frequentemente latentes, que ele tem o dom de 
despertar. Localiza, entre os jovens que encontra, os 
tipos promissores para uma atividade que requer 
generosidade e competência, constância e otimismo. 
Concede dois dias de reflexão e, depois, um sim ou um 
não, sem delações. E é um pescador muito afortunado!     
   O Cuamm (não confundir com os famosos “Médicos 
Sem Fronteiras”) tem sua sede em Pádua. Desde 
1950, ano da fundação, 1330 entre homens e mulheres  
se mobilizaram para 211 hospitais, seguidos por 207 
cônjuges, num total de 4300 anos de serviço. Hoje está 
presente em sete países africanos: Angola, Etiópia, 
Quênia, Moçambique, Sudão, Tanzânia, Uganda. 
Atenção: não “pela África”, mas “com a África”: além de 
cuidar e de socorrer é preciso envolver e 
responsabilizar, tanto mais que os africanos, enquanto 
sabem perceber imediatamente quem pretende 
instrumentalizá-los, são levados a aproveitar de quem 
procura o seu verdadeiro bem.  A Obra age sem 
iniciativas publicitárias, com perfeita organização, 
financiada pela Providência.  Como faz essa gente 
para percorrer certas aventuras?  Como vivem, do que 
vivem? Antes de tudo, trata-se de um voluntariado 
sério: não só longe de toda improvisação, mas 
precedido de uma preparação acuradíssima. À 
inevitável pergunta: donde vem o dinheiro para manter 
de pé uma organização tão sólida e eficiente? 
Responde o mesmo Dom Luigi em um relatório escrito 
em 2008: “Nós temos vivido momentos de restrições e 
de angústias financeiras a ponto de tirar o sono, mas... 
nunca nos deixamos arrastar, em nossas escolhas, 
pelo dinheiro fácil, seguindo o princípio: ‘pobres, mas 
livres’ e, mesmo trabalhando para encontrar as 
soluções necessárias, nunca faltou a confiança na 
Providência que, antes ou depois, haveria de intervir... 
“O arquivo do Cuamm é uma mina de surpresas: eis a 
foto em branco e preto do doutor Dal Lago, primeiro  
médico missionário enviado à África pelo Cuamm, e em 
seguida fotos de médicos estrangeiros atraídos pelo 
projeto do Cuamm: é um projeto italiano, mas são 
acolhidos os voluntários do mundo inteiro! 
   Existem relatos de autênticas e fascinantes loucuras, 
como aquela de Anacleto Dal Lago: formou-se em 
letras, mas depois, assim como o iluminado no 
caminho de Damasco, sente-se chamado a fazer ações 
benéficas, inscreve-se na medicina, põe-se a estudar 
com tal fúria que se forma em três anos (tanto é 
verdade que o seu pároco faz repicar os sinos para 
festejá-lo!). Trabalha no Hospital de Schio, apaixona-se 

por uma jovem pobre, sem título de estudos superiores, 
depois encontra o Cuamm, e eis a segunda iluminação: 
sai do hospital de Schio, casa-se e dois dias depois 
embarca para Mombasa: soube que lá precisam de um  
cirurgião, no Quênia, e isto lhe basta. Parte com a 
mulher que nunca havia saído de sua cidade, mas que 
confia cegamente nele. Pouquíssimos anos depois, 
Anacleto já havia montado uma escola para 
enfermeiras africanas, a primeira na história do 
Cuamm. É a história de um dos muitos chamados a 
viver uma experiência que – são unânimes em dizer – 
mudou sua vida. Todos afirmam haver recebido mais 
do que deram e todos os repatriados depois de anos 
de serviço, querem ardentemente voltar. 
   Lutaram contra indizíveis misérias (crimes atrozes 
ditados pela ignorância e pela superstição, usos 
ancestrais cruéis), mas quantas riquezas descobriram 
naquela cultura africana, quanta solidariedade, quanto 
alegre amor pela vida, quanta força de alma no 
enfrentamento da dor, sem lamentos. Da sala de parto 
não se ouvem gritos, as crianças com seis anos já são 
adultos, têm a responsabilidade de cuidar do rebanho, 
sabem que uma vaca vale mais do que elas mesmas 
(vale a sobrevivência), sabem que receberão uma 
surra por um animal perdido. Mas são alegres! Entre 
nós há um bem-estar de gente entediada, um frenesi 
que não deixa tempo ao pensamento e aos 
sentimentos, lá existe pobreza e alegria de viver, a cor 
da verdadeira alegria. Ao lado dos últimos descobre-se 
o sentido da existência, encontra-se o sentido do além. 
O mundo invisível está sempre presente entre eles, e 
lhes torna familiar a ideia da morte. 
   Annamaria Dal Lago, filha de um médico da primeira 
hora (o famoso Anacleto), que havia crescido com os 
irmãos na África em um clima de alegre liberdade, de 
volta à Itália, relata: “Em Pádua a escola me parecia 
uma prisão escura... Quando escrevi isto no primeiro 
tema em classe, a professora ficou irritada. Sentia-me 
mal, quase me recusando a ser italiana. Tudo me 
parecia estreito, escuro, superlotado”.  
   Também ela certo dia, já formada em Pediatria, 
receberá o inevitável telefonema. Com voz calma, 
Padre Luigi lhe dirá um nome: Tanzânia, não mais o 
Quênia exuberante, e ela partirá sem demora. 
   Lá encontrará um médico ortopedista, do Cuamm, 
que será o companheiro de sua vida, e terão quatro 
filhos. O belo conto de fadas continua de geração em 
geração. A glória de Deus, que num mundo que parece 
aos pessimistas irremediavelmente deprimente e 
envelhecido, sabe suscitar essas ondas luminosas de 
juventude. 

 
 

 
 

                                                                                                                                                              ANO LIX ● SETEMBRO – OUTUBRO DE 2012 
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Paremos por um instante diante da cena do 
mapa-mundi. 
 

   Junto à suas companheiras, Maria Domingas 
procura os lugares para além do oceano aos quais 
fazer chegar a educação evangelizadora seguindo 
os passos dos pioneiros salesianos enviados por 
Dom Bosco para a América. As missões também 
hoje são o polo de atração para uma vocação 
evangelizadora. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           A nossa pequenez, a exiguidade dos recursos 

                    humanos e econômicos poderiam parecer 
                                 um obstáculo à animação missionária. 
 

                     Cada vez que um Instituto se fecha em si mesmo 
                 por falta de forças, 
                         talvez esteja decretando a sua morte. 
 

               Cada vez que ele aposta em alguma coisa grandiosa, 
                   está criando as condições para novos rebentos de vida. 

 

                            Diga-nos, Maria Domingas, 
                                 como fazer para suscitar entusiasmo? 

               Como tornar as jovens e os jovens apaixonados 
                   pela própria vida e pela vida dos outros? 
           Como ajudá-los a compreender que a vida 
                     é um dom que, por sua vez, deve ser doado? 
 
 

Da  mensagem da Madre por ocasião da abertura do 140º ano de 
 fundação do Instituto 
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   Palavras 
 

 

O CORAÇÃO SABE 
O QUE A LÍNGUA 

NUNCA PODERÁ PRONUNCIAR 
NEM O OUVIDO OUVIR. 

 

                                             KALIL GIBRAN 


