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 RVISTA DAS FILHAS DE MARIA AUXILIADORA 

EDITORIAL  
   

 

           Obrigada,  
  Madre Marinella!  

 
  

                           

         

        

    OBRIGADA pela Revista DMA: durante anos, 

dela cuidaste com paixão e claras orientações. Foi 
contigo que, de “Revista para a Pastoral Juvenil”, 
ela se tornou Revista das Filhas de Maria 
Auxiliadora: uma parte de ti mesma que agora se 
prolonga na história do Instituto.  
 

    Um dom que continua no tempo, eco da tua 
“vida vivida na plenitude do dom ao Senhor e ao 
Instituto, o qual tu serviste com amor, inteligência, 
fina intuição, audácia, frescor e essencialidade 
evangélica”, como evidenciou Madre Yvonne. 
    Hoje tu tornas a nos dizer o que escreveste nas 
tuas circulares, onde lemos o segredo do teu ser 
mulher de horizontes ilimitados, mãe capaz de 
ternura e de força. 
 

    “Descobrir o Ressuscitado, também nos sinais 
de morte que nos rodeiam, é gerar em nós uma 
fonte de esperança, é saborear a vida de Deus” 
(Circ. 701). 
 

    “Diariamente, como Instituto, renovemos o 
nosso afeto a Maria com viva fé e grande 
esperança. Somente com a ajuda de nossa Mãe 
poderemos chegar a ser o que o Senhor quer de 
nós” (C 703). 
 

    “A bonita realidade da comunidade educativa 
será válida somente se nos sentirmos ‘Igreja’ e se 
soubermos sensibilizar todos à comunhão eclesial, 
que tem o seu centro de unidade na Igreja 
universal ligada ao Papa” (C 687). 
 

    “Ajudemos os jovens a descobrirem a beleza de 
uma vida doada aos outros e cooperemos para 
melhorar a sociedade à qual eles levarão um 
sopro de esperança” (C 779). 
 

    “A alegria salesiana é fruto de um amor 
empenhado no dom total e sereno de si. As 
pessoas mais serenas que vivem ao nosso lado 
não são as que rejeitam o sofrimento, mas as que 
compreenderam o seu valor salvífico” (C 741). 
 

    “O nosso empenho, pessoal e comunitário, leva-
nos a adentrar sempre mais a cultura que nos 
circunda, a olhar o positivo que a caracteriza para 
saber colher seus valores e permeá-los com a 
verdade evangélica” (C 775). 
 
 

Madre Marinella Castagno 
nasceu em Bagnolo (Cuneo) em 21 de maio de 
1921. Morreu em Nizza Monferrato (Asti) em 5 de 
fevereiro de 2013, foi Superiora Geral do Instituto 
das FMA de 1984 a 1996. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dma damihianimas 
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DOSSIÊ 

 

 
 

 

 

 
 

 Nós estamos sempre em busca da felicidade, 
somos apaixonados e jamais saciados. Esta 
inquietação abrange a todos, homens e mulheres, 
velhos e jovens. Pode-se afirmar que é a dimensão 
mais forte e consistente da existência, o ponto de 
encontro e de convergência das diferenças. A vida 
cotidiana é o lugar a partir do qual cresce a sede de 
felicidade. Ela nasce com o primeiro anseio de vida 
e se apaga com o último. 
Quem tem fé em Jesus encontra nas bem-
aventuranças por ele vividas e proclamadas um 
caminho de felicidade. Um caminho traçado para 
colocar-se a serviço da construção de um mundo 
mais habitável marcado pela justiça, paz, respeito 
pela criação e dignidade humana. 
 

    Procurar responder à sede de felicidade dos jovens 
tem sido um empenho concreto para quem vive o 
carisma salesiano, que lembra as palavras que Dom 
Bosco havia dirigido aos seus jovens em 1884: «Um só 
é o meu desejo: vê-los felizes no tempo e na 
eternidade» 
    A experiência de Flávia, voluntária VIDES, coloca 
bem em evidência o que acontece e o que pode mudar 
quando se encontram pessoas que vivem com 
simplicidade a fé em Jesus. 
    «Estou muito feliz pelo jeito como as coisas 
aconteceram. Jamais eu me senti sozinha. Diverti-me 
muito com as crianças, mas tive também mil ocasiões 
para refletir. Primeiro descobri que sei ficar com as 
crianças e os jovens. Percebi que poderia ser a 
professora de língua estrangeira e que um trabalho 
assim me daria muita satisfação. Depois conheci uma 
família tailandês-americana com a qual passei os dois 
últimos fins de semana. Quando estou com eles sinto  
desejo de saber algo mais sobre religião. Rezo junto 
com eles porque eu quero me sentir fazendo parte da 
família, mas percebo que, sem a formação cristã, não 
sou capaz de compreender. Isto é, sou realmente 
ignorante em nível de catequese. A minha família não é 
muito religiosa e nunca me ensinou a respeito disso e, 
na preparação para a minha primeira comunhão, tive 
catequistas não preparadas. Como posso fazer para 
saber mais sobre o Cristianismo? 

    Quando comecei a formação VIDES, sou sincera em 
dizer que queria apenas escapar da minha situação 
familiar, mas agora, aqui, pensei em muitos modos 
para melhorá-la quando voltar. Inspirando-me em 
coisas que vi e fiz aqui. Não sinto mais aquele fastio 
dentro de mim. Sinto-me livre, cheia de esperança, 
forte! ! » (VIDES Internacional, Tailândia 2012). 
    O encontro com pessoas que têm fé oferece a 
possibilidade de um modo novo de ver, de ir além de si 
mesma e do próprio horizonte, de dar um sentido novo 
à própria vida. 
    Mairead Corrigan Maguire, Prêmio Nobel da paz em 
1976, junto com Betty Williams, escrevendo ao seu 
filho Luke mostra o caminho para procurar responder à 
pergunta de Flávia: «Como posso fazer para saber 
mais sobre o Cristianismo?» não só com as palavras, 
mas, sobretudo com o próprio modo de ser. 
 

A diferença cristã 

 

    «Querido Luke, você está crescendo num ambiente 
de tradição cristã, então, deverá esforçar-se para ser 
cada dia mais parecido com Cristo. Reze para que 
consiga amar mais, ser mais misericordioso, corajoso, 
gentil, pacífico [...] lembre-se de que uma fé feita só de 
palavras é uma fé morta. Lá onde floresce a verdadeira 
fé há lugar para o amor e a compaixão pelos mais 
pobres, tanto em nível material como espiritual» (Carta 
a meu filho, 1987). 
    O primeiro meio de evangelização é o testemunho 
cotidiano de uma vida autenticamente cristã, uma vida 
fiel ao Senhor, ritmada apela gratuidade, pela justiça, 
partilha e paz, uma vida justificada pelas razões da 
esperança. Só uma vida selada por Jesus pode 
suscitar questionamentos, fazer nascer perguntas 
sobre as razões e sobre a fonte do próprio 
comportamento. Para isso é importante mostrar com a 
própria existência que a vida cristã é “boa”: qual é o 
sinal maior do que uma vida habitada pela caridade, 
pelo bem, pelo amor gratuito que chega a abraçar o 
inimigo, uma vida de serviço generoso no meio do 
povo, sobretudo os mais pobres, os últimos, as vítimas 
da história? 

 

Para a felicidade de todos.  
“Felizes sois vós...” 

Mara Borsi 
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    Hoje nós, membros das numerosas comunidades 
educativas FMA espalhadas pelo mundo, sabemos 
testemunhar uma fé que plasme a vida à imitação da 
vida de Jesus, ao ponto de fazer transparecer a 
diferença cristã? Nossa vida propõe um modo humano 
de viver que fale de Deus por meio de Jesus? Como 
poderemos ser credíveis no anúncio da boa nova se a 
vida das nossas comunidades não for capaz de 
manifestar também a beleza de viver? 
    Trata-se de fazer compreender com a palavra e com 
a vida que Deus não é o concorrente da nossa 
existência, mas ao contrário é o seu fiador, o fiador da 
grandeza da pessoa humana. 
    Anunciar é comunicar, com vigor e simplicidade, com 
a palavra e com a vida, aquilo que é essencial: o Deus 
de Jesus Cristo, isto é, aquele Deus que nos 
demonstrou um amor tão grande ao ponto de encarnar-
se, morrer e ressuscitar por nós; aquele Deus que nos 
pede para segui-lo e deixar-nos transformar pelo seu 
imenso amor a fim de renovar a nossa vida e as 
nossas relações; aquele Deus que nos deu a Igreja, 
para caminharmos juntos e, por meio da Palavra e dos 
Sacramentos, renovar a Cidade dos homens, a fim de 
que ela possa responder ao seu projeto de amor (cf 
Bento XVI 2012). 
 

O essencial: Jesus 

 

    Percorrendo os Evangelhos encontra-se o anúncio 
de um Deus amante da vida. Para Jesus, Deus é 
Aquele que ama com a solicitude e a ternura de uma 
mãe (Lc 15, 20-24). Ele se interessa por cada situação 
humana que encontra, imerge-se na realidade dos 
homens e das mulheres do seu tempo, com uma 
entrega total ao Pai. Convida os seus interlocutores a 
terem uma confiança ilimitada Nele, certos de que Ele 
cuida de todos e quer unicamente o bem de cada um, 
sem fazer distinções. 
    Os discípulos de Jesus estão convencidos de que 
suas palavras são palavras de Deus. Quando Pedro diz 
a Jesus: «tu tens palavras de vida eterna». É como se 
lhe dissesse: «Eu creio que aquilo que tu dizes é 
palavra de Deus, uma palavra dita para a nossa 
felicidade plena e definitiva».  
    Aqueles que vivem com ele, as massas que o 
encontram, presenciam sua reação aos problemas 
mais diversos, observam sua fala, seu comportamento; 
veem Nele a ação do Espírito Santo, a ação de Deus. 
Nele, anúncio e vida se entrelaçam: Jesus age e 
ensina, partindo sempre de uma íntima relação com 
Deus Pai. Este estilo torna-se, para nós cristãos, uma 
indicação essencial: o nosso modo de viver na fé e na 
caridade torna-se um falar de Deus no hoje. 
    Lembrando que a fé nasce da escuta, um aspecto 
sobre o qual é preciso refletir atentamente é o da 
implementação da palavra ouvida. De fato, o próprio 

Jesus sublinha: «Não quem diz Senhor, Senhor, mas 
aquele que faz a vontade do Pai». 
    Mas qual é a vontade do Pai? Para Jesus ela se 
identifica com o reino de Deus, coração da sua 
existência e da sua atividade à qual ele consagra 
apaixonadamente toda a vida. Jesus se dissocia da 
concepção de reino de Deus do povo de seu tempo, e 
propõe sua concepção original (Gallo 2012). O 
caminho mais apropriado para entender o que ele quer 
dizer é tornar a visitar o seu modo de agir. 
    Os Evangelhos, por meio das narrativas de curas de 
doenças físicas, de exorcismos e de perdão dos 
pecados, trazem à luz que Jesus por meio das suas 
intervenções era movido pelo desejo de libertar os 
corpos, o psiquismo, o coração daqueles que 
encontrava, de tudo aquilo que os tornava infelizes e 
que não lhes permitia viver uma vida plena. Sinais e 
gestos estes que permitiam intuir o que significava para 
ele o reino de Deus que anunciava. 
 

O caminho de Jesus 

 

    Além de agir em favor dos indivíduos. Jesus agia 
também em confronto com a convivência social do seu 
povo. Suas intervenções em nome do reino de Deus 
apontavam para situações sociais e conflitos 
particularmente dolorosos. Pense-se, por exemplo, no 
conflito entre os que se achavam justos e os 
pecadores, entre ricos e pobres, entre homens e 
mulheres. Jesus colocava-se sempre do lado de quem 
sofria as consequências mais pesadas. 
    O reino de Deus implica a superação das relações 
que engendram morte e infelicidade, é o irromper no 
mundo da benéfica soberania de Deus que está 
sempre em favor da humanidade. O que estava no 
coração de Jesus era a libertação de toda forma de 
morte para uma plenitude de vida. Ele denunciou e 
contestou abertamente as atitudes, as relações e as 
estruturas que se opunham à vida plena. Denunciou o 
modo legalista de relacionar-se com Deus, largamente 
difundido entre seu povo, que tornava a pessoa 
escrava da lei. Contestou o ritualismo, propôs uma 
convivência social oposta à vigente: os fracos e os 
pequenos não deviam ser excluídos, marginalizados.  
Uma última situação contrária ao reino de Deus e 
denunciada por Jesus foi a do templo de Jerusalém, o 
lugar do culto oficial que se tornara, sobretudo lugar de 
comércio e de exploração do povo. 
    A atividade e a pregação de Jesus acerca do reino 
de Deus o levaram a enfrentar a cruz, consequência de 
uma existência vivida até o fim pelo reino de Deus. 
Esta é também a sua máxima expressão de amor para 
com o Pai e os irmãos. Neste sentido, é a manifestação 
culminante da sua maturidade, da sua fecundidade e 
da sua glória, como leva a compreender, o Evangelho 
de João (cf Luis Gallo 2012). 
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    A lembrança histórica de Jesus deveria estimular-
nos a agir na história da humanidade segundo o seu 
estilo e a assumir nela, esta responsabilidade. E a 
lembrança rompe a nossa cegueira. Não podemos 
fechar os olhos diante dos sofrimentos que nos 
circundam. A memória tem os critérios de julgamento 
da cultura atual.  
 

No sinal da humildade e do dom 

 

«Eu vi o mundo (e os meus problemas pessoais) sob 
outra perspectiva e, ajudando quem de fato nada tem, 
nem mesmo uma família, compreendi perfeitamente a 
felicidade de ter liames familiares sólidos e 
relacionamentos humanos verdadeiros e sinceros, que 
vão além das simples aparências e da superficialidade, 
típica do nosso tempo. E reencontrei a mim mesma, 
como eu me havia prometido, e voltei para casa com a 
mochila cheia de alegria e serenidade, consciente de 
que temos o dever de ajudar quem foi menos 
afortunado que nós apenas por ter nascido do outro 
lado do mundo, com a certeza de que a humildade é 
um valor irrenunciável se de fato se quer fazer a 
diferença e tornar o mundo um lugar melhor, não só 
com as palavras, mas com os fatos, com seriedade e 
conscientemente, com empenho, dedicação e amor» 
(VIDES Internacional, México 2012). 
    As palavras de Anna confirmam que quando os 
jovens encontram pessoas que sabem orientar a sua 
sede de vida, de autenticidade, e oferecer experiências 
adequadas neste sentido, não decepcionam. 
    É necessário estar atentos para colher os sinais dos 
tempos em nossa época, identificar as potencialidades, 
os desejos, os obstáculos que se encontram na cultura 
atual, em particular o desejo de autenticidade, o anseio 
de transcendência, a sensibilidade ao cuidado com a 
natureza, e comunicar sem medo a alegria da fé em 
Deus. 
    Neste momento da história humana, em uma 
sociedade fortemente centrada no ter, na economia, a 
experiência do dom gratuito e do serviço 
desinteressado é proposta rica de virtualidades 
educativas e lugar da nova evangelização (cf Rino 
Fisichella 2011). Em mil ocasiões as comunidades 
educativas que promovem o voluntariado, 
experimentam que as jovens e os jovens são sensíveis 
à ajuda recíproca, à compaixão, à solidariedade, à 
justiça e à paz. A experiência de servir revela-se como 
o início de um mais profundo caminho de maturação. 
    Os jovens voluntários são ajudados a saborear o 
humano, a cultivar a capacidade de acolher a condição 
humana, as exigências da pessoa, das comunidades e 
dos contextos nos quais vivem. Deste cuidado e 
atenção brota a motivação para mobilizar energias e 
recursos a fim de responder a exigências ignoradas ou 
não ainda plenamente consideradas pelo sistema 
social. 

    É este sentido do outro, da pessoa diferente de si 
mesma, acolhida como valor e como ocasião de 
novidade e de crescimento, que interroga a existência 
e impele a reordenar os próprios estilos de vida, a 
escrever páginas novas de cultura e de sociabilidade, a 
viver a gratuidade como atitude de dedicação da 
própria existência inteira e do próprio profissionalismo. 
    A juventude é a idade na qual se faz concreta a 
alternativa entre duas orientações de vida opostas: a 
lógica do domínio e o códice do dom, ou seja, aquela 
ordem do sentido que pede para aprender a receber, a 
comunicar, a viver cada circunstância da existência 
segundo o espírito de comunhão. Neste horizonte 
aprende-se que «existir não significa conquistar, 
excluir, acumular, mas sim aprender a receber, a gozar 
da sobriedade, a partilhar em prol da liberdade e em 
benefício dos outros. Aprender a completar o seu 
nascimento até se tornar um dom para os outros» (cf 
Roberto Mancini, 2008). 
 

A vida simples 

 

    Gandhi, em um dos escritos mais significativos e 
atuais, sublinha: «Os mestres de sabedoria oriental 
extraindo ensinamento da experiência das gerações 
passadas, chegaram à conclusão de que o caminho 
que conduz à felicidade dificilmente passa pelo 
acúmulo de riqueza. Longe de uma concepção de 
privação, eles fizeram da simplicidade uma regra da 
arte de viver. Na tradição clássica, o contrário de um 
estilo de vida simples não é uma vida luxuosa, mas 
uma vida dispersiva. Um excesso de coisas entope a 
vida cotidiana, dispersa a atenção, desperdiça as 
energias e não permite encontrar o sentido da vida. A 
lentidão e a sobrecarga de objetos inúteis são inimigos 
da felicidade». 
    Um estilo de vida simples casa-se com a capacidade 
de valorizar os talentos espirituais e as habilidades 
profissionais de cada um; com a capacidade de 
reciclar, de tornar a usar e de reparar; com a 
sobriedade e a solidariedade que, juntas, derrubam o 
muro do lucro e da indiferença. 
    É eloquente e significativa a reflexão de Joyce: «Em 
termos de bens materiais, nós, da América do Norte,  
somos muito afortunados e vivemos relativamente no 
luxo. Você sabe dirigir um carro? Você tem um 
computador fixo ou portátil? Você têm uma geladeira? 
Nenhum dos meus estudantes do Camboja possui 
estas coisas, e seguramente nem mesmo a maioria 
dos cambojanos. Muitos deles nem mesmo têm ideia 
do que seja um forno de microondas; até mesmo um 
aparelho tão simples, de uso comum nas cozinhas da 
América do Norte, é alguma coisa que eles não se 
permitem. A maioria de suas casas no campo ou nas 
pequenas aldeias não têm nem sequer luz elétrica. No 
entanto, a generosidade dos meus estudantes me 
surpreendia vez por vez: eles tinham pouco, mas 
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estavam dispostos a dividir com os outros o pouco que 
tinham. Viviam naquela pobreza, mas eram felizes, 
provavelmente mais felizes do que muitos 
norteamericanos. O que não possuíam materialmente, 
era-lhes compensado em nível espiritual. 
    Eu cresci muito espiritualmente, no decorrer desta  
aventura. Nas últimas dez semanas, minha fé em Deus 
e nos homens se renovou. Sem as diversões da vida 
norteamericana (o celular que toca continuamente, a 
Internet, os programas de TV, etc.) foi mais fácil ter 
uma clara visão das coisas importantes da vida, e ficar 
muito mais atenta às palavras e aos gestos dos outros. 
Foi também mais fácil sentir-me próxima de Deus. 
Espiritualmente eu me sinto maravilhosamente 
renovada» (VIDES USA, Camboja 2009). 
    Hoje, viver para a felicidade de todos implica a 
consciência da necessidade de orientar a globalização 
da humanidade em termos de relacionamento, de 
comunhão e de partilha. É urgente relançar a 
solidariedade e a justiça entre as gerações. O Papa 
Bento XVI na Caritas in veritate sublinha que o tema do 
desenvolvimento, por exemplo, coincide com o da 
inclusão relacional de todas as pessoas e de todos os 
povos na única comunidade da família humana, que se 
constrói em base aos valores da justiça e da paz. 
    Vida simples, sóbria, ter menos para ter a 
possibilidade de produzir riqueza para todos. Não é 
impossível promover uma economia sustentável e 
igualitária que respeite os direitos da terra e de cada 
pessoa, povo, nação. A cultura do dom não é uma 
utopia, existe e se perpetua por meio de tantos 
pequenos atos cotidianos que é preciso apreciar e 
valorizar. A generosidade muitas vezes não faz alarde, 
opera em silêncio, quase com timidez. E é aqui que se 
manifesta a diferença cristã: a consciência de não estar 

em sintonia com o pensamento geral. 
 
   

 
  São as palavras de Mairead Corrigan Maguire ao seu 
filho Luke que ainda nos fazem captar a possibilidade 
de um mundo diferente. São, também,  as palavras que 
nós educadoras e educadores temos no coração, na 
mente e nos lábios e que não paramos de sussurrar, 
de pronunciar com clareza e às vezes até mesmo, de 
gritar: «Luke é possível mudar este mundo. Você deve 
apenas recusar-se a aceitar os velhos modos de agir e 
começar a pensar e a agir em harmonia com a 
maravilhosa bondade que está em cada homem e em 
cada mulher. Hoje, todos sabem que matar e deixar os 
outros morrerem de fome é um mal, mas são poucos 
os que estão prontos para mudar a si mesmos e a 
colaborar para que as coisa mudem. E agora, meu 
pequeno menino, antes de dormir, deixe-me dizer a 
coisa mais importante: seja feliz, seja alegre, viva cada 
minuto deste maravilhoso dom da vida». 
 
 
    
 
 
 
    Como educadoras e educadores somos chamados 
não a colocar-nos num plano superior com relação aos 
outros, mas a elaborar junto à mulher e ao homem de 
boa vontade, aos fieis de outras religiões, o ethos do 
qual a humanidade tem necessidade hoje, neste tempo 
de globalização, para poder viver na paz, na justiça e 
no respeito pela criação, para que a felicidade seja de 
todos. 
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

     
 
 
 
 
 
 

MARCADOR

dordordorDE 

DE LIVROS 

O coração da mensagem 
 

«Em cada carteira de identidade está a fotografia da pessoa. Durante a sua vida Jesus não quis ser fotografado 
por pintores. As Bem-aventuranças são o seu retrato, a sua estupenda fotografia. Somente se o cristão, discípulo 
de Cristo, vive as Bem-aventuranças,  sua carteira de identidade é autêntica; caso contrário é falsa» (G. Nervo 
2012). As bem-aventuranças são o coração da mensagem de Jesus, elas são uma proclamação messiânica, um 
anúncio de que o reino de Deus já chegou. Para os profetas, as bem-aventuranças eram uma esperança projetada 
no futuro. Para Jesus elas estão no presente: hoje os pobres são felizes. 
- Com as bem-aventuranças Jesus proclama que diante do amor de Deus não há próximos ou distantes, não há 
marginalizados: antes, aqueles que nós marginalizamos são os primeiros. 
- Jesus não só proclamou as bem-aventuranças, mas as viveu. Ele foi pobre, sofredor, faminto: contudo, amado 
por Deus. Aqui está o paradoxo das bem-aventuranças: a vida de Cristo demonstra que os pobres são felizes, 
porque estão no centro do reino e porque – contrariamente às avaliações comuns – são eles, os pobres, os 
crucificados, que constituem a história da salvação. Tudo isso sem perder a consciência de que o reino não é 
deste mundo. 
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UM OLHAR SOBRE O MUNDO 

 

 

           

  
    Muitos dos jovens que nós encontramos estão 
conscientes do valor da vida e têm uma postura 
positiva desejando ser úteis aos outros. Por meio do 
teatro, da dança, da música e do esporte vivem 
serenamente a sua adolescência. Muitos estão 
ativamente empenhados no voluntariado, felizes por 
poderem fazer alguma coisa aos outros; mas é 
inevitável que haja também alguns jovens que vivem 
na pobreza e na solidão. 
 

Pobreza e solidão 

 

    Atualmente no Japão é forte o fenômeno da 
diminuição dos nascimentos. Cada família tem um filho 

somente, no máximo, dois. Existem famílias que são 
abastadas, mas muitos pais, para poderem dar aos 
filhos uma educação apropriada, devem ambos 
trabalhar. Frequentemente a mulher vai trabalhar 
também para satisfazer o próprio desejo de fazer 
carreira. A ausência total dos pais repercute sobre os 
jovens, que se sentem solitários e que, para atenuar a 
solidão, se refugiam no computador, no celular, rumo à 
dependência de tais instrumentos, passando, portanto, 
a viver sérios problemas. 
    Além disso, devido a uma escala de valores sociais 
que dá mais importância ao estudo do que à pessoa 
criada e querida por Deus, muitos jovens, no Japão, 
sofrem com uma baixa autoestima. Muitos pais não 

 

De uma sociedade da solidão para uma 
sociedade do vínculo 

  
Teresina Wakayo Morishita 

dma primeiro plano:  
Aprofundamentos bíblicos, educativos e 

formativos 
 

  

Fontes de inspiração perene 
 

As bem-aventuranças não são um códice morto que a Igreja é chamada a transmitir o mais fielmente 
possível; elas são uma fonte de inspiração perene, porque aquele que a proclamou está ressuscitado e vivo. 
A elas aplica-se aquilo que o poeta Charles Péguy diz de todas as palavras de Cristo: «Jesus não nos deu 
palavras mortas que nós devemos fechar em pequenas caixas e conservar em óleo rançoso... deu-nos 
palavras de vida a serem nutridas. 
As palavras de vida não podem senão serem conservadas vivas, somos chamados a nutrir a Palavra do 
Filho de Deus. É a nós que pertence, é de nós que depende fazê-la entender nos séculos dos séculos, fazê-

la ressoar ». 

MARCADOR DE LIVROS 
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ajudam a fazer crescer, nos próprios filhos, a 
autoestima, sobretudo quando não conseguem sair-se 
bem nos estudos. Isso provoca solidão, um profundo 
senso de inferioridade e, em alguns casos, os faz 
reagir com atos de bullismo contra os mais fracos. 
    A solidão não é somente dos jovens, mas permeia 
também as outras gerações. Por muitos anos a 
sociedade japonesa viveu um profundo senso de 
“harmonia”, isto é, o senso do vínculo familiar e 
territorial. Depois da guerra, a partir de 1945, o Japão 
investiu na industrialização, e os jovens, em busca de 
trabalho, confluíram para as grandes cidades. Chegou-
se assim a um tipo de família mononuclear. 
Quebraram-se, deste modo, muitos vínculos. Tal 
fenômeno passou para a história com o nome de 
“sociedade dos desconhecidos”. 
    Além disso, nestes últimos 14 anos, convive-se com 
a triste realidade do suicídio de mais de 30 mil pessoas 
anualmente. Depois que o Arcebispo de Tóquio falou a 
esse respeito na Diocese de Colônia, foi-lhe apontado 
que provavelmente houvesse acrescentado um zero a 
mais: talvez fossem 3.000 e não 30.000! De fato, são 
30 mil os que se tiram a vida, e entre estes há também 
adolescentes. Considera-se que este seja o resultado 
obtido por uma sociedade que perseguiu apenas o 
crescimento econômico e material. 
    No mundo, muitos jovens não podem frequentar a 
escola por motivos econômicos. No Japão em vez há o 
fenômeno dos jovens que recusam ir para a escola por 
motivos psicológicos. Também em nossas escolas, já 
faz alguns anos, há casos deste tipo, e estão 
aumentando. As causas são inteiramente de ordem 
familiar. Tal realidade tem uma estreita ligação com a 
solidão dos jovens que, não querendo voltar para casa, 
à noite rodam pelas ruas da cidade, entregando-se à 
prostituição e à droga. 
    Há também o problema dos jovens que são filhos de 
imigrantes. Pela diferença da língua, dos hábitos e da 
escala de valores, frequentemente estes jovens 
encontram dificuldade para adaptar-se e  dialogar com 
os jovens japoneses, os quais tendem a não aceitar a 
diferença cultural. 
 

Testemunhas de esperança 

 

    Na sociedade de hoje, o Senhor nos chama a 
trabalhar para levar ‘luz onde há trevas”. Por isso, 
atualmente, a Igreja japonesa, em colaboração com as 
outras religiões presentes na Nação, está empenhada 
em testemunhar e a transmitir aos jovens a seguinte 
mensagem: “Deus lhe deu a vida. Você é uma 
presença importante. Você não está só”. As Filhas de 
Maria Auxiliadora do Japão também procuram 
transmitir esta certeza aos jovens e às pessoas que 
encontram. Várias vezes a Madre, nas suas circulares, 
lembra a missão de ser “testemunhas de esperança”.  
    O desastre provocado pelo tsunami, que atingiu o 
Japão há dois anos, causou muita dor e fez muitas 
vítimas, mas para os japoneses foi também um forte 
apelo para recuperar os vínculos. Tanto na sociedade 
como na igreja, muitas pessoas se perguntaram e se 
perguntam o que podem fazer para demonstrar sua 
solidariedade com os que sofrem. Na inspetoria 
japonesa foi organizado um centro de ajuda aos 
lugares afetados pelo desastre natural; por meio dele, 
são enviadas notícias sobre a situação real, tanto das 
Irmãs da inspetoria como dos jovens. Ao mesmo 
tempo, há a cooperação com a Caritas Japonesa e 
com outros Institutos religiosos. Os grupos VIDES, as 
Ex-alunas, os pais e os jovens, uniram-se num trabalho 
de ajuda às pessoas atingidas pelo desastre. Os jovens 
das escolas visitaram os lugares atingidos e levaram 
para as pessoas um pouco de consolo e de alegria; 
levaram também ajuda material e espiritual, esta 
última, sobretudo mediante a escuta. Agora, o povo 
voltou a compreender o valor e a importância dos 
vínculos com os outros. 
 

    É comum ouvirmos as pessoas dizerem: “A crise é 
uma ocasião”. Para o povo japonês foi realmente 
assim. 

waka3p@yahoo.co.jp 
 

 

 

                                          

 

ALMA E DIREITO  
  
 
 

    
 
         
    Sempre com mais frequência ouve-se falar de 
“novos” direitos, definindo deste modo situações que 

até agora não gozavam de reconhecimento jurídico. 
Todavia, em nome de uma liberdade cada vez mais 

Uniões gays e adoções 

 

Rosaria Elefante 
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desligada da responsabilidade, podem perder-se de 
vista direitos tão “antigos” quanto o homem e, por isso 
mesmo definidos “naturais”, isto é, pertencentes à 
natureza humana enquanto tal. O primeiro dentre eles, 
fundamentalmente e universalmente indiscutível, é o 
direito à vida.  De resto, não obstante o perturbador 
desenvolvimento científico, que abriu cenários inéditos, 
não se conseguiu ainda “criar” um ser humano sem a 
união entre o óvulo feminino e o espermatozoide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
masculino. No máximo, é possível a fecundação 
extracorpórea (externa ao corpo feminino), com o 
embrião posteriormente implantado no útero. 
    Mas vamos por ordem. Entre os assim chamados 
“novos” direitos estariam aqueles ao matrimônio e à 
adoção para casais de lésbicas, gays, bissexuais e 
transexuais (Lgbt): matrimônio e adoção que, 
frequentemente, são erroneamente considerados como 
faces de uma mesma medalha. 
    Em vez, tudo isso é analisado fora de qualquer 
condicionamento ideológico, religioso ou político, 
fornecendo os elementos objetivos para obter a própria 
convicção e tendo sempre bem presente quais sejam 
os reais protagonistas e, dentre eles, no equilíbrio de 
direitos, quem é protegido. 
 

Casais não casados 

 

    Hoje, tende-se a reconhecer para os casais 
homossexuais os mesmos direitos dos heterossexuais. 
Tais uniões, todavia, não podem ser definidas como 
“família”, porque o matrimônio, além de ser um 
“contrato”, é o vínculo institucional com base na família, 
nascido para tutelar a filiação e determinar direitos e 
deveres entre as gerações.  
    Para além da definição “uniões civis” adotada por 
muitos Países para os casais homossexuais 
(praticamente querendo dar a entender que os casais 
heterossexuais sejam “incivis”), um casal não casado 
merece tutela tanto quanto os casados, independente 
da sua composição sexual.  Fora de julgamentos 
morais, é de fato possível e lícito programar uma vida 
juntos, obter um mútuo para a aquisição de uma casa, 
iniciar uma atividade comercial, herdar, mesmo não 
sendo heterossexuais. Clarificado que nenhuma 
discriminação pode objetivamente ser movida em 
direção aos não heterossexuais, bem diferente é a 
questão da adoção por casais do mesmo sexo, 
questão na qual os protagonistas são diferentes, como 
também os direitos a serem tutelados. 
    Uma vez que um casal homossexual, pela sua 
natureza, não prevê filiação, é uma realidade 
claramente diferente do matrimônio. Embora seja 
invocada frequentemente a igualdade entre a união de 
mulher e homem com a união homossexual, fica bem 
claro que a reivindicação se baseia na negação da 
impossibilidade objetiva de procriar de modo natural, 
visto que são necessários um óvulo e um 

espermatozoide. Mas negar esta impossibilidade 
significaria negar a consequente diferença entre os 
“direitos das pessoas Lgbt” e o “Direito da criança”, 
enquanto esta última tem a absoluta prioridade com 
relação aos primeiros: a criança é universalmente 
reconhecida “sujeito” de direito e jamais “objeto”. 
 

Direito a um pai e uma mãe 

 

    Também aqui há a obrigação de permanecer 
rigorosos e ideologicamente livres: embora não exista 
na legislação internacional uma norma que 
expressamente proíba a adoção a um casal 
homossexual, é inviolável o direito de qualquer pessoa 
ter um pai e uma mãe. Ao contrário, a sorte das 
crianças destinadas à adoção, já privadas dos pais 
uma vez, a um casal homossexual seria uma condição 
que nem sequer lhes oferece a simulação de uma 
família natural. Com uma pesada “discriminação” 
dupla, em nome de quê? 

    Frequentemente o desejo de um filho com o “próprio 
sangue” (ou de um membro do casal) prevalece sobre 
o da adoção e conduz à fecundação artificial, que por 
sua vez abre cenários “inquietantes”, resultando um 
caos antropológico no qual uma criança poderá 
encontrar-se na situação de ter uma mãe genética 
doadora do óvulo, outra mãe biológica que colocou à 
disposição o próprio útero, um pai genético doador do 
espermatozoide e um segundo pai putativo que o 
educa junto com o seu parceiro. 
    Qual será o conceito de pai para a criança? E o de 
família? Como distinguirá entre união conjugal, 
parentesco, filiação? 

    Não é discutida a capacidade dos homossexuais de 
amar as crianças, ou melhor, o direito destas últimas 
de nascerem e crescerem acompanhadas por uma 
figura feminina e uma masculina. Entendendo-se que o 
direito de uma criança conhecer as próprias origens é 
um direito essencial. 
 

Liberdade e responsabilidade 

 

    É então justo, lícito, estender sem limites o conceito 
de família, destruindo a identidade da instituição mais 
importante da sociedade e por uma presumida 
liberdade separada da responsabilidade? E pouco 
valem as críticas de quem cita como semelhantes 
situações de viuvez ou divórcio: nestes casos os pais 
existem ou existiram e a elaboração de um luto não 
pode ser comparada a uma ausência deliberadamente 
imposta por quem manipulou a vida dos outros. 
   Se a luta pelos direitos das pessoas Lgbt é legítima, 
a dos casais homossexuais deve necessariamente 
inclinar a cabeça e encontrar o próprio limite diante dos 
direitos dos outros, porque um direito por si mesmo não 
pode lesar os dos outros, muito mais em se tratando de 
crianças e, sobretudo porque não há qualquer direito 
de ser pai.   
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    Na solidão do caos em que se vive, é fundamental 
manter-se ancorados em referências objetivas e 
irrefutáveis, sem deixar que as mistificações levem a 

crer e a dizer coisas impensáveis e a aceitar 
compromissos sobre valores e direitos indiscutíveis. 
 

rosaria.elefante@virgilio.it 

 

  
 

CONSTRUIR A PAZ 
  
 
 

          O ouro azul e os conflitos armados 
 

                       Martha Seide  

 
 
       
 

 «As guerras da água não são uma eventualidade 
futura. Nós já estamos rodeados». Vandana Shiva 

 

    Esta afirmação da ativista ambientalista indiana, 
Vandana Shiva, tirada de seu livro As guerras da água 
(2004) faz eco à histórica expressão do vice-presidente 
do Banco Mundial, Ismail Serageldin que declarava em 
1995: «Se as guerras do século vinte foram travadas 
pelo petróleo, as do século vinte e um terão como 
objeto a disputa pela água». Assim, como o petróleo foi 
comparado ao ouro negro, a água afirma-se sempre 
mais como o ouro azul do século XXI. 
 

Cooperação no setor hídrico 

 

    Hoje o direito à água já é reconhecido em nível 
internacional, mas os progressos na sua atuação são 
lentos em muitas regiões. A escassez e a gestão dos 
recursos hídricos tornam-se sempre mais fontes de 
instabilidade econômica e política, portanto uma 
ameaça para o equilíbrio mundial da paz. 
    Diante de tal desafio, deseja-se que a comunidade 
internacional proponha soluções sustentáveis. Neste 
contexto o ano de 2013, proclamado pelas Nações 
Unidas como o Ano Internacional da cooperação no 
setor hídrico, representa uma ótima oportunidade para 
que os Estados se empenhem na cooperação para 
limitar os danos, prevenir e gerir segundo um bom 
governo. 
 

O número dos sedentos 

 

    Poder-se-ia definir sedentos aqueles que não têm 
um acesso regular à água. Adotando uma concepção 
larga de acesso à água potável, as estatísticas das 
Nações Unidas e as estimativas dos pesquisadores no 
setor hídrico, revelam que cerca de 1 bilhão e 900 
milhões de pessoas teriam à sua disposição somente 
água insalubre, enquanto 3,4 bilhões de pessoas 

utilizariam ocasionalmente água de qualidade insegura. 
Neste caso, o acesso à água potável não seria, em 
definitivo, garantido para cerca da metade da 
população mundial. Também, estima-se que 200 
milhões de crianças morrem anualmente como 
resultado do consumo de água contaminada e pelas 
péssimas condições sanitárias que dela derivam. 
    Estes dados, relatados pelo Conselho Pontifício da 
Justiça e da Paz, durante o Fórum mundial da água em 
2012, indicam quanto seja preocupante a situação e 
nos estimulam a refletir sobre as causas. 
 

Causas da crise hídrica 

 

    Quais são os fatores que entram em jogo no 
desencadeamento de um conflito pela água? Ocorre 
reconhecer que a situação é complexa, 
multidimensional e envolve uma rede de problemáticas 
e de interesses políticos, econômicos, ecológicos e 
tecnológicos. Citamos alguns: a partilha entre mais 
estados dos recursos hídricos transfronteiriços; a 
privatização e a mercantilização; a poluição devida ao 
desenvolvimento industrial; o desflorestamento 
crescente; o aumento da população mundial; as 
mudanças climáticas. A água habitualmente objeto de 
poluição, de desperdício e de especulação, é cada vez 
mais polêmica e causa de persistentes conflitos. Em 
vez disso, deveria ser cuidada como um bem universal 
indispensável ao desenvolvimento integral dos povos, e 
à paz.  
 

Um direito a ser cuidado 

 

    Segundo a doutrina social da Igreja, o direito à água, 
«como todos os direitos do homem, baseia-se na 
dignidade humana, e não sobre avaliações de tipo 
meramente quantitativo, que consideram a água 
apenas como um bem econômico. Sem água a vida é 
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ameaçada. Então, o direito à água é um direito 
universal e inalienável» (DSC 485). 
    No Fórum da água de 2012, a Santa Sé chamou a 
atenção fortemente para a necessidade de definir 
soluções para tutelar e promover o direito à água 
contra qualquer perspectiva comercial em favor de um 
sistema integrado segundo uma abordagem global 
para o desenvolvimento. 
 

A água pela Paz 

 

    «A água é capaz de mobilizar milhões de pessoas, 
façamos de modo que se mobilizem em direção à 
Paz». M. Gorbatchev, Nobel da Paz em 1990, convida 
a passar do conflito potencial à cooperação potencial, 
através de um interessante projeto Water for peace, 
com o escopo de «enfrentar os obstáculos, identificar 
os incentivos e dar impulso aos instrumentos que 
permitem realizar a gestão integrada, equânime e 
sustentável, necessária para fazer dos cursos de água 
internacionais as artérias naturais para a estabilidade e 
para o desenvolvimento sustentável em todo o 
mundo». 
    A gestão da água, apesar de sua complexidade, não 
é um problema apenas técnico, político ou 
administrativo. É e deve ser uma preocupação de 

todos. Portanto, o empenho da economia de água e a 
sensibilização sobre as problemáticas hídricas já são 
um caminho para a construção da paz. 
 

Gotas de paz 
 

    Na linha da sobriedade e da justiça, algumas regras 
para não desperdiçar a água a partir dos pequenos 
gestos cotidianos: 
● Feche a torneira enquanto se ensaboa ou escova os 
dentes; 
● Repare as torneiras que perdem água: 30 gotas por 
minuto equivalem a 200 litros por mês; 
● Lave a fruta e a verdura em um recipiente, em vez de 
em água corrente; 
● Use máquina de lavar roupa e louça somente com 
carga total; 
● Quando for lavar o carro utilize um balde; 
● Controle periodicamente o medidor do consumo de 
água; 
●  Regue o jardim em tardes alternadas; 
● Relate à prefeitura de sua cidade qualquer 
desperdício e disfunção. 
 

mseide@yahoo.com

              
 

 
 

  
 
   

 

 

 

 

 

 

FIO DE ARIADNE   

 
   

           Para viver melhor  

 
                          Giuseppina Fortuna 
 

  
A felicidade é como a verdade: você não possui a 
felicidade, você é feliz (...). A gratidão é a única 
relação entre a consciência e a felicidade. (Theodor 
W. Adorno) 

 

Bem-estar feliz 

  As emoções são componentes fundamentais da 
nossa vida, dão calor e sabor à existência, mesmo se, 
em uma civilização como a ocidental estabelecida 
sobre o primado da razão, frequentemente elas são 
consideradas com suspeita e temor. De resto, não 
poderia ser diferente: de fato se a razão promete ao 
homem o domínio de si mesmo e das coisas, as 

   LUZ CONTRA

A             

    
Como nossa comunidade expressa o empenho pela paz? 

 

 Nossa comunidade expressa o seu empenho pela paz com pequenos gestos de atenção na vivência do espírito de 
família, mas, sobretudo com um programa de educação ecológica que vê crianças e jovens como protagonistas 
principais. A sexta edição da feira teve entre os temas, uma atenção particular à água: “Sou uma gota d´água peço a 
sua ajuda”. Com este tema, os alunos de todos os níveis puderam refletir sobre problemáticas ligadas à água em 
nível local e mundial e diariamente empenhar-se em oferecer gotas de paz. As atividades realizadas foram um 
verdadeiro laboratório para aprender a trabalhar juntos na alegria e na paz . 

Comunidade educativa Marie Régine – Thorland Haiti 
 

 

 

 

mailto:mseide@yahoo.com
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emoções frequentemente produzem perturbação e 
conflito, nunca são totalmente controláveis e às vezes 
nos arrastam a dizer ou a fazer coisas das quais nos 
arrependemos, quando cessado o ímpeto emotivo. 
    No entanto, é propriamente a partir das emoções, 
sejam elas pequenas ou grandes, que esperamos obter 
novos estímulos que movam nossas jornadas. Além do 
mais, como se poderia dizer que se está vivendo 
plenamente se nunca se experimentou a alegria, o 
frêmito do medo, a força da paixão, o desprazer e o 
sofrimento? Embora cada emoção seja importante e 
permite a quem a experimenta sentir-se vivo, estamos, 
sobretudo em busca daquelas sensações e emoções 
que nos permitem sentir-nos bem, satisfeitos, em uma 
palavra, estamos em busca daquele estado emotivo de 
bem-estar chamado felicidade. A felicidade, segundo 
Argyle (1987), o maior estudioso desta emoção, è 
representada por um senso geral de satisfação total 
que pode ser decomposto, em termos de satisfação, 
em áreas específicas como, por exemplo, a vida 
comunitária, o trabalho, o tempo livre, as relações 
sociais, a autorrealização e a saúde.  
 

Do que depende a felicidade? 

 

    O tema da felicidade sempre apaixonou a 
humanidade: escritores, poetas, filósofos, pessoas 
comuns, todos se põem a pensar, a descrever, a 
buscar este estado de bem-estar. Para tentar definir 
esta condição, alguns estudiosos enfatizaram o 
componente emocional, como, por exemplo, sentir-se 
de bom humor; outros sublinham o aspecto cognitivo e 
reflexivo, como considerar-se satisfeitos com a própria 
vida. 
    Provavelmente, qualquer ser humano passando em 
revista os que lhe são próximos é capaz de identificar 
entre todos, um amigo, um parente ou um conhecido 
que seja considerado por todos a pessoa feliz por 
antonomásia. A pessoa que não perde o bom humor 
mesmo quando deve enfrentar situações difíceis ou 
desagradáveis, aquela que sempre sabe fazer uma 
brincadeira e que se mantém serena em todas as 
circunstâncias. 
    Mas, do que depende a felicidade? Existem 
características do indivíduo que o tornam mais 
permeável aos sentimentos de felicidade e de alegria 
do que aos sentimentos negativos? 
    É muito difícil, provavelmente impossível, responder 
com precisão a tais questões. Todavia as buscas sobre 
a felicidade realçam como ser mais ou menos felizes 
não depende diretamente de variáveis demográficas 
como a idade ou o sexo, nem significativamente da 
beleza, riqueza, saúde ou cultura. Ao contrário, parece 
que as características mais associadas à felicidade são 
as relativas à personalidade e em particular à 
extroversão, à confiança em si mesmo, à sensação de 

controle sobre si e sobre o próprio futuro (D´Urso e 
Trentin, 1992). 
    Além disso, a felicidade tem diversos efeitos 
positivos sobre a vida das pessoas. Na verdade, 
quando estamos de bom humor pensamos nas coisas 
de modo muito diferente do que quando estamos de 
mau humor. Por exemplo, observou-se que o bom 
humor leva a descrever de modo positivo os 
acontecimentos e a perceber-se como socialmente 
competentes (Bower, 1983). 
    Na presença de um estado de ânimo positivo, não só 
o mundo parece mais colorido e desejável e as lições 
mais fáceis, mas também as pessoas que nos 
circundam parecem melhores. É talvez por isso que 
muitas experiências revelam como as pessoas felizes 
são mais disponíveis, generosas e altruístas e 
provocam  uma maior simpatia nos outros. 
    Por último, no que diz respeito aos aspectos 
cognitivos, verificou-se que o bom humor tem efeitos 
positivos sobre a capacidade de aprendizagem e de 
memória e sobre a criatividade: substancialmente 
quando se é feliz aprende-se com mais facilidade, em 
maior extensão e de modo mais duradouro e, também, 
mais criativo na solução dos problemas. 
    A felicidade, embora gratuita, não se esquece e 
como tal torna-se uma espécie de padrão inconsciente 
que motiva buscá-la de novo. É certamente verdadeiro 
que um bem perdido não é restaurável, mas isso não 
se opõe a que, propriamente porque foi possuído, 
permaneça desejável. 
    Neste caso parece ser indicada a reflexão de 
Adorno: «Fiel à felicidade é apenas quem diz ter sido 
feliz». 
 

A escala da felicidade 
 

    A felicidade, então, não assume a roupagem da 
atemporalidade imutável, mas sim, é um estado fluente 
que muda a sua intensidade. A felicidade, portanto, 
muda de identidade: a partir da experiência ela se 
transforma em objetivo a ser alcançado. 
    Neste sentido, podemos identificar uma série de 
atividades e atitudes que nos permitem aproximar-nos 
progressivamente da felicidade como meta: 
● analisar a realidade não atribuindo sempre a nós 
mesmos a responsabilidade dos eventos 
desagradáveis que acontecem, 
● evitar o juízo negativo de nós mesmos no momento 
em que experimentamos uma falha, 
● reduzir as expectativas em relação às pessoas e 
situações em base às capacidades e oportunidades 
possíveis, 
● não aspirar à perfeição e não se propor metas muito 
altas, 
● entender todas as coisas que nos proporcionam bem-
estar e começar a praticá-las com regularidade, 
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● gozar dos frutos daquilo que já possuímos: não 
passemos o tempo confrontando nossa condição com 
a dos outros, 
● não nos levemos muito a sério: rir de nós mesmos 
abranda as tensões e aumenta o bem-estar, 
● identificar aquilo que nos agrada em nosso trabalho e 
valorizá-lo, 
● não firmar o nosso pensamento sempre no negativo, 
naquilo que não vai, 
● buscar no outro os pontos fortes sem acentuar os 
defeitos. 
    Há dois outros elementos básicos para a felicidade: 
a aceitação de si mesmo e o sorriso. 
    Segundo Argyle e Lu (1990) uma pessoa é feliz 
quando tem uma relação positiva, serena e de estima 
consigo mesma, tem confiança nas próprias 
capacidades e acredita nas potencialidades ainda não 
expressas. 
    A felicidade depende, portanto, de a pessoa se sentir 
à vontade com ela mesma, da ausência de 
incongruência entre aquilo que ela é e como desejaria 
ser. Quanto mais o eu real não se desviar do eu ideal 
tanto mais a pessoa experimentará sentimentos de 
adequação, autoestima e, consequentemente, de bem-
estar individual. Somente partindo de um estado de 
aceitação de si mesma, a pessoa terá a possibilidade 
de viver plenamente a própria realidade sócio-
relacional. De fato, foi demonstrado que uma pessoa 
que está bem consigo mesma é mais projetada para o 
outro. 
    Por último, quem é feliz sorri frequentemente. Com 
efeito, o sorriso, constantemente acompanhado por um 
olhar luminoso e aberto, é a manifestação 
comportamental mais representativa, inconfundível e 
universalmente reconhecida da felicidade e da alegria. 
 

A felicidade está ao virar a esquina 

 

    A joaninha Tilly levantou-se rapidamente porque 
havia decidido partir. Fazia muito tempo que se sentia 
insatisfeita, não era feliz e estava aborrecida porque no 
jardim onde morava nada acontecia de interessante. 
Todas as manhãs a mesma velha história: ficava na 
janela e via os mesmos animais andarem para lá e 
para cá pelo jardim. Basta, era hora de sair! 
    Tilly partiu em busca da felicidade. A estrada era 
muito longa. Caminhou o dia inteiro e quando 
anoiteceu decidiu parar para repousar sobre uma folha, 
mas bem depressa foi despertada por uma centopeia 
que a intimou a se retirar, de modo ameaçador. Tilly 
correu assustada. Apoiou-se sobre um fio de erva, mas 
gotas gigantes caíram do céu e a obrigaram a procurar 
outro abrigo. Encontrou-o perto das pedras. Apoiou-se 
e adormeceu exausta. Na manhã seguinte recomeçou 
sua viagem, mas encontrou um galo que queria comê-
la. Dia após dia caminhava, caminhava, caminhava. 
    Já anos haviam passado desde quando a joaninha 
havia deixado sua casa, então, decidiu voltar. 
Caminhou dias e noites inteiras sem parar e finalmente 
chegou à casa. Foi dormir, na manhã seguinte 
levantou-se, foi à janela e olhou para fora. Era uma 
belíssima manhã: o sol brilhava no céu. A joaninha 
respirou profundamente e percebeu que era muito feliz! 
    Que tola havia sido, havia girado o mundo todo em 
busca da felicidade e não percebera que estava 
exatamente ali, à mão, perto dela! 
    A felicidade não é feita de grandes coisas, de 
aventuras, de riquezas, de fama e notoriedade. A 
felicidade é feita de pequenas coisas que diariamente 
pontuam a nossa vida: o olhar de um jovem que sorri, 
um pedido de ajuda ao qual podemos responder, um 
agradecimento, um abraço. 
    A verdadeira felicidade está dentro de nós e ao 
nosso redor. 

giusyfortuna@gmail.com

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Obrigada, Madre Marinella! ALEGRAI-VOS  
SEMPRE  

NO SENHOR! (Fil 4,4) 
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 Obrigada, muito obrigada, Madre Marinella, por aquilo que a senhora foi em minha 
vida espiritual, ajudando-me sempre a olhar para o alto, para além da cor cinzenta, 
onde está o azul! (Ir. Assunta) 
________________________________________________________________________________ 
 

      Querida Madre Marinella, obrigada pelo seu sim constante, pelo seu entusiasmo 
pela vida consagrada, pela sua generosa entrega, pelo seu testemunho de 
salesianidade criativa. (Equador) 

________________________________________________________________________________ 
 

    Eu a senti Mãe e Irmã, sempre plena daquela alegre vitalidade,  
                                            que  lembrava cada FMA com o próprio nome. (Ir. Ângela) 
________________________________________________________________________________ 
 

     Obrigada, Madre Marinella, pela sua presença fraterna tão significativa ao nosso 
Instituto. Em minha mente e em meu coração ficou gravada a lembrança do seu olhar 
vivo e penetrante. Sinal de que a senhora foi verdadeiramente portadora do amor de 
Deus. (Ir. Délia Maria) 
________________________________________________________________________________ 
 

    Na senhora eu vislumbrei a veracidade das palavras de Madre Mazzarello: a 
verdadeira piedade consiste no cumprimento do próprio dever a tempo e lugar e só 
por amor a Deus. A senhora era assim: trabalhadeira, serena, pronta na intuição de 
pessoas e situações porque atenta à presença e à vontade do Senhor. (Ir. Emília) 
________________________________________________________________________________ 
 

    Thank you Mother Marinella for your gift of self to me. You have been a loving 
example of the love and kindness of  our Founders. You led on through difficult times 
in with words of encouragement and faith. You were and inspiration to me. I am deeply 
grateful. (Ir. Katherine) 
________________________________________________________________________________ 
 

    Muitíssimos jovens e muitíssimas pessoas a levarão sempre no coração e  a 
senhora permanecerá “viva”, sobretudo no coração destas suas filhas que 
acompanhou com paciência, amor e muita confiança no seu crescimento. (Ir. Paola) 
________________________________________________________________________________ 
 

    Madre Marinella! Uma vida inteira doada ao Instituto, ao amor e à missão. Com sua 
simplicidade, sabedoria e alegria, testemunhou o amor de Deus e de Madre 
Mazzarello a todas nós! Obrigada pelo carinho demonstrado e compartilhado. (Ir. 
Elizabeth) 
________________________________________________________________________________ 

Obrigada, Madre Marinella! 
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Obrigada, Madre Marinella! 

A LUZ DA FÉ 
FAZ-NOS COMPREENDER 
QUE CADA EXISTÊNCIA 

TEM UM VALOR INESTIMÁVEL, 
PORQUE FRUTO 

DO AMOR DE DEUS. 
 
 

BENTO XVI 
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CULTURAS 

    
                              

          As virtudes: a temperança 

 
 
 

            Mara Borsi 
 
 
  
O termo “temperança”, do verbo “temperar” ou 
“moderar”, pode dar origem a mal-entendidos ou a 
interpretações redutivas. 
Em muitos casos é mais compreensível falar de 
equilíbrio, moderação e sobriedade. 
 

    À virtude da temperança está ligado o valor da 
harmonia, que produz paz e serenidade e permite viver 
dominando as tendências instintivas. De fato, Santo 
Ambrósio afirma que «por meio da temperança o 
homem aspira ao mais alto grau de serenidade da 
alma». Entra em jogo a capacidade de dominar o 
desejo de satisfazer necessidades e instintos. A 
temperança implica o desenvolvimento do domínio de 
si, que é uma forma de liberdade. A disposição ao bem 
toma forma no cadinho da dor. Na fadiga, não na 
despreocupação, é claro, brota e se enrobustece a 
virtude da temperança. Ela é equilíbrio na busca da 
honra e do sucesso, é moderação no uso dos bens 
materiais, sobretudo comida e dinheiro. Contudo, 
exercitar esta virtude significa evitar a ostentação, o 
desperdício, a arrogância, assumindo um 
comportamento humilde, simples, sóbrio. O cardeal 
Ravasi, presidente do Conselho Pontífício para a 
Cultura, afirma que a virtude da temperança, na sua 

função mais profunda, é ser o nó de ouro que mantém 
juntos sexo-eros-amor, impedindo que a trilogia se 
rompa deixando espaço a uma incontrolada 
sexualidade ou, ao contrário, a uma etérea 
espiritualidade desencarnada. 
    A busca deste delicado ponto de equilíbrio reside na 
capacidade que a pessoa tem de guiar e governar com 
a razão e a vontade a esfera instintiva, sensorial e 
passional. 
    Mas como levar crianças, adolescentes e jovens a 
se familiarizarem com esta virtude? Hoje, pedem-se 
aos educadores paciência, constância, humildade, 
renúncia à própria gratificação, e muitas outras coisas. 
A prática educativa, como toda prática, exige virtudes 
para que tenha sucesso. Educar a uma vida virtuosa é 
possível, desde que os educadores percebam que toca 
a eles por primeiro realizá-la se quiserem contagiar 
outros. 
 

     
     
 
     
 
 

 

A educação virtuosa no Japão 

 

    A natureza do Japão é exuberante, rica em água e 
vegetação. Na alma japonesa está enraizado o senso 
da harmonia com a natureza que comunica um forte 
sentido de Deus. Como a natureza cuida da pessoa 

propiciando-lhe alegria, serenidade, sensibilidade ao 
belo, assim também nós japoneses, como povo, temos 
um particular cuidado com a natureza. O respeito pela 

dma em busca: 
Leitura  evangélica dos fatos 

contemporâneos 

 
 

Temperança não é deixar-se guiar pelo: “eu quero”, 
pelos desejos, mas pela busca do bem, do 
verdadeiro, do belo, do justo. Temperança é lembrar 
que a terra é para todos, não somente para nós; e 
que nós somos para todos, não os outros para nós.   
(Tonino Lasconi) 
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natureza é, portanto um dos grandes temas para uma 
educação virtuosa.  
    Outra característica marcante é a de educar a 
prevenir as necessidades do outro.  Ensina-se para as 
crianças que antes de agir pode-se imaginar e tentar 
compreender aquilo que ao outro causa prazer. Antes 
de agir deve-se perguntar sempre: “Que efeito terá a 
minha ação sobre o outro?”. Este é um traço típico e 
cultural. Quando se ensina a representar os 
pictogramas diz-se que o importante não é só o sinal, 
mas também o espaço em branco que há em torno. 
Trata-se de uma metáfora para fazer entender a quem 
está em período de crescimento que na relação é 
importante também o espaço em que ela acontece. 
    “Fazer o bem sem fazê-lo pesar” é verdadeiramente 
uma arte. 
    O japonês está habituado a se exprimir de modo 
sóbrio ou a não se exprimir. Depois do terremoto, por 
exemplo, muitas pessoas não expressaram as próprias 
exigências, mas demonstraram paciência, dignidade e 
aceitação do que havia acontecido.  
    A educação tradicional japonesa tem muito a ver 
com a virtude da temperança entendida no sentido da 
medida e da sobriedade nas relações. 
    Outra virtude constantemente lembrada junto com o 
respeito aos anciãos e aos próprios antepassados, é a 
generosidade.   
    O relato tradicional que se segue, a evoca de modo 
eloquente. 
 

    Dois anciãos muito avançados em idade, antes da 
festa de fim de ano, perceberam que nada tinham para 
comer. Um deles sai para vender chapéus de chuva, 
mas volta para casa desconsolado, sem ter podido 
ganhar um pouco de dinheiro. Na estrada, a caminho 
de casa, começa a nevar e encontra seis esculturas; 
em uma delas falta o chapéu. Pensa um pouco e 
decide deixar-lhe um dos seus. Em casa os dois 
anciãos só conseguem esquentar um pouco de água e, 
depois de tê-la tomado, vão para a cama. Mas eis o 
milagre: as esculturas se animam e levam aos dois 
anciãos comida em abundância. A generosidade é 
sempre premiada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yoshida Ikuyo Maria FMA 

 Maria Francesca Iguchi SCG 
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Na tradição salesiana educação e comunicação estão 
enraizadas e profundamente unidas na vida de Dom 
Bosco e de Madre Mazzarello 
No coração do carisma está Dom Bosco: um educador 
e um comunicador. Na história da pedagogia salesiana 
as realidades da educação, da comunicação e da 
evangelização jamais estiveram separadas (Cf Gong 4). 
 

Educação, Evangelização, Comunicação: um 
trinômio a ser realizado 

 

    Educação é aquele processo, combinado e 
intencional, que solicita a pessoa a descobrir suas 

aspirações mais autênticas e a realizá-las com 
criatividade, no confronto que interpela as liberdades e 
as esperas dos outros, no realismo das diversas 
mediações institucionais. 
    Defronte a uma crise antropológica, que tem 
repercussão, sobretudo sobre os jovens, apostamos 
ainda uma vez na educação: força de transformação 
cultural e social. Restituir ao homem de hoje a alegria 
de viver é uma coisa pequena na briga das opressões, 
das intrigas, das explorações. 
    A nossa confiança ilimitada na pessoa, porque tem 
fundamento religioso, impele-nos a reconhecer um 

A urgência de um ponto de vista 

 

 Anna Mariani 
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dado importante: aquela pessoa que voltou à sua 
responsabilidade, à alegria de viver e à capacidade de 
ter esperança, torna-se capaz de comprometer-se, em 
todos os níveis, rumo a uma renovação global da 
sociedade. 
 

Educar é comunicar 

 

    Esta convicção expressa no Sistema Preventivo  
enfatiza a existência de um processo que envolve, no 
mesmo direito e responsabilidade, vários interlocutores. 
    A comunicação educativa faz-se mediante relações 
e processos propositivos, razoáveis e amorosos, que 
se põem à escuta da resposta do interlocutor (Cf 
LOME). 
    Educação para nós significa estabelecer uma 
relação entre “educadores” e “educandos”, totalmente 
envolvidos em uma operação que todos consideram 
indispensável para a própria vida e a dos outros. É uma 
dinâmica interativa, que se repercute como ganho 
pessoal em favor da vida, exatamente no momento em 
que o confronto e a troca são aceitos. 
    Na práxis salesiana a comunicação educativa é 
criação de relações recíprocas e intergeracionais, 
abertas e profundas, situadas num sistema mais amplo 
no qual agem forças sociais, culturais, institucionais e 
econômicas. Responde a necessidades como o 
conhecimento, o confronto com a diversidade, o 
intercâmbio e a colaboração. Possui um potencial de 
solidariedade porque desemboca em iniciativas que se 
estendem da relação eu-tu ao grupo, à comunidade 
educativa, até a mais ampla realidade social. Segundo 
a lógica do comunicar, todo ambiente educativo deveria 
configurar-se como ecossistema onde é possível 
encontrar um espaço adequado ao próprio crescimento 
(Cf LOME 53). 
 

Evangelizar educando, educar evangelizando 
 

    É a originalidade da proposta de pastoral salesiana. 
Ela tem em mira promover a jovem e o jovem na sua 
totalidade e tem como finalidade última a salvação em 
Cristo. 
    A evangelização depende em grande parte de uma 
boa mediação cultural que assegure um anúncio 
compreensível da mensagem cristã. 
    Trata-se de um anúncio que acompanhe, sobretudo 
o jovem e a jovem, na experiência do amor de Cristo 
para que possam chegar gradualmente a reconhecê-lo 
como Aquele que dá sentido à vida. 
    Ligado ao anúncio está o testemunho.  
    A linguagem mais eficaz e facilmente compreensível 
é o testemunho de vida das educadoras e dos 
educadores. Não é possível colocar de um lado o 
diálogo direto entre Deus e o homem e do outro lado os 
dinamismos antropológicos nos quais se desenvolve 
(Cf LOME 46-47). 
    É o todo da pessoa que se comunica; por isso, não 
apenas as palavras, mas cada comportamento torna-se 
uma comunicação. Antes, entre a comunicação e o 
comportamento há interação, e a comunicação é tanto 
mais incisiva quanto mais consegue modificar um estilo 
de vida pessoal e coletivo. Uma comunicação que faz 
encontrar a vida, torna-se em si mesma boa noticia, 
evangelho. A fé cristã reconhece a grandeza da 
educação e a força da comunicação: ou seja, 
libertando a capacidade do homem e tornando 
transparentes e compreensíveis “os sinais da salvação, 
liberta e sustenta sua capacidade de resposta 
responsável e madura a Deus”. 
    A evangelização é a comunicação de uma Palavra, 
que é algo mais do que uma palavra. É um modo de 
viver, antes, a própria vida. 

comunicazione@fmairo.net 
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EM MOVIMENTO  

   
 
             

 
 
 
    
  
    
    O Movimento Juvenil Salesiano (MJS) na Inspetoria 
das Filipinas vem à luz e se desenvolve junto com o 
nascimento da mesma Inspetoria e com o incremento 
das Comunidades Educativas. 
    Madre Marinella Castagno, na circular de 24 de 
novembro de 1989, escrevia relatando sua visita 
àquela Inspetoria: «O Movimento Juvenil Salesiano 
(MJS) é uma belíssima realidade e une na mesma 
espiritualidade jovens e adultos, formando uma 
verdadeira família, como a sonhou Dom Bosco (...). A 
Inspetoria Filipina talvez seja aquela que encontrou a 
melhor fórmula para tornar viável a promoção deste 
Movimento, que se torna apoio para a formação de 
adultos empenhados no trabalho da Igreja e da 
sociedade, a ao mesmo tempo, viveiro de vocações 
religiosas». 
    Ir. Anna Maria Matiussi, primeira inspetora, e as 
Irmãs da Equipe Inspetorial, estimuladas pelo evento 
do centenário da morte de Dom Bosco perguntavam-
se: «Como podemos entrar em contato com os jovens 
com uma proposta de santidade?». Naquele período 
havia sido publicado pelo Instituto um dossiê com o 
título: “Associacionismo das FMA”. Um grupo de estudo 
assumiu a responsabilidade de aprofundá-lo 
descobrindo ser fundamental a proposta da 
Espiritualidade Juvenil Salesiana (EJS). 
    Foi necessário um período de sensibilização que 
envolveu todas as FMA, os jovens, os pais e os 
professores com reflexões sobre a EJS e sobre a 
importância do grupo para aprender a viver a EJS. 
 

A importância da formação 

 

    Depois da fase de sensibilização tornou-se 
importante um “Curso de Formação” que levasse à 
interiorização e à experiência da EJS. Foram, então, 
planejadas: 
 

● Sessões especiais de formação para animadoras 
FMA e formandas sobre a EJS e sobre como 
apresentá-la de modo criativo. 
● Em nível inspetorial, um dia inteiro de formação 
mensal para as Comunidades Educativas com 
delegados das diversas comunidades. 

● Sessões separadas para os jovens – nível elementar, 
ensino médio e universitário, e uma sessão separada 
para os adultos. 
● Cursos de formação à EJS para líderes, oferecidos 
aos jovens provenientes de cada comunidade, para 
aprofundar a experiência da EJS que os ajudará a se 
tornar líderes melhores e animadores de grupos 
juvenis. 
● Formação de uma equipe para dar sequência aos 
passos sucessivos. 
● Formação regular sobre a EJS com um kit preparado 
pela equipe provincial e pelas FMA animadoras 
incluindo as formandas. 
● Um repertório com melodias, canções, slogans 
compostos pelas FMA e pelos jovens: uma “linguagem” 
comum para a Espiritualidade Juvenil Salesiana (EJS). 
 

Testemunho de Jesha Gregorio 

 

    Jesha Gregorio tem dezessete anos e está no 
primeiro ano de Faculdade no Ateneo da Universidade 
de Manila onde estuda Medicina. Ex-aluna da Escola 
Dom Bosco de Manila é uma jovem animadora 
salesiana. Eis o seu testemunho: «Quando comecei a 
estudar na Escola Dom Bosco tive a oportunidade de 
conhecer e de apreciar o ambiente salesiano e nele, a 
espiritualidade salesiana. Durante os anos do liceu o 
MJS tornou-se alguma coisa de grande para mim. 
Desde pequena eu admirava os estudantes maiores 
que eram líderes. Também eu queria chegar a ser 
como eles. Minha primeira experiência foi pedir para 
participar de um workshop de verão em São Teodoro, 
Mindoro Oriental, em 2010. 
    Todas as atividades propostas fizeram-me 
compreender a maravilha e a beleza da espiritualidade 
salesiana. O fato de as Irmãs estarem sempre ao 
nosso lado, duplicava, antes, triplicava a atmosfera 
salesiana. Quando uso o termo salesiano quero dizer: 
sorrisos, alegria constante, jovialidade, serviço de 
liderança, convite à santidade e um amor inconfundível 
pela vida. 
    A partir daquela oficina de verão senti o firme desejo 
de colocar em prática tudo aquilo que havia aprendido. 
Nos anos seguintes entreguei-me inteiramente ao 
serviço de liderança do MJS. Ir. Nora certa vez nos 

A história do MJS nas Filipinas 
 
 

Eustácia Mendoza 
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disse: “É importante investir nas relações” e foi 
exatamente no MJS que aprendi a me preocupar com 
os meus semelhantes e a fazer pequenos sacrifícios.     
Acredito firmemente que uma vida tem sentido se for 
vivida para os outros. Por isso escolhi estudar 
Medicina. 
    O MJS fez-me conhecer também realidades tristes 
dos jovens nas Filipinas e no restante do mundo. No 
futuro gostaria de doar-me a eles não só com o 
coração, mas com competências que poderiam ser-
lhes úteis em suas necessidades e estou, portanto, 
cultivando o sonho de me tornar médica-missionária. 
    No MJS aprendemos a fazer as coisas ordinárias 
extraordinariamente bem. Estou estudando numa 
universidade prestigiosa e, como outros adolescentes, 
vivo os altos e os baixos da vida. Não obstante tudo 
isso, procuro conservar minha identidade salesiana e 
vivo dia por dia com o sorriso aberto às pessoas  que 
me cercam, oferecendo tudo a Deus. Há momentos em 
que me sinto um tanto frustrada porquanto a 
universidade é um ambiente totalmente novo, uma 

selva cheia de meninos com personalidades variadas e  
diversos valores: às vezes sinto a tentação de não 
confiar neles e de permanecer afastada deles. 
    Mas isso não é salesiano, o jeito salesiano é investir 
nas relações. Por ora, continuo trabalhando nas 
diversas atividades de animação dos menores, 
participo de eventos do MJS quando posso, e ainda 
faço parte do grupo VIDES. 
    Tenho a convicção de que fazer parte do MJS é um 
privilégio e uma responsabilidade. 
    É belo imaginar diversos animadores salesianos 
tornando-se líderes nos diversos colégios que 
frequentam, nas diversas paróquias, onde podem 
inspirar a mudança da sociedade de hoje.  
    E eu quero ser um deles». 
 

symfmafil@yahoo.com 
 
 
 

 

 
 
 
         

EM DIÁLOGO 

 
 
 
             
 
  
 
 
 
    
 
 
Ir. Maribel, 36 anos, há 10 anos FMA, mora na 
comunidade da Casa Inspetorial de Sevilha e é 
coordenadora inspetorial da Pastoral Juvenil. Gabriela, 
48 anos, salesiana cooperadora, é casada com Sérgio 
e tem duas filhas: Valentia e Flávia; sempre esteve no 
ambiente salesiano e atualmente ocupa-se com a 
escola de Formação para Animadores do Oratório 
Salesiano. 
 

O que te faz feliz? 
Ir. Maribel 
    Faz-me feliz sentir-me fazendo parte do projeto de 
Deus para os jovens. Torna-me feliz sentir-me amada 
por Ele imensamente dia por dia. E a partir desta oferta 
diária, encontro a felicidade no cotidiano: num pátio 
cheio de jovens, nos momentos partilhados com  a 
minha comunidade, nas reuniões e encontros onde 
refletimos e sonhamos para buscar caminhos de futuro 

para os jovens. É uma felicidade não isenta da dor e do 
sofrimento, porque encontra sentido no Amor recebido 
de Deus e doado aos outros. Ele é a fonte. 
 

Gabriela 

    Aconteceu-me no passado de acreditar que a 
felicidade estivesse ligada a alguma coisa que era para 
ser vivida ou possuída. Indo mais a fundo, agora 
acredito poder dizer que sou tão mais feliz quanto mais 
madura, realiza-se e se manifesta em mim a 
consciência de que, para além dos acontecimentos 
contingentes, há um Pai bom que com sabedoria e 
mistério, provê para mim e para o mundo inteiro. 
Também me faz feliz ver os outros felizes ao meu 
redor. 
 

De que modo a tua felicidade envolve os outros? 

 

Entrevista com Ir. Maribel 
Barreda Ortega e  

Gabriella Schettini 
 

                                                         Anna Rita Cristaino 
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Ir. Maribel 
    Apenas o testemunho real e cotidiano pode 
transmitir aos outros a felicidade e contagiá-los, ou ao 
menos fazer com que se interroguem de onde ela 
provém. Não há outro caminho: “A alegria é sinal de 
um coração que ama muito”, por isso quando amo, 
transformo-me realmente neste sinal que os jovens não 
têm nenhuma dificuldade para ler e desejam fazê-lo. 
 

Gabriela 

    Creio que o fruto da felicidade seja a bondade, 
sejam as boas ações. E, por conseguinte, a tolerância, 
a compaixão, o desejo de reconciliação, a empatia, a 
solidariedade. Neste sentido, a minha felicidade torna-
se contagiosa e envolve os outros no turbilhão da 
caridade. Se eu sou feliz sou capaz de tornar felizes os 
outros fazendo gestos e dizendo palavras que 
restituem a vida. 
    Não existe uma felicidade estéril. A felicidade, a 
verdadeira, é fecunda no bem. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 FAZ-SE PARA DIZER 

 
  

          Comunicação e comunidades felizes            

   
 

               Patrizia Bertagnini 
 
 
 
    Como era bela a vida! A expressão telegráfica e 
alegre de Madre Enrichetta Sorbone é talvez uma 
daquelas de que mais facilmente lembramos e que 
mais frequentemente afloram em nossos lábios. Como 
era bela a vida!... com sua gama de tocante nostalgia, 
muitas vezes denota o nosso ancoradouro melancólico 
num passado que guarda o segredo de uma felicidade 
já perdida. Já, porque, sobretudo hoje, é mais fácil 
perder a felicidade do que encontrá-la! 
 

A felicidade? Um paradoxo 

 

    Se com os mais acreditados estudiosos de 
antropologia, de filosofia e de psicologia, aceitamos 
que a felicidade é um sentimento interior de gozo e 
alegria, de gáudio e exultação, que experimentamos 
com intensidade somente por breves instantes, ela não 
pode ser identificada nem com o prazer corporal nem 
com a pura emoção. 
    

    Com o aumento do bem-estar o homem não 
aumenta o seu nível de felicidade, antes, manifesta 
uma insatisfação até recentemente desconhecida. O 
homem contemporâneo é envolvido por uma cultura 
que impulsiona rumo à redução do contato com o 
outro, que substitui a reciprocidade pelo narcisismo e 
que, enquanto enfatiza a fragilidade dos vínculos, 
orienta para estilos de vida marcados pelo egoísmo.     
Ele parece estar condenado a ser infeliz, reduzido a um 
estado de solidão e atrofiado nas suas capacidades de 
instaurar relações significativas com os outros. 
    O estreito liame entre isolamento e infelicidade 
depende da natureza social do ser humano que, por 
isso, pode alcançar a felicidade tão somente cultivando 
a relação interpessoal e projetando-se fora de si 
mesmo, em uma comunhão de amor com quem vive ao 
seu lado. Por esse motivo a felicidade é antes de tudo 
um paradoxo, assim como foi sugerido por John Stuart 
Mill: «a capacidade consciente de renunciar à própria 
felicidade é o melhor caminho para alcançar tal 

dma comunicar: 
informações, notícias e novidades 

 do mundo da mídia 
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felicidade» E o homem de hoje, tão tenazmente 
empenhado em conseguir a felicidade, é em geral mais 
infeliz que no passado. Como era bela a vida! 
 

Ser comunidades felizes 

 

    Lançar um olhar sobre nossas comunidades e 
passá-las pelo crivo dessas premissas pode ajudar a 
testar o grau de felicidade do qual são capazes e a 
qualidade da comunicação da qual se fazem 
promotoras. 
    O ripiegamento egoísta, um pouco nostálgico e 
autorreferencial que às vezes caracteriza as nossas 
“famílias” – chamadas, em vez disso, a exalar aquele 
espírito que estimula o mundo salesiano – é o que de 
mais distante se possa imaginar das moções de 
nossas Constituições: «... transformamos cada instante 
da nossa existência em um alegre hino de adoração e 
de louvor e nos tornamos sinal dos bens celestes...» 
(C. 8). Na medida em que esta se torna a perspectiva 
dentro da qual nos movemos, a celebração de Deus 
como o Absoluto de nossa vida plenifica a medida de 
nossa felicidade e nos dá uma visibilidade de outro 
modo inacessível. 
    Tornar-se sinal, isto é, remeter com límpida clareza a 
um Outro que não é deste mundo, é possível se 
aceitarmos o desafio e o paradoxo de uma felicidade 
que somente se constrói se nos abrirmos ao outro que 
está neste mundo, isto é, ao irmão e à irmã. Uma 
comunidade feliz, portanto, «...encontra a razão 
profunda do seu ser no mistério da comunhão 
trinitária» (C. 36) e se alimenta da disponibilidade de 
cada um de seus membros para projetar-se além de si 
mesmo, com «...vontade de participação, 
corresponsabilidade e comunicação recíproca, em um 
sereno e leal confronto e em uma harmoniosa 
integração dos valores pessoais» (C. 51). 
 

A escuta empática 

    
     E ainda, se em linha de princípio dificilmente se 
poderia objetar ao que dissemos até  aqui,  as  práticas   
 
 
 

que conduzem à construção de comunidades felizes 
são muitas vezes desconsideradas e às vezes não são 
nem mesmo objeto de assunção de empenhos 
compartilhados. Muitos são os percursos que permitem 
descentralizar-se e tentar a estrada fascinante da 
busca do outro e, implicitamente, do enriquecimento da 
própria felicidade. 
    Destes, pensamos ser fundamental mencionar ao 
menos o percurso da “escuta empática”, isto é a 
capacidade de colocar-se no plano do outro, de 
participar de sua experiência, de compartilhar com ele 
a percepção emotiva. 
    Ela muda o foco dos motivos pelos quais o outro faz 
a comunicação, ao como se exprime, habilitando o 
ouvinte a uma maior atenção aos movimentos do 
repertório comunicativo do outro. 
    Na relação da escuta empática, a compreensão de 
quem é escutado induz a um feedback positivo e 
contribui para criar um bom clima na relação 
interpessoal; a utilização de tal tipo de escuta, gera 
efeitos positivos também em quem o executa, potencia 
a autoestima e contribui para colocar em foco as 
próprias necessidades e as necessidades dos outros. 
 

Bem-aventurados vós... 
 

    Com muita banalidade tendemos a colocar-nos 
naquele limbo que está no meio do caminho entre a 
saudade da felicidade que parece perdida (Como era 
bela a vida!) e a que consideramos prometida em um 
futuro talvez ainda distante (Bem-aventurados vós...), 
deturpando o verdadeiro significado de ambos. 
    A palavra evangélica, como sustenta Pe. Ermes 
Ronchi, é «a bela notícia de que Deus dá alegria a 
quem produz amor e  que, se alguém se encarrega da 
felicidade do outro o Pai se encarrega da sua 
felicidade». 
    É este o mesmo sentido do Como era bela a vida! de 
Madre Enrichetta: a felicidade da existência declina-se 
sobre a capacidade de deixar-se inundar pelo contato 
com o Outro/outro, pensando, falando e trabalhando na 
sua doce e contínua Presença. 
 

suorpa@gmail.com 
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MULHERES NO CONTEXTO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
    Merab Ochieng, ex-aluna das FMA da escola de 
Embu, Quênia, ao terminar a escola secundária, 
inscreveu-se na Faculdade de Jurisprudência e em 
seguida recebeu a bolsa de estudos para licenciatura 
em “Gêneros e Construção da Paz” na Universidade da 
Paz da ONU, na Costa Rica. 
    Há quase um ano retornou ao Quênia e atualmente 
trabalha no Centro para a Justiça Social e para a Ética 
da Universidade Católica da África Oriental (CUEA). 
Nós lhe fizemos algumas perguntas porque é muito 
ativa no campo da paz e da reconciliação no Quênia, 
sobretudo em vista das eleições de 2013. 
 

Quais são os seus atuais empenhos na construção 
da paz? 

 

    Acabei de chegar de Tana Delta, uma região do 
Quênia onde aconteceram episódios de violência e de 
assassinatos nestes últimos meses. Parti com o desejo 
de ficar perto do povo sofrido e provado de Tana, que 
vive momentos difíceis e de, simplesmente, dar 
testemunho com a minha presença. É difícil imaginar 
todas as atrocidades cometidas: assassinatos, 
amputações, destruições de propriedades, traumas 
psicológicos, até quando não se pisa naquele chão. 
Muitas vezes, nessas situações, o povo pede justiça, a 
justiça compensatória. Desta vez, porém, era muito 
impressionante ouvir o povo implorando por uma 
justiça “restaurativa”. Acredito firmemente na justiça 
restaurativa como ponto de partida para a paz nas 
comunidades. A minha visita a Tana reavivou em mim 
a esperança pela paz naquela região. Sabe-se que é 
preciso trabalhar para que a justiça aconteça em Tana, 
mas a atitude de abertura para empreender o caminho 
por parte das comunidades envolvidas é o melhor 
ponto de partida, que alivia e consola. 
 

Em nível universitário onde você trabalha, como 
contribui para promover a paz? 

 

    Eu estou envolvida na iniciativa intitulada “Kenya 
Youth For Peace” (Jovens quenianos pela Paz). Ela é 
promovida conjuntamente com o Tangaza College e 

pela Universidade Católica da África Oriental. O seu 
escopo é potencializar os/as jovens universitários a se 
tornarem promotores/as de paz, sobretudo neste 
período pré, durante e pós-eleições. É um grupo de 
jovens que tenho no coração. O empenho pela paz que 
demonstraram nestes últimos tempos deixa-nos sem 
palavras. Olhando para eles, vislumbra-se a esperança 
de um Quênia de paz para as gerações que virão. Eu 
creio que nisso herdei plenamente o coração educativo 
do sistema salesiano. 
 

Como especialista nas questões de gênero e de 
construção da paz, o que você pensa do papel da 
mulher no que diz respeito à paz? 

 

    Nas situações de conflito, geralmente, as mulheres e 
as crianças são consideradas vítimas. Esta é uma 
percepção errada. Antes de tudo é errôneo classificar 
as mulheres e as crianças na mesma categoria de 
vulnerabilidade, e é hegemônico considerar as 
mulheres simplesmente como vítimas da  guerra  e   de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
outros conflitos. A verdade é que homens e mulheres 
sempre tiveram papéis diferentes nas diversas 
situações de conflito. Infelizmente, porém, existe o 

 

Do Quênia à Costa Rica 
para aprender a paz 

 
Bernadette Sangma 
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silêncio sobre o papel das mulheres. O processo de 
paz, para ser sustentável, requer a análise 
indispensável dos papéis das mulheres e dos homens 
de modo que, juntos,  se sentem à mesa das 
negociações para a construção da paz. Constatamos 
com frequência que faltam rostos femininos, apesar de 
serem as mulheres que tecem fragmentos de acordos 
em nível de base. Tais processos terminam por fazer 
perder o foco sobre as questões cruciais para uma paz 
sustentável. É para evitar tais consequências que a 
abordagem de gêneros nos processos de paz é 
indispensável. É importante que os homens e as 
mulheres, ambos, sejam considerados atores principais 
de cada fase do processo. Abandonar um gênero com 
prejuízo do outro é marchar rumo à insustentabilidade.  
    Deste ponto de vista, em nível dos mecanismos 
internacionais de tomadas de decisão, já se tem maior 
consciência da importância do envolvimento das 
mulheres gerando documentos como as Resoluções 
ONU 1325 (2000) e 1820 (2008) que evidenciam a 
necessidade da plena cidadania das mulheres nos 
processos de paz. 
 

O que a impeliu a empreender o estudo no âmbito 
de “Justiça e Paz”? 

 

    Durante o meu terceiro ano de Jurisprudência, 
comecei a sentir que era feita para alguma coisa além 

da simples prática legal. Durante o quarto ano de 
faculdade interessei-me pelas atividades de “Justiça e 
Paz” levadas adiante pelo Tangaza College.  
    Eu viajei para várias partes do País onde o problema 
é forte e pouco a pouco fui sentindo crescer a 
convicção de que é esta a minha vocação. Pensei que 
a competência em Jurisprudência me ajudaria a ficar 
do lado dos marginalizados e de lutar pela justiça 
social. Convenci-me da necessidade de empenhar-me 
pela justiça como caminho para uma paz sustentável.  
    Enquanto eu estava imersa nesses raciocínios Deus, 
de modo milagroso, abriu-me o caminho com a bolsa 
de estudo para a licenciatura em “Gêneros e 
Construções pela Paz”. Para mim foi a confirmação de 
que Deus me queria empenhada nesta causa. 
    Devo dizer, porém, que a minha escolha de “Justiça 
e Paz” é também o fruto consciente ou inconsciente da 
educação salesiana que recebi. A convicção pela paz e 
não-violência expressa nas palavras de Dom Bosco: 
“Não com pancadas, mas com a mansidão”, sempre 
ressoou em mim. Estou convencida de que “Justiça e 
Paz” é um dos contextos onde o valor do princípio da 
amorevolezza de Dom Bosco pode ser compartilhado 
com eficácia. 

sangmabs@gmail.com 
 

 
 
 
 

VÍDEO  

       
 

             
 
 

       
 

“Prêmio do Júri” em Canes 2012, juntamente com duas 
nomeações: melhor compositor musical, George Fenton, 
e ‘melhor promessa emergente’, Paul Brannigan (o 
protagonista). Em janeiro de 2013 acrescenta o Cesar, 
com o reconhecimento de Melhor filme estrangeiro e 
Melhor Comédia. “A obra – escreve Giancarlo Zappoli – 
é de um consagrado diretor inglês, Ken Loach, que volta 
a refletir sobre a comédia humana, arte na qual é 
indiscutivelmente mestre. Escolhe o cenário da Glasgow 
que ama (Escócia), e nos oferece o retrato de homens 
marcados pela vida, privilegiando entre todos o do 
jovem Robbie. É a ele e a todos aqueles que este nosso 
mundo livre rotula como irrecuperáveis que, ainda uma 
vez, volta a sua atenção. Porque Loach é convicto de 
que a possibilidade de um resgate social é mais que 
nunca oferecida nestes nossos tempos nos quais o deus 
Mercado reclama sacrifícios humanos enormes e 

cotidianos”. Robbie é culpado pelo enésimo crime 
violento e é condenado a desenvolver trabalhos 
socialmente úteis só porque está prestes a se tornar pai. 
É confiado a Harry, responsável pelo grupo, homem 
generoso e consciente das infelicidades que marcam 
suas vidas: inspira-lhe confiança, o ajuda. 
 

Uma gostosa comédia na qual vence a esperança 

 

    Graças a alguns personagens adivinhados e bem feitos 
também com atores em parte não profissionais, o filme 
consegue realmente aquecer o coração e a alma. Quando o 
protagonista da trama encontra-se diante do juiz esperando 
escutar a sentença por haver espancado, com selvageria, 
alguns bandidos que o haviam provocado, está certo de não 

escapar: voltaria para a prisão. 

O lado dos Anjos 
 

de Ken Loach, Grã Bretanha /  França, 2012 
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    Mas a tranquilizante presença da namorada Leonie, 
grávida de oito meses e, sobretudo a perspectiva da 
paternidade e de uma nova vida parecem convencer o juiz a 
ser clemente e a dar uma última possibilidade e este jovem 
tão diferente do típico valentão de bairro. É assim que 
Robbie, astuto e determinado e, sobretudo pronto a fazer 
qualquer coisa para endireitar a própria vida e se tornar o 
melhor pai possível, encontra-se com outros rapazes 
“difíceis”, para não dizer desencaminhados e 
desencaminhadores – para enfrentar o serviço civil 
substitutivo. 
    É ali que conhece Harry, o supervisor do grupo, uma 
pessoa boa e generosa, praticamente o melhor adulto que 
Robbie teve a sorte de encontrar. Harry leva Robbie e o 
resto da gangue à descoberta das ‘maravilhas do whisky’, 
primeiro em uma destilaria e, em seguida, a uma 
degustação. E aqui emerge a princípio um talento 

insuspeitado em Robbie: tem tão bom paladar que distingue 

pelo cheiro o tipo e a qualidade do licor que está mostrando. 
Em seguida, os jovens descobrem a existência de um barril 
raríssimo, cujo conteúdo poderia lucrar uma fortuna, se bem 
vendido.  
    A partir de Robbie, portanto, juntamente com outros três 
companheiros  de reeducação, nasce a ideia de um ‘golpe’ 
completamente anômalo, mas capaz de oferecer-lhes um 
futuro diferente, sereno. 
    «O fascínio pelo cinema de Loach – escreve com agudeza 
um crítico em “A Defesa do Povo” em 9 de dezembro de 
2012 -  está exatamente em saber usar a catapulta numa 
vivência social precária e em fazê-la sentir, com 
naturalidade, “nossa”, transmitindo-nos  a ansiedade de uma 

situação aparentemente sem saída. E ainda uma vez a sua 
proverbial capacidade de fazer um  filme  de  ficção   com   a  
 

marca de um olhar praticamente documentarista, casa-se 
com a igualmente extraordinária habilidade do seu fiel 
roteirista Paul Loverty ao conseguir colher humores e 
dinâmicas existenciais, vislumbres agradáveis e dramáticos 
do proletariado britânico (escoceses para a ocasião), em 
saber fazer crescer pequenas histórias exemplares em uma 
instantânea “política” de probabilidade consumada». 
    Loach e Loverty colocam em cena uma aventura de 
intensa e sorridente humanidade e põem em suspense o 
público durante o filme inteiro, à pergunta: haverá um final 
feliz para estes seus “dropout”, ou marginalizados que 
rejeitam esquemas e convenções sociais, colocando-se às 
margens? E aqui o realismo de Loach se transfigura em 
conto de fadas, em um conto de fadas com o gosto 
perfumado do desejo de não resignar-se ao fatalismo, mas 
escolher colocar-se no jogo, não obstante tudo, aproveitando 
as circunstâncias. 
    É nestas bases que se articula, com consciente otimismo, 
um desenvolvimento de relações e solidariedades, o espírito 
de grupo e – sobretudo – de generosidade, reconhecimento. 
É na compensação entre a astúcia de Robbie e o humorismo 
de outros, somado a algumas artimanhas improvisas, à 
energia dos diálogos e à capacidade de relatar um mundo, 
mesmo apenas por meio de uma atitude, que esta obra e o 
seu contagioso sucesso encontra o justo equilíbrio entre 
risos e bons sentimentos. 
 
               

                          
 
 

SOBRE O TEMA DO FILME – Encenar uma aventura de 
‘sorridente humanidade’, na qual – pelo menos uma vez 
– os pobres diabos tomam a parte que lhes cabe. 
 
    Relatado com sua carga de amargura, confiança e 
suspense, Loach é um vencedor fazendo-nos passar do 
drama ao sorriso. A sua militância pelas causas sociais das 
quais é incansável e convicto advogado, dirige um olhar de 

simpatia ao “deserdado”: o pobre Robbie humanamente 

justificado pela dureza da realidade social que o circunda. 
Para ele, na Glasgow operário do pós-Thatcher e do pós-
Blair, o futuro não pode ser senão a cadeia. Em vez disso? 
Loach, trabalhando em dupla com Paul Laverty, cria 
recursos para alavancar a narrativa humanamente mais forte 

e mais credível para a evolução: o momento constituído pelo 

nascimento de um filho. Decidir tê-lo não obstante tudo, no 
caso de Robbie, significa esperar aparentemente contra toda 
a esperança. 
    É o que fará com sua companheira Leonie, contra o pai, 
os familiares dela e a hostilidade do contexto. Em uma 
sociedade que conta mais com a recaída do delinquente do 
que com a sua recuperação, a jovem dupla ainda conseguirá 
encontrar recursos interiores significativos e solidariedade. É 
assim que o ‘danoso’ álcool – na qualidade de valioso whisky 
– acabará por se tornar instrumento de resgate, apesar de 
todos os legalismos ‘politicamente corretos’ e/ou ‘hipócritas 
moralistas’. 
 

 
 
 
SOBRE O SONHO DO FILME – Levar a colher e a acolher 
um novo e urgente apelo a não se esquecer de  respeitar 
aqueles ‘últimos’, que não podem mais ser considerados 
tais. 
 

    Loach modela tudo a seu gosto. «Com uma invejável 
capacidade de juntar espelho e reflexo da realidade – 
escreve a Comissão de Avaliação Pastoral Filmes – de 
estar, como poucos, ao lado dos seus personagens, de fazê-
los viver, sofrer e alegrar-se sem perder de vista a 
esperança, o respeito, o direito à dignidade. 
 
    Loach não grita, não há necessidade disso, os seus 
homens e mulheres frequentemente constrangidos a pagar 
por situações das quais não têm culpa, sofrem, pensam e 
tornam a se levantar em silêncio, focalizando o brio, a 
capacidade racional, o respeito pela vida que nasce». Mas, 
sublinhamos nós, chamados a acolher esta cativante e 

sacrossanta lição: a de Harry. 
 

    É indispensável a disponível solidariedade que sabe 
oferecer-lhes este homem de coração paterno, responsável 
pelas atividades de recuperação. Sem ele nenhum Robbie, 
muito pobre e muito marcado por brigas e violências, poderia 
reentrar no mundo dos assim chamados normais, que a lei 
considera “limpos”. 
 
 
 

PARA REFLETIR 
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O LIVRO 

  
 

 
    A primeira estrela a ser vista em cada anoitecer. Um 
encontro diário vivido com admiração sempre nova. 
    O olhar perscruta o céu para encontrar a primeira 
estrela que permite lembrar a própria identidade e o 
lugar do qual se provém. 
    Quando a memória começa a não ser nítida como 
um tempo, a primeira estrela faz reencontrar em cada 
anoitecer, as próprias raízes: «Agora que o presente 
estava confuso e fragmentado, parecia que aquele 
belíssimo escrínio de lembranças, fechado a chave por 
quase 70 anos, contivesse os únicos momentos de 
nitidez que Rose ainda tinha à disposição. 
    Às vezes perguntava-se se o esforço de esquecer 
não tinha feito com que as reminiscências 
sobrevivessem intactas, do mesmo modo como, 
conservar por anos um documento em um recipiente 
hermético e escuro, podia impedi-lo de se esmigalhar». 
Verdadeiramente, talvez jamais caia no esquecimento 
aquilo que se viveu intensamente. Sempre chega um 
tempo de interioridade no qual o desejo mais 
verdadeiro que temos no coração exige ser realizado, 
pede para manter viva uma promessa antiga. É 
exatamente isso que permitirá o desdobramento de um 
novo sonho no qual improvisamente a pessoa se 
reconhece, porque «Ninguém tem a vida que esperava 
para si, mas é o modo com o qual a pessoa se adapta 
às dificuldades que determina se ela é feliz ou não». 
    É o que acontece à jovem Hope - única neta de 
Rose, uma anciã, à qual é confiado algo inesperado 
que será revelado seguindo uma lista de nomes 
desconhecidos e uma receita, a dos doces com sabor 
único e inconfundível, que há anos são vendidos na 
confeitaria herdada da avó. «Até agora vivia apenas 
para os dias em que podia voltar no tempo e rever 
aqueles dos quais havia jurado não falar mais. Porque 
era lá que estava o seu coração: ela o havia deixado lá 
atrás, naquelas costas estrangeiras, muito tempo 
antes. 
    Agora, enquanto o crepúsculo a cercava, 
compreendeu que havia sido um grande erro esforçar-
se para esquecer, porque aquela era a chave da sua 
identidade. Mas, já era muito tarde. Havia deixado tudo 
naquele terrível e belíssimo passado. 
    E lá ficaria para sempre».  
 

Uma função de moldura 

 

    Rose, sobrevivente do Holocausto. Rose hebreia, 
mas também católica e também islamita. Talvez a 
tríplice pertença às religiões, à qual tantos episódios se 
engancham e encontram significado, poderia ser a 
temática central do romance escrito por Kristin Harmel, 
americana apaixonada pela escrita, desde menina. E 
talvez pudesse também ser o ponto crítico do texto, o 
aspecto por que as religiões não são colocadas no 
mesmo plano, sobre o qual interrogar-se. 
    Além disso, o romance trata do Holocausto, mas não 
de modo aprofundado, o período histórico tem mais a 
função de moldura. 
    Todavia a novidade consiste na revelação de um 
episódio histórico desconhecido da maioria da opinião 
pública: a ajuda oferecida pelos muçulmanos aos 
hebreus em fuga do nazismo. Por isso narra muito 
mais a respeito da tristeza provocada pelo Holocausto, 
porque relata a solidariedade nascida entre as pessoas 
em um dos momentos mais negros da história da 
Europa, não obstante e para além das diferenças 
culturais. 
    O importante não é esquecer o Holocausto para que 
tudo o que aconteceu não se repita mais. Ocorre ter 
esperança para que verdadeiramente seja assim. Será 
Hope (esperança) que partirá para Paris a fim de 
descobrir o que aconteceu nos anos da guerra e que 
toca de perto a ela e à sua família. 
 

A temática da memória 

 

    Um romance poliédrico que gira em torno da 
temática da memória. Hope descobrirá a verdade sobre 
a sua família, aprendendo assim que não se pode 
esquecer o que aconteceu nos tempos negros do 
passado, mas, sobretudo aprenderá que aprender com 
os próprios erros é o único modo de progredir. Um 
romance principalmente sobre o amor em todas as 
suas dimensões, mesmo se «alguns tipos de amor 
sejam mais poderosos do que outros. Isso não significa 
que todos não sejam autênticos. Procuramos fazer 
caminhar bem alguns amores, mas nunca se encaixam 
realmente. Outros são amores entre pessoas exímias 
que se admiram reciprocamente e com o tempo 
aprendem a amar-se. 

Kristin Harmel 

Enquanto as estrelas estão no céu 

Emilia Di Massimo 
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    Depois, há o amor que todos nós temos a 
oportunidade de ter, mas que poucos são 
suficientemente sábios para perceber ou bastante 
corajosos para aferrar. 
    Este é o tipo de amor capaz de mudar a sua vida», 
porque a possibilidade de amar existe sempre, e 
quando se tem também a coragem de se deixar amar, 
pode-se suportar qualquer coisa. Quase. 
 

Uma escolha consciente 

 

    O passado é um dos ingredientes que nos ensina o 
amor, mas Kristin Harmel é muito realista, motivo pelo 
qual faz compreender que amar não é de fato fácil; 
muitas vezes é exatamente a pessoa que amamos que 
nos fere profundamente, mas a vida pode continuar a 

ser luminosa, depende da confiança no poder do amor, 
assim definido por Rose: «É bom lembrares que nem 
sempre tens necessidade de ver algo para saberes que 
existe». Deus não é visível, no entanto muitos creem 
que Ele existe e vivem com Ele uma relação de amor e 
de confiança, dois componentes que superam o 
tangível, um fio invisível que vincula. 
    A primeira estrela a ser procurada em cada 
crepúsculo, claro, mas não pode bastar, ocorre 
também a escolha consciente de um Nome e de um 
Rosto divino. A propósito, talvez o romance de Kristin 
Harmel possa constituir um ponto de partida para a 
busca. 

emiliadimassimo@libero.ir 

                                                                                                                                     
 

 MÚSICA 

 
 

               
                   
 

   
   
     

 
    A classificação dos CDs mais vendidos comumente 
é guardada pelos discográficos com olhos diferentes do 
público que compra a música. Para os primeiros é o 
resultado de um esforço organizativo e de gestão que 
trará satisfações humanas e pessoais, mas também 
um retorno econômico; para os segundos em vez é o 
poder escolher as canções que mais comunicam e que 
permitem viver particulares emoções e sensações que, 
talvez, deixarão lembrança por toda a vida. 
 

    Nos Estados Unidos não surpreende mais que 
cantores de inspiração cristã alcancem os picos da 
classificação também porque são músicos com todos 
os efeitos produzidos e tratados como qualquer outro 
cantor. 
 

    A música de inspiração cristã agora chamada 
Música Cristã Contemporânea (CCM) nasce nos anos 
1960-1970 graças a um grupo de sensibilização que se 
chamava Jesus Movement surgido no âmbito do 
Protestantismo. Esta música não nasce da tradicional 
Gospel, mas do rock and roll que imperava naqueles 
anos. Somente nos anos 80-90 as grandes casas 
americanas de discos percebem este grande fenômeno 
e começam a produzir cantores que ainda hoje 
alcançam a Top Ten: Michael W. Smith, Jars of Clay,  
 
 

Amy Grant, Paul Baloche, Steve Curtis Chapman, 
Eoghan Heaslip, Sara Cgoves, Rachel Lampa, Casting  
Crowns, Chris Tomlin, Brian Doerksen, Tim Hughes, 
Tobymac, Third Day, Avalon, Bebo Norman, Bethany 
Dillon, Building 429, Cece Winans são apenas alguns 
dos mais importantes. 
    Também nos países da América latina desenvolve-
se este tipo de atenção para esta música que parecia 
não ter mercado aos discográficos. Obtêm o merecido 
sucesso: Salvador, Marcos Witt, Juan Luis Guerra, Jaci 
Velasquez, Daniel Calveti, Sara Torres.  
 

Artistas a serviço da Palavra de Deus 

 

    Estes cantores, com suas canções, enchem as 
arenas e os auditórios e conseguem difundir a Palavra 
de Deus por meio de todos os gêneros musicais que 
agradam aos jovens: hip hop, blues, heavy metal, pop, 
reggae, rap, rock and roll, R&B, nos quais as letras se 
referem aos valores do Cristianismo. Nos vídeos 
presentes no Youtube pode-se ver como estes 
concertos se transformam durante a performance em 
cantos de louvor. Este tipo de produção se difere do 
gênero de música litúrgica e da renovação trazida pelo 
Concílio Vaticano II em âmbito católico porque não são 
cantos “a serem propostos na igreja”, mas querem 
alcançar um público mais vasto, também além dos 
fiéis. 

A música cristã na Top Ten 

Mariano Diotto 
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    Atualmente, nos USA a venda de música de 
inspiração cristã é superior à da música clássica, jazz, 
latina, new age e colunas sonoras e nasceram até 
mesmo os Christian Music Awards que a Broadcast 
Music Incorporated (a sociedade que tutela os direitos 
dos autores das canções) quis, em vista da abundante 
venda destas canções. Além disso, foi instituído desde 
2012 um prêmio especial para a Best Contemporary 
Christian Music Song dentro da premiação 
internacional dos Grammy Awards que é a 
manifestação estadunidense mais importante de 
premiação dos melhores artistas do ano. Desde o final 

dos anos 90 impôs-se um gênero musical que se 
mobiliza entre  a  música  de  louvor  e  de    adoração  
misturada com o rock e com a música pop. Os maiores 
expoentes deste gênero constituem o movimento 
chamado Hillsong do qual algumas canções são 
traduzidas e atualmente cantadas também na liturgia: 
Shout to the Lord é apenas uma entre muitas. Os 
maiores expoentes são: Darlene Zschech, Reuben 
Morgan, Hillsong United, Hillsong London, Hillsong 
Kids. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Casting Crowns: Letra e música para confronto 

 

    Voice of Truth dos Casting Crowns ficou por pelo 
menos 14 semanas em primeiro lugar na Top Ten 
americana. O seu álbum de estreia intitulado “Casting 
Crowns” rapidamente tornou-se um dos álbuns de 
estreia mais vendidos na história da música cristã. O 
terceiro trabalho da banda é intitulado “The Altar and 
the Door” e alcançou na estreia a segunda posição na 
classificação Billboard e a primeira na classificação Hot 
Christian Álbuns depois da publicação em agosto de 
2007.  O  álbum  “Come to the Well” de  2011  foi,     na  
 
 

 
semana de sua estreia, o segundo álbum mais vendido 
nos Estados Unidos. Portanto, um sucesso para além 
de toda mais rósea expectativa.  
    Mark Hall, o líder dos Casting Crowns, define o seu 
trabalho como alguma coisa afim com aquilo que o 
mundo chama “Pregar ao coro”. Em conformidade com 
o grande mandamento que Jesus deu a cada fiel, Hall 
descreve a sua música como “ministério de 
discipulado” para anunciar e difundir a Palavra de Deus 
com as linguagens do Mundo. 
 

m.diotto@iusve.it 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

«But the voice of truth tells me a different story, and the voice os truth says: “Do not be afraid!” And the voice of truth 
says: “This is for My glory”, out of all the voices calling out to me, I will choose to listen and believe the voice of 
truth». (Mas a voz da verdade me relata uma história diferente. E a voz da verdade, diz: “Não tenha medo!” E a voz 
da verdade, diz: “Isto é para a minha glória”. De todas as vozes que me perguntam vou escolher ouvir e acreditar 

na voz da verdade). 
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CAMILLA   

   

 
 
    Confesso: passei todo o mês de janeiro folheando 
as intervenções sinodais sobre a Nova Evangelização, 
em honra de Dom Bosco que foi um fantástico “novo 
evangelizador” de seu tempo, de tal forma novo que 
continua sendo novo ainda hoje, ele sim, enquanto 
muitas de nós, realmente novas não somos mais! 
    Vamos abater-nos por isso? Não certamente! É 
melhor revigorar as energias e procurar compreender o 
que se pode fazer para acompanhar os tempos e ainda 
ser evangelizadoras novas, se bem que, um pouco 
enfraquecidas. Bem, vocês sabem o que descobri? 
Que a solução está debaixo dos nossos olhos, ditada 
pela sabedoria de algumas de nós que, com admirável 
intuição salesiana, revisitam o Fundador e traduzem, 
no hoje, suas melhores descobertas pastorais. 
    Mas, vamos com ordem! 
    O lema do Sínodo é o grito paulino “Ai de mim se 
não evangelizar!”. Por isso toda a evangelização nova, 
ou datada que seja, não pode deixar de se centralizar 
na Palavra, que deve ser anunciada a todos os 
homens. 
    Se olharmos para Dom Bosco, vamos descobri-lo 
capaz de se aproximar do jovem transformando a 
Palavra em “palavrinha” ao ouvido, isto é, sussurrando 
ao coração de cada jovem a proposta evangélica que 
lhe cabe. 
    “Nada de novo...” dirão, mas aí vem o mais bonito, 
fruto da nossa sábia modernização! Posto que não se 

pode deixar de lado a Palavra assim como ela se 
revelou, modificamos a “palavrinha” para que nos faça 
sentir em sintonia com os jovens do nosso pátio, das 
nossas salas de aula, dos nossos corredores: a 
“palavrinha” torna-se um “palavrão”. Sim, vocês 
entenderam bem: há irmãs realmente especialistas na 
inovação do carisma! 
    Elas sabem bem que os jovens de hoje não têm 
necessidade de expressões delicadas e tocantes e não 
sabem o que fazer com frases apaixonadas e 
afetuosas. Por isso rezam e usam um modo de falar 
um tanto desalinhado, como o jargão juvenil, um 
discurso que não rejeita o termo grosseiro, até mesmo 
vulgar e o vocábulo pouco ortodoxo, se não 
decididamente sem elegância.  Assim, justamente para 
se fazer entender pelas novas gerações, para 
encontrá-las e estabelecer um contato, em suma, para 
favorecer o anúncio da Palavra! Então, disse a mim 
mesma: eis, cara Camilla, um sistema cativante! 
    Assim experimentei no oratório: “Não se faça de 

idiota!” gritei no meio do pátio, a um menino 
indisciplinado. Fixou-me espantado: “Mas você é uma 
Irmã ou o quê?”... 
    Percebi a minha falha: e pensar que me julgava um 
modelo cabal de educadora! 
     

     
 
 
 
 
 

Parola di C. 
 

     
     
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palavra, Palavrinha, 
Palavrão 
 

DOSSIÊ  Entre Palavra e palavras. O Verbo se fez carne 

FIO DE ARIADNE O silêncio 

CONSTRUIR A PAZ Contra o pecado social 

armadosarmadosARMADOS 

PASTORALMENTE O sentido de um percurso 

FAZ-SE PARA DIZER Comunicação e Redes de Relação 

NO PRÓXIMO NÚMERO 
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1953/2013 dma SESSENTA ANOS 

OBRIGADA, SANTIDADE, PELO DOM PRECIOSO  
DO SEU MAGISTÉRIO ORDINÁRIO E EXTRAORDINÁRIO,  
QUE CONTINUARÁ A GUIAR-NOS NOS ANOS FUTUROS  
E NO QUAL  SOMOS CONSTANTEMENTE INSPIRADAS  

COMO INSTITUTO. 

COM TODAS AS FILHAS DE MARIA AUXILIADORA 


