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 RVISTA DAS FILHAS DE MARIA AUXILIADORA 

EDITORIAL  
   

 

           No coração da Palavra 

 
  

                          Giuseppina Teruggi 

         

        
        Este número da Revista é dedicado à Palavra que 
se faz linguagem, comunicação nas categorias 
humanas da relação e da comunicação, da escuta, do 
silêncio, dos gestos. Desde o Concílio Vaticano II, 
sobretudo, a Palavra entrou nos caminhos dos crentes, 
provocados a aprofundá-la e a comunicá-la com a 
própria vida, com coerência. Somente entrando no 
coração da Palavra pode-se tornar viável a 
evangelização, o anúncio de uma Boa notícia que 
inquiete e traga esperança.  
    O DMA ajuda-nos a refletir sobre os percursos que 
tornam eficaz a comunicação da Palavra, para uma 
nova evangelização. São necessárias em primeiro 
lugar, afirma-se no Dossiê, a autenticidade, a clareza, a 
simplicidade, a capacidade de escuta e de silêncio. 
    A escuta da Palavra, em particular, deve conjugar-se 
com a escuta da realidade e de cada pessoa naquilo 
que é e exprime. O silêncio, parte integrante da 
comunicação, é estratégia eficaz de evangelização e 
condição para que as palavras sejam densas de 
conteúdo. Condição para fazer calar o moralismo, a 
superficialidade, o julgamento destrutivo, a competição: 
forças de dissuasão perigosas à eficácia da Palavra. 
 

    Palavra e palavras implicam uma comunicação que 
se questiona sobre o ‘como’ ser credíveis hoje, em um 
tempo de impaciência pelas muitas palavras que nada 
dizem: também quando parecem cativantes e criativas. 

Neste momento histórico, o ‘como’ torna-se visível em 
Testemunhas como o Papa emérito Bento XVI e  o 
Papa Francisco. 

    Seus gestos ‘falam’, provocam ressonâncias e não 
só nos crentes. 
    O profetismo de Bento expressa-se na trama usual 
de um serviço evangélico de sabedoria e de dedicação 
total à Igreja, nos anos de Pontificado e na vida de 
sempre. Foi sinal de puro serviço sua escolha corajosa 
e livre da renúncia a Sucessor de Pedro, exprimindo 
com limpidez seus motivos. 
 

    Papa Francisco é o Profeta mandado por Deus, é o 
pastor com o coração de Cristo e, como Ele, guardião 
dos mais fracos, dos pobres, de todos quantos 
frequentemente são confinados na periferia do 
coração. Uma testemunha que está encarnando a 
pobreza como gratuidade, defesa dos últimos, 
capacidade de dialogar com todos. Suas palavras, 
poucas, claras, eficazes, vão diretamente ao coração e 
sustentam os crentes no empenho de caminhar, 
edificar, confessar, com coragem, ternura e 
misericórdia. São mensagens de alegria, as do Papa 
Francisco, jamais dissociadas da Cruz. Atraem gente 
de todas as idades e condições, mulheres e jovens, 
que o Papa exorta: “Queridos jovens, não deixem que 
roubem a sua esperança”. 
 

    Testemunhas de hoje, credíveis porque entraram no 
coração da Palavra. 
 

gteruggi@cgfma.org 
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DOSSIÊ DMA 

 

 
 

 

 

 
 

     «Assim como Jesus no poço de Sicar, a Igreja 
também sente a necessidade de sentar-se ao lado dos 
homens e das mulheres deste tempo, para tornar 
presente o Senhor em suas vidas, de tal modo que 
possam encontrá-lo, porque somente ele é a água que 
dá a vida verdadeira e eterna. Só Jesus é capaz de ler 
no fundo do nosso coração e de desvelar-nos a nossa 
verdade [...]». 
    As palavras introdutórias da Mensagem ao povo de 
Deus da XIII Assembleia Geral Ordinária do Sínodo 
dos Bispos, de outubro, põem imediatamente defronte 
à realidade do tempo presente. 
    Os cenários sociais e culturais mudaram e somos 
conclamados a viver de modo renovado a nossa 
experiência comunitária de fé e de anúncio, mediante 
uma evangelização – afirma João Paulo II na XIX 
Assembleia do CELAM, em 1983, «nova no seu ardor, 
nos seus métodos, nas suas expressões». Trata-se de 
um desafio para a comunicação. 
    Um empenho não fácil, para o “povo de Deus” ao 
qual é dirigida a Mensagem e o convite para 
Evangelizar. 
    Um empenho que requer coragem. 
    Um empenho que é palavra, iniciativa, atividade que, 
sublinha Bento XVI, «vem de Deus e somente 
inserindo-nos nesta iniciativa divina, implorando esta 
iniciativa divina, podemos também nós tornar-nos – 
com Ele e Nele – evangelizadores». 
    Um empenho que nasce a partir de um olhar de 
adoração do mistério de Deus, Pai, Filho e Espírito 
Santo; que brota da profundidade de um silêncio que 
se põe como o seio que acolhe a única Palavra que 
salva; que se torna testemunha credível para o mundo. 
 

No princípio, a Palavra 

 

    É na Palavra que, ainda hoje se enraíza o anúncio 
de Jesus. Volta à memória uma carta pastoral que o 
Cardeal Carlo Maria Martini, em 1981, escrevia à 
Diocese de Milão convidando a refletir sobre o primado 
da Palavra que pede a conversão do coração. A 
Palavra é «a infinidade do mistério», escrevia Martini, 
«alguma coisa que nos ultrapassa por todos os lados, 
que nos envolve e que, portanto, nos escapa, quando 
tentamos aferrá-la. Nós estamos na Palavra de Deus, 

ela nos explica e nos faz existir. [...] Foi a Palavra que 
por primeiro rompeu o silêncio, para pronunciar o 
nosso nome, para dar um projeto à nossa vida. É nesta 
palavra que o nascer e o morrer, o amar e o doar-se, o 
trabalho e a sociedade têm um sentido último e uma 
esperança». 
    A Palavra é o mistério de Deus que se revela e se 
comunica: “boa notícia”, Evangelho. 
    Jesus é a plenitude da Palavra de amor de Deus à 
humanidade. Se Jesus fala aos homens, é Deus que 
fala. Em força desta relação filial, Jesus revela de 
modo exclusivo o Pai e comunica o seu rosto 
misericordioso, através do anúncio do Reino. 
    É disso que falam os gestos, as emoções e os 
comportamentos de Jesus. Na Páscoa Jesus manifesta 
inequivocamente e definitivamente o rosto de Deus, 
Trindade, no qual a humanidade não é sinônimo de 
solidão e da multiplicidade de dispersão. 
    O Espírito que liga o Pai ao Filho realiza a 
comunhão, constituindo-a “lugar” e “sinal” de 
comunicação, de conhecimento, de doação recíproca 
profunda. 
    Uma comunicação aberta, que se revela em Jesus e, 
através dele, é dada aos pequenos, a cada um de nós. 
Aqui está a raiz, a origem e o sentido da comunicação: 
«A fé cristã nos lembra que a união fraterna entre os 
homens (objetivo principal de cada comunicação) 
encontra a sua fonte e quase um modelo no altíssimo 
mistério da eterna comunhão trinitária do Pai, do Filho 
e do Espírito Santo, unidos em uma única vida divina» 
(Communio et progressio, 8). 
    Jesus carrega dentro de si a paixão por Deus e pela 
humanidade: é um homem de seu tempo. Na sua 

pregação anuncia, age, discute, cala-se. 
    A sua pedagogia é dialógica e revela formas 
expressivas, tonalidades de anúncio atentos aos 
diferentes contextos e aos diversos níveis de 
comunicação dos seus destinatários. As parábolas com 
que Jesus se comunica não são apenas um gênero 
literário, mas estilo de vida e de comunicação, escolha 
precisa de um modelo narrativo, que utiliza linguagens 
e gêneros distintos: «A comunicação de Jesus é 
profundamente dinâmica e mostra os picos mais altos 
da novidade em confronto com os pobres, os 
pecadores e as mulheres, categorias de pessoas 

O Verbo se fez carne 

 

Entre Palavra e palavras 

 

      Maria Antonia Chinello 
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colocadas à margem da sociedade [...]”. Sua 
comunicação tem em mira diretamente a vida do 
interlocutor a partir da qual a súplica chegou aos 
ouvidos de Deus, daquele Deus que nos tempos 
antigos havia escutado o clamor do seu povo». 
(Direttorio sulle Comunicazioni Sociali nella Chiesa, 
37). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicar no tempo e na história 

 

    A Igreja nasce a partir do evento comunicativo do 
Filho de Deus. Jesus habita entre os homens, reúne os 
discípulos e em força de sua Palavra os envia como 
anunciadores e testemunhas entre os povos. 
    A comunicação é princípio e fruto da comunicação 
do Pai: o anúncio dos apóstolos nasce de uma 

experiência de comunicação e de comunhão e tende à 
comunhão e a envolver vitalmente quem quiser ouvir. A 
comunhão tem a sua fonte em Deus, mas se traduz em 
linguagens humanas: a “Palavra” se faz “palavra” que 

cria, reconcilia, une, celebra: «A Igreja é constituída 
essencialmente como transmissora deste evento de 
comunicação entre os homens nas formas 
comunicativas da sociedade humana. Formas ligadas à 
história, ao tempo. Formas contingentes que não 
penalizam a missão da Igreja, mas oferecem 
oportunidades para ela ir ao mundo todo pregar o 
Evangelho a toda criatura» Direttorio sulle 
Comunicazioni Sociali nella Chiesa, 41). 
    Tarefa da Igreja e de cada cristão é buscar caminhos 
para exprimir totalmente o “mistério do Reino” com 
palavras e gestos humanos. 
    A evangelização é a comunicação da Palavra, a 
partir da fragilidade e da mutabilidade das linguagens 
do homem e da mulher de cada tempo: «a Igreja deve 
dialogar com o mundo no qual está vivendo. A Igreja se 
faz palavra; a igreja se faz mensagem; a Igreja se faz 
colóquio» (Paulo VI). 
    O recente Sínodo dos Bispos sobre a Nova 
Evangelização, solicita novamente para interrogar-se 
sobre a comunicação da fé no hoje da Igreja e de um 
mundo em rápida e crescente transformação. Nas 
proposições finais lê-se: «o uso dos meios de 
comunicação social tem um papel importante para que 
se alcance cada pessoa com a mensagem da 

salvação. Neste campo, especialmente no mundo da 
comunicação eletrônica, é necessário que os cristãos 
convictos recebam formação, preparo e capacitação 
para transmitir fielmente o conteúdo da fé e da moral 
cristã. 
    Devem ter a capacidade de utilizar bem as línguas e 
os instrumentos de hoje que estão à disposição na 
aldeia global. A forma mais eficaz desta comunicação 
da fé continua sendo a partilha do testemunho de vida, 
sem o qual os esforços da mídia não se traduzirão em 
transmissão eficaz do Evangelho». 
 

Entre a crítica e os percursos de comunicação 

 

    Em uma recente intervenção na Universidade 
Lateranense de Roma, o Cardeal Ravasi, Presidente 
do Pontifício Conselho da Cultura, ressaltou a urgência 
de que a educação e a comunicação se entrelacem 
«caso contrário assiste-se a uma degeneração da qual 
somos frequentemente testemunhas nos nossos dias 
onde à bulimia das técnicas “informáticas” corresponde 
uma anorexia de conteúdos informativos».  
    O nó crucial é precisamente este: a comunicação 

não é mais só o “meio”, uma prótese que aumenta as 
funcionalidades dos sentidos e permite fazer, ver, 
sentir, estar presente, dialogar com modalidades antes 
impensadas. A comunicação é “ambiente total”, “lugar 
antropológico” global, coletivo: o ar que não podemos 

deixar de respirar. Passamos de uma extensão de nós 
mesmos a uma nova condição humana: não mais 

meios de comunicação, mas nós mesmos “somos 
comunicação”. 
    Trata-se de uma nova condição que requer ser 
críticos em três frentes: a multiplicação de dados que a 

cultura nos entrega hoje; a aparente democratização, 
infelizmente nem sempre princípio de pluralismo, mas, 
sobretudo de homologação, controle, neocolonização 
de conteúdos; a aceleração dos contatos e a sua 
redução à virtualidade. 
    Diante destes “vícios” (segundo Ravasi), o dado 
certo é que não se pode mais subtrair-se: à urgência 

de entrar e de estar no contexto e nos contextos 
hodiernos; à necessidade de aprender (e re-aprender) 
a decodificar as lógicas e as dinâmicas; ao empenho 
de aprender a se comunicar “bem”, agarrando e tendo 
bem claro o conteúdo central da fé cristã para modulá-
lo em novos  comprimentos de onda. A “nova 
evangelização” é chamada a empreender três 
percursos de comunicação: 
● manter uma identidade clara, sem cair em 
sincretismos, “desmascarando” a fé cristã - também -  
,de seu caráter de escândalo, de paradoxo; 
● comunicar com autenticidade, clareza e simplicidade 
a mensagem da fé cristã, que implica aprender a sua 
gramática, a sintaxe, a estilística própria da 
comunicação para reduzir a lacuna entre a palavra e o 
estilo eclesial; 
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● escuta atenta da realidade, fonte para que o “diálogo” 
seja verdadeiramente tal, encontro entre concepções 
mesmo diferentes, se não francamente divergentes, 
porque «o início do amor ao próximo está em aprender 
a escutar as suas razões» (Dietrich Bonhoeffer). 
 

Quase um decálogo 

 

    O «como» é então grande desafio para a 
comunicação da fé hoje. Como “traduzir” as 
apaziguadoras verdades evangélicas? Como abrir uma 
brecha para elas no coração humano? 
    A questão da linguagem é vital para a nova 
evangelização. 
    No contexto hodierno deve ser recuperada (e 
espanada) a capacidade de comunicar a Palavra forte 
de Deus num tempo de profundas transformações 
sociais, políticas, econômicas e tecnológicas. Muitas 
vezes fala-se de Deus, com tal segurança que, ao 
invés de comunicação, gera-se irremediavelmente 
desagrado, quando não conflito: «Por que milhões de 
palavras não suscitam senão indiferença e tédio? 
Muitas vezes experimentamos que na igreja fala-se 
muito e não se diz nada; que muitos discursos são 
incompreensíveis; que existe uma barreira entre o 
mundo contemporâneo e os discursos eclesiásticos. 
Teríamos por acaso perdido o segredo da Palavra forte 
de Deus?» (José Comblin). 
 

    A pergunta não é retórica. O ponto de partida deve 
ser a situação real do outro que faz perguntas e que 
pede respostas. Parece enfraquecer também entre 
nós, educadoras, arrebatadas pela pastoral das 
urgências e do momento, a capacidade de interromper 
e escutar as vozes que interpelam. 
    É difícil ser você mesmo, sair do egocentrismo, da 
defesa do próprio território cognitivo. 
    Não se trata de demonstrar uma vaga 
disponibilidade ao diálogo, o cristão não se comunica 
por conveniência, mas por necessidade, não instaura 
uma relação como estratégia persuasiva para depois 
demonstrar a quem o escuta que não entendeu nada: 
«O diálogo é a consciência tanto do próprio valor como 
do próprio limite humano e, contemporaneamente, do 
valor e do limite do outro. Só vivendo a esperança do 
encontro com estas modalidades, nasce uma 
comunicação que enriquece e se torna geradora de 
nova humanidade». 
    Somente quem escuta com empenho experimenta a 
empatia necessária para estabelecer uma relação de 
amizade e não responder com receitas preconcebidas 
e formalismos que não beneficiam ninguém. Com duas 
condições: unidos e dispostos à humildade, como dizia 
Tonino Bello: «Uma igreja que quer ser companheira 
do homem e testemunha do Espírito deve libertar-se do 
complexo de superioridade em relação ao mundo, 
antes, deve estar disposta a perder-se». 
 

Uma sutil voz silenciosa 

 

    A escuta autêntica para uma comunicação eficaz 
supõe o silêncio interior, fazendo calar o julgamento 
moral, a crítica ideológica, a competição.  
    Redescobrir o silêncio e a palavra em sua recíproca 
e profunda relação é uma urgência para o nosso 
tempo: é preciso aprender novamente a falar, no 
sentido de dizer palavras que venham do silêncio e que 
habitem no silêncio da escuta do outro; mas há 
também necessidade de aprender a calar, não no 
sentido de fechar-se na prisão das nossas solidões, 
mas de deixar-se alcançar pela Palavra que evoca, 
atrai e transforma. 
    Descobrir os caminhos do silêncio e reconhecer a 
Palavra num tempo cansado de palavras. 
    O silêncio é parte integrante da comunicação e sem 
ele não existem palavras densas de conteúdo: «Existe 
um silêncio que é um elemento primordial sobre o qual 
a palavra desliza e se movimenta, como o cisne na 
água. Para escutar com proveito uma palavra, convém 
criar antes em nós mesmos este lago imóvel. E, depois 
de haver escutado, ocorre deixar que as ondas 
concêntricas da palavra se propaguem, se atenuem, 
expirem no silêncio. A palavra surge de um silêncio e 
ao silêncio retorna». 
    Comunicar a fé na autenticidade da própria 
identidade, na escuta e no silêncio, na disponibilidade 
ao diálogo atento com o outro, são caminhos para a 
maturidade humana e comunitária, porque a aventura 
do encontro é envolvente: será o Espírito a sugerir-nos 

palavras novas, a acender o fogo no coração e a 
encher com seu sopro as palavras e os gestos para 
que relatem coisas antigas e novas, entrelacem 
amizades que contam muito mais do que o que diz a 
“letra”, relações que têm o perfume do Evangelho. 
Prelúdio da nova humanidade. 
 

O magistério dos gestos 

 

    Fomos testemunhas nas últimas semanas de 
acontecimentos que mudaram a história da Igreja. 
Desde o dia 11 de fevereiro, quando Bento XVI 
comunicou a renúncia ao ministério petrino, até a 
eleição do Papa Francisco e o seu abraço em uma 
ventilada tarde, em Castelgandolfo. 
    Semanas de comunicação global. Magistério de 
gestos e palavras. Bento XVI e Francisco contaram-nos 
a história de gente humilde, porque grande na fé, clara 
nos gestos e nas palavras, eloquente nos silêncios e 
nos olhares. 
    Todo o mundo (e nós com ele), durante dias com os 
“narizes para cima”: os olhos, a mente e o coração 

dependurados primeiro ao voo de um helicóptero e 
depois à fumaça de uma chaminé. 
    Em 29 de abril de 2005, dia da eleição de Bento XVI, 
não havia nem Facebook nem Twitter. Em 13 de março 
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de 2013, em vez, quando a surpresa chegou com o 
passo firme e gentil de um Papa vindo “quase do fim do 
mundo”, o contexto do evento havia mudado 
profundamente. 
    Naquela noite, a Praça de São Pedro não obstante a 
inclemência do tempo estava iluminada pelas telas de 
smartphones e tablet. 
    Uma prova de como Bento XVI intuiu com lucidez 
nesses anos: os meios de comunicação social podem 

ser portões de verdade, e a partilha é hoje, na era 
digital, um modo de presença, fundamental. 
    Com esta “partilha”, em todos os meridianos e 
paralelos, foram suficientes poucos dias de imagens  
de um ponto ao outro do planeta, para que todos se 
sentissem  conquistados pelo Papa Francisco, pela sua 
fala em italiano com sotaque argentino. Uma 
comunicação que designa uma gramática humana de 
gestos e palavras, silêncios e olhares. Simplicidade e 
eloquência, novas fendas por onde olhar novamente 
para a Igreja com simpatia, recuperar a confiança 
numa instituição que para muitos parece distante  e 
pouco confiável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
      
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Nas inexauríveis surpresas destas semanas, colhe-
se a presença de um homem, um irmão, que quer estar 
no meio dos outros. E todos compreendem o que este 
Papa tem dentro do coração. 
 

    Uma célebre frase do Talmud diz que: «O que sai do 
coração entra no coração». 
    E nós, como toda gente, sentimos que do seu 
coração de pastor vem alguma coisa de muito profundo 
a respeito de Deus, da vida, da Igreja, do homem.  
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Francisco fala desses assuntos, expressa esses 
assuntos de maneira muito direta e alcança as 
pessoas. Também os seus gestos como sucessor de 
Pedro, sempre identificado com o bispo de Roma, 
dizem-nos alguma coisa e preanunciam as formas do 
seu serviço de comunhão. Suas intervenções já 
mostram um traço preciso do seu Magistério, o desejo 
de uma Igreja “pobre para os pobres”, que dialogue 
com os homens sem mundanizar-se, mantendo a 
“diferença cristã”. 
    È uma comunicação eficaz, aquela que se serve dos 
gestos, mais do que das palavras que a acompanham. 
Mostra-se particularmente útil, seja porque 
universalmente acessível e fluente; seja porque ainda 
consegue encontrar espaço num mundo e num tempo 
(o da “aldeia global”) nos quais, de um lado, corre-se o 
risco de um excesso de comunicação, motivo pelo qual 
é necessário apontar para o “coração” da mensagem; e 
do outro, com facilidade toda a humanidade pode ser 
imediatamente alcançada, graças aos meios de 
comunicação. 
    O Papa Francisco mostra para toda a Igreja a 
urgência de privilegiar, no empenho de evangelização, 
o “coração” do Evangelho, a novidade que se exprime 
na pessoa de Jesus Cristo. 
    Dario Viganò, diretor do Centro Televisivo Vaticano, 
disse: «O Papa Francisco, de certa forma, já escreveu 
com seus gestos a sua primeira “encíclica”. 
    Isto quer dizer que a verdade cristã è testemunhal, 
antes mesmo de ser argumentativa. 

mac@gffma.org 
 
 

MARCADOR DE LIVROS 

 

O Verbo se fez carne 
 

    A divina Palavra não apenas se tornou homem, mas 
abraçou toda a fraqueza lastimável da humanidade. É 
realmente total a solidariedade que Deus no seu amor 

tem intenção de viver com o homem: e João a acentua 

no seu Evangelho, mais do que os outros evangelistas, 
apresentando vez por vez Jesus cansado e com sede 
(4, 6-7), angustiado e chorando (11, 35), perturbado 
(12, 27), comovido (13, 21). Devemos acolher esta 

alegre notícia. Devemos enxergar este acontecimento: 
enxergar no sentido de arregalar os olhos do coração 
para que possam se encher de estupor, de comoção e 
de gratidão diante da extraordinária beleza do que 
aconteceu.  
    Se alguém imagina que Deus tem um aspecto 
diferente do nosso, engana-se, porque o rosto do 
homem é imagem viva do rosto de Deus. Se alguém 
crê poder dar a Deus sem dar ao homem, ilude-se, 

porque quem não dá ao homem nega a Deus: tal será, 

de fato, a sentença última e irrevogável. 

(Card. Dionigi Tettamanzi) 
 
 

 

 

MARCADOR DE LIVROS 

Façamos silêncio 

 

Façamos silêncio antes de escutar a Palavra porque os 
nossos pensamentos são dirigidos para a Palavra. 
Façamos silêncio depois da escuta da Palavra porque 
ela ainda fala conosco, vive e mora em nós. 
Façamos silêncio de manhã cedo, porque Deus deve 
ser a primeira Palavra. 
Façamos silêncio antes de dormir porque a última 
Palavra pertence a Deus. 
Façamos silêncio apenas por amor à Palavra. 

(Dietrich Bonhoeffer) 
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UM OLHAR SOBRE O MUNDO 

 

 

           

  
    O fenômeno da localização do Hip-Hop no 
contexto Australiano envolveu os jovens indígenas e 
migrantes que usaram sua forma natural sincrética 
para expressar o seu desejo de integração na 
diferença. 
 

Patrimônio multicultural do Hip-Hop 

 

    Os quatro elementos do Hip-Hop são o Rap ou 
MCing, Turntablism, o Djing, a Breakdance, e a arte 
dos grafites, nascida no Sul do Bronx de Nova York, no 
início de 1970. Esta mistura de gêneros com a 
identidade multiétnica do Hip-Hop tornou possível sua 
adoção, sua adaptação e apropriação em outras partes 
do mundo, fora dos Estados Unidos, onde os fautores 
afirmam que a substância ou o essencial da identidade 
“negra” não é tão urgente e o processo de adaptação 
pode ser simples. 
    Na cultura tradicional australiana houve uma 
persistente falta de aceitação do Hip-Hop. O Rap e a 
breakdance eram percebidos como pertencentes a 
uma subcultura juvenil violenta, e as grafites como uma 
forma de vandalismo a ser eliminada. 
    Este medo da cultura Hip-Hop resultou na xenofobia 
contra jovens imigrantes que não falam inglês, e jovens 
aborígines, muitos dos quais abraçaram o Hip-Hop 
como estilo de vida identificando-se como uma minoria 
estrangeira. 
    A primeira compilação Hip-Hop remonta ao ano de 
1988, é Down Under By Law e foi publicada pela Virgin 
Records. 
    O grupo musical chamado Sound Unlimited´s, em 
1992 realizou pela Columbia/Sony A Postcard from the 
Edge of the Under-side – único álbum de Rap 

Australiano, publicado por uma casa discográfica 
importante – e Def Wish Cast´s Knignts of the 
Underground Table publicada pelo mesmo grupo com a 
etiqueta independente Randon Records, em 1993. 
    Não foi por acaso que o Hip-Hop nasceu na periferia 
a oeste de Sydney; como em muitas grandes cidades 

do mundo, na cidade australiana existem áreas que 
são mantidas separadas pela classe social, econômica, 
cultural e pela etnia. Na cultura australiana, quem vive 
em determinados subúrbios recebe um “rótulo” e é 
considerado como se fosse uma pessoa que vive num 
gueto, assim como acontece em outras cidades da 
Europa e na América. 
    Os subúrbios ocidentais são geralmente percebidos 
como os lugares nos quais teve origem a cultura Hip-
Hop em Sydney, também por causa da forte 
concentração das comunidades de migrantes não só 
de língua inglesa, mas grega, italiana, libanesa e 
vietnamita. 
    Crime, violência e tráfico de drogas, atribuídos aos 
bandos “étnicos” têm alimentado histórias sobre o 
gueto contadas pela mídia como guerra de rua, e 
histórias de migrantes e grupos criminosos ligados à 
subcultura e ao hip-hop, que cresceu muito. 
    Um aspecto positivo do hip-hop australiano, em vez, 
é que grande parte dele está livre das posturas anti-
femininas e homofóbicas próprias do Rap das gangues 
dos Estados Unidos. 
    Hoje o movimento Hip-Hop é um fenômeno cultural e 
subterrâneo que expressa a resistência dos jovens dos 
subúrbios ocidentais a quem se opõe à sua cultura, 
despreza suas periferias e suas vidas, e tudo isso 
através de uma cultura adotada pelos estudantes 

Assumido pelos jovens indígenas e migrantes australianos 
 

O Patrimônio multicultural do Hip-Hop 

  
MacDonald Edna Mary 

dma primeiro plano:  
Aprofundamentos bíblicos, educativos e 

formativos 
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Universitários que têm a experiência dos desempenhos 
artísticos, das performances, da academia e, 
sobretudo, que vivem no centro da cidade.. 
 

Uma tentativa de construir uma identidade  
nacional multicultural  
 

   Os artistas Hip-Hop australianos, longe de 
representarem a perda da identidade nacional 
australiana diante do capitalismo global, estão 
empenhados na tentativa de construir uma identidade 
nacional multicultural em lugar de um modelo racista 
monocultural que, no momento, está ganhando força 
na política nacional australiana. 
    Os jovens com esta postura procuram o modo de 
desenvolver uma cultura que é importante para as suas 
experiências interculturais. No Hip-Hop, pode-se 
encontrar um pouco desta cultura que encontra sentido 
na luta contra a experiência do racismo, enfrentando a 
segregação e a vitimização vivida pelas pessoas de 
cor. 
    O Rap fala do racismo e de outros elementos da 
cultura como as grafites; o estilo Hip-Hop fornece uma 

maneira de dar espaço em cidades australianas para a 
produção cultural. 
    O apelo do Hip-Hop para os jovens de diversas 
etnias e indígenas procura valorizar o que não é 
“branco” em uma sociedade branca racista. 

    No processo de adoção, adaptação e reapropriação 
dos elementos do Hip-Hop em uma fórmula típica da 
subcultura australiana artística e musical, os hip-hopper 
australianos conseguiram redefinir a identidade 
nacional como poliglota; este fenômeno multiétnico 

está na vanguarda das novas expressões das 
realidades complexas e diversificadas da vida 
contemporânea australiana. 
    A prova da força desta subcultura, e a sua 
importância ao definir e expressar aspectos da vida de 
indígenas e não anglofoni, ignorados ou discriminados 
pela mídia e pela cultura tradicional australiana é o fato 
de que o Hip-Hop australiano tem proliferado e se 
multiplicado, apesar de ser em grande parte ignorado 
pela indústria tradicional da música australiana (ao 
menos até há pouco tempo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 
                                          

 

ALMA E DIREITO  
  
   

   Liberdade sem responsabilidade 

    
 
         
    Nós somos livres. Persuadidos e fascinados pela 
convicção de que tudo pode legitimar-se graças à 
“liberdade”, escorregamos na rejeição de qualquer 
fronteira que possa limitar o que acreditamos ser direito 
sem limites. 
    “Responsabilidade”, por exemplo: termo obsoleto, 

anacrônico, coisa de pessoas que, fora do mundo, 
ainda experimentam aquelas estranhas sensações de 
respeito pelo outro, de vínculo com o outro (a ausência 
dos quais pouco a pouco resultou na perda do senso 
de culpa pelo que fez, ou pior ainda, pelo que deixou 
de fazer). 
    Somos livres e sem freios. Com o resultado, quase 
inevitável, da anulação dos fundamentos de civilidade e 
de ética.     Consequência do privilégio de uma suposta 
“liberdade” completamente desligada das 

responsabilidades, mas interpretada de modo 
exasperadamente subjetivo e plasmada segundo as 
preferências do caso e, principalmente, segundo as 
próprias conveniências. 
    Todavia, com o costume de perseguir a moda nociva                                                                                                                                                                                                           
de uma liberdade até as últimas consequências – 
considerada como característica de grande vanguarda 
e modernidade – facilmente escorrega-se no excesso. 
Para mostrar uma secreta (estéril) habilidade talvez até 
então negada, pode-se chegar facilmente à 
delinquência ou quase. Porquanto não importa se o 
agir irrefreável, “livre” e sem regras, prejudica o direito 
de quem está ao lado: o qual, talvez, tem direitos iguais 

aos nossos. Por trás do impulso de uma tendência 
egoísta, tudo é filtrado e modelado em base ao 
princípio da autônoma e da incondicional vontade do 

O desvio da autodeterminação 

 

 Rosaria Elefante 
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indivíduo. E, então, as escolhas sobre a vida, 
sexualidade, matrimônio, procriação, amizade, fé, 
educação, até mesmo a própria comunicação, são 
delegadas à onda emocional de filosofias, opiniões e 
preferências  subjetivas, umas e outras reivindicadas  e 
confirmadas como direitos inalienáveis a serem 
valorizados. Naturalmente depois de haver liquidado a 
boa fé dos critérios verdadeiros e objetivos e, enquanto 
tais, limitados pelos comportamentos subjetivos. 
 

Autodeterminação 

 

    Então a liberdade, separada do contexto da 
responsabilidade, deixa de cumprir qualquer direito, até 
mesmo o direito à vida. Vendida sob o pretexto da 
autodeterminação, e tão distante da acepção ética e 
moral de quem sacrificou a própria vida em vez de 
negar a própria dignidade, o próprio credo ou os 
próprios (autênticos) direitos. 
    A autodeterminação transforma-se em conceito 
multifacetado, fugaz e passageiro, naturalmente 
apenas para aqueles que querem ficar livres de 
entender ou fingem não fazê-lo. 
    É claro que a autodeterminação é princípio 
fundamental e irrenunciável do agir humano. É claro 
que é expressão primeira da liberdade, como exercício 
de decisão e de escolha, que torna um indivíduo sujeito 
de responsabilidades. Mas se a autodeterminação 
nasce sob o querer da pessoa, isso não significa que 
ela possa a seu gosto também prosperar sob o querer 
da pessoa, porque a própria vontade não tem poder 
arbitrariamente preenchível por opções e 
possibilidades indiferentes. Porquanto não é possível à 
autodeterminação caracterizar-se por variáveis 
indiferentes. Tutelar a vida ou decidir pela sua 

eliminação, afirmar a verdade ou a falsidade, respeitar 
a fidelidade conjugal ou cuidar dos próprios filhos, não 
pode ser objeto da liberdade autodeterminante do 
mesmo modo com que se escolhe um vestido em vez 
de um prato no restaurante. E a indiferença profunda 
que determina a escolha não poderá senão enraizar-se 
nas consequências que ela determina, em relação à 
própria pessoa e aos outros. 
     Pelo contrário, muitas vezes o conceito de liberdade 
viaja num único sentido. Pretende o reconhecimento da 
própria ausência de limites e com igual intolerância 
impõe limites aos outros. 
      Se há algum tempo, a declaração de um caso 
extraconjugal, especialmente por uma mulher, 
resultava em depreciação social, agora é uma espécie 
de símbolo de status do qual se orgulha, sobretudo se, 
apossando-se da casa conjugal e erradicando a 
diuturna presença paterna deste ambiente, é ainda 

acrescida pela pretensão de um suporte significativo, 
talvez até mesmo para o amante. Isso é “liberdade”? 

 

Que liberdade 

 

   Subservientes à abertura enganosa, justificativa 
também ao que iria perturbar ou pelo menos corar o 
mais calejado dos amorais, nós nos impelimos com 
ênfase a conduzir batalhas em favor do urso panda 
gigante, já em extinção, mas sem ajudar realmente os 
deficientes ou uma vida que está nascendo. 
Finalmente, porém, somos livres. Livres talvez de não 
sentir mais vergonha. Livres de experimentar violenta 
indignação por quem abandona o cãozinho nas férias 
de verão, e de não acusar quem larga em casa, 
sozinhos e desprotegidos, os pais idosos. Livres para 
justificar cada ação e comportamento em nome de uma 
autodeterminação até mesmo, às vezes, fatal. De 
elaborar enunciados vendendo-os como verdades 
absolutas e juntamente com isso invocar o absoluto 
contrário, com a sutil reivindicação da obtusidade de 
quem escuta. Livres - ainda - de arruinar famílias, 
tolhendo aos nossos filhos o amor insubstituível de dois 
genitores, impondo o conceito de “família ampliada”.  
De poder-nos drogar ao lado dos nossos adolescentes, 
para demonstrar a eles que não somos tão decrépitos 
como imaginam. De ostentar (mal) costumes sexuais e 

arrogantemente reivindicar não a compreensão, mas a 
defesa. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Livres de odiar-nos em nome de um amor falso. Livres 
de justificar-nos reciprocamente, embora relativamente, 
porque no fundo é muito simples: hoje eu faço isso 

com você, amanhã você deverá fazer isso comigo. 
Livres para a esperteza. 
    Livres para fazer tudo e, acima de tudo, não ser mais 
responsáveis de nada. Um erro pesadíssimo que pode 
se tornar trágico. Porque a vida é feita propriamente de 
responsabilidade, muito antes da liberdade. E estamos 
esquecendo. 

 
 

rosaria.elefante@virgilio.it 
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CONSTRUIR A PAZ 
  
 
 

          Contra o pecado social 
 

                       
            Julia Arciniegas  

 
 
      

     “Novos pobres mostram-se nas ruas das nossas 
cidades: são desocupados, precocemente expulsos do 

mercado de trabalho...”. 
    O telerrepórter John Pilger (Austrália), pôs-se em 
viagem para visitar o “planeta” das multinacionais e 
descobrir seus segredos. 
    Pôde observar grandes fábricas nas quais são 
costurados vestidos da moda, calçados de luxo, 
tapetes, e chegou à conclusão de que as 
multinacionais são “os novos padrões do mundo”. 
    Sua denúncia apontou para as causas e as 
consequências da deslocalização da produção em 
Países que não respeitam os direitos dos trabalhadores 
e do meio ambiente. 
 

    Uma crucial interdependência 

 

    À raiz das lacerações pessoais e sociais, que 
ofendem de modos diversos o valor e a dignidade da 
pessoa humana, encontra-se uma ferida no íntimo do 
homem: o mistério do pecado. Uma ferida que o 

pecador abre no próprio lado e no relacionamento com 
os outros. É verdade, o pecado é pessoal, é sempre 
um ato de liberdade de um indivíduo; mas cada pecado 

repercute, de alguma forma, sobre os outros, tem uma 

dimensão social (cf Compendio DSC, 116-117). 
    E não só isso: as agressões dirigidas ao próximo 

constituem o pecado social. É social cada pecado 
cometido contra a justiça, contra a dignidade e a honra 
do próximo; contra o bem comum e as suas 

exigências, em toda a ampla esfera dos direitos e dos 
deveres dos cidadãos. Enfim, é social o pecado que diz 
respeito às relações entre as várias comunidades 
humanas. Estas relações nem sempre estão em 
sintonia com o desígnio de Deus, que quer no mundo 
justiça, liberdade e paz entre os indivíduos, os grupos, 
os povos (cf ivi, 118). É interessante esclarecer que o 
pecado social não se identifica com o “pecado 
coletivo”, assim chamado após a experiência da 
segunda guerra mundial. O pecado coletivo é um 
pecado “organizado” que é cometido juntamente com 
outros e ao qual cada um, de alguma forma, colabora. 
    Dentro de uma organização terrorista, por exemplo, 
alguns roubam para financiar suas atividades, outros 

obtêm as armas, outros planejam a ação e, enfim, 
alguém mata.  
    A responsabilidade dos pecados coletivos diz 
respeito a todos aqueles que os tornaram possíveis e, 
por conseguinte todos os membros da coletividade 
devem enfrentar as reparações exigidas pela justiça (cf 
González-Carvajal L., Le strutture di peccato e la carità 
política, RT (2012) 174). 
 

Sob as estruturas de pecado 

 

    João Paulo II denunciou a existência de “estruturas 
de pecado”. De fato, ele afirma que elas se enraízam 
no pecado pessoal e, portanto, estão sempre ligadas 
aos atos concretos das pessoas, que as introduzem, as 
consolidam e as tornam difíceis de remover. E assim 
elas se reforçam, se difundem e se tornam fontes de 
outros pecados, condicionando a conduta dos homens. 
Estas estruturas de pecado baseiam-se, sobretudo, no 
desejo exclusivo do lucro e na sede de poder, a 
qualquer preço. (cf SRS, 36-38). 
    A primeira estrutura de pecado é o sistema 
econômico que domina o mundo: o capitalismo 

neoliberal globalizado. Ele funciona “sob o impulso de 
mecanismos que só podem ser qualificados como 
perversos” (SRS, 17). Entre os mais notáveis 
apontamos: o sistema internacional de comércio, o 

sistema monetário e financeiro mundial, o comércio das 
armas, a dívida externa... 
    Além disso, as empresas multinacionais e 
transnacionais constituem uma amostra deste modelo 
de globalização capitalista. O seu poder baseia-se, 
sobretudo na exploração dos países do Sul. 
 

Conversão e transformação 

 

    Na construção da paz a responsabilidade não se 
limita àqueles que dirigem o mundo. A conversão dos 
indivíduos e a transformação das estruturas são duas 
tarefas reivindicadas conjuntamente. 
    A conversão do coração exprime-se no empenho de 
assumir novos estilos de vida no cotidiano e de 
compartilhá-las com toda a comunidade educativa. 
Escolhemos, por isso criar novas relações: com as 
coisas, passar do consumismo ao consumo crítico, à 
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poupança, à sobriedade; com as pessoas, potencializar 

os valores da comunicação, do encontro, da 
gratuidade; com a natureza, exprimir a 

responsabilidade ambiental mediante o uso dos seis R:  
Repensar, Reestruturar, Reduzir, Reutilizar, Reciclar, 
Redistribuir...; com a mundialidade, passar da 

indiferença à corresponsabilidade e à participação; 

promover a educação à interculturalidade, ao 
ecumenismo e ao diálogo interreligioso (A. Sella). 
       Somos convictas de que este nosso empenho 
contribui para substituir as estruturas de pecado pelas 
estruturas de solidariedade. 
 

j.arciniegas@cgfma.org 
 

            

 
Como a nossa comunidade exprime o empenho pela paz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIO DE ARIADNE   

 
   

           O silêncio. Os silêncios  

 
                          Maria Rossi 
 

  
 
O silêncio ambiental 
 

    O silêncio comumente é entendido como uma 
“condição ambiental definida pela ausência de 
perturbações sonoras” (Devoto-Oli). Em alguns 
momentos da vida, um lugar silencioso pode ser 
desejado como um oásis; em outros, ao invés, pode 
suscitar medo, repulsa e ser evitado. 
    Os adolescentes e os jovens são geralmente 
atraídos por ambientes com jogos movimentados, 
canções e músicas ensurdecedoras, encontros fáceis;  
Ambientes que suscitam emoções capazes de aplacar 

 
 
momentaneamente tensões e angústias, afastar 
preocupações, distrair, até reencontrar-se novamente 
defronte a  dificuldades sem soluções.  Evitar o silêncio 
muitas vezes significa fugir de si mesmo e das próprias 
responsabilidades; medo de encarar as dificuldades; 
embriagar-se de superficialidade, dispersar, adiar. 
    De vez em quando, um pouco de “atordoamento” 
não faz mal. Talvez, se não houver outra finalidade, 
para melhor apreciar o valor do silêncio. Romper a 
monotonia do cotidiano, escandir os tempos com a 

   LUZ CONTRA

A             

 

 

    A guerra na Síria é literalmente “um poço sem fundo”: o regime tem armas e as armas chegam para os 

rebeldes. Neste contexto, as FMA da Inspetoria do Oriente Médio são sinais de paz para a população. As 

três comunidades presentes na Síria relatam sua experiência: “Nós FMA não tomamos partido nem de 

uns nem de outros, desejamos só a paz, a vida, a fraternidade para todos... No nosso hospital de 

Damasco, conhecido como Italiano, estão chegando feridos das duas partes, ninguém é rejeitado, antes, 

com muita segurança e cautela nós os protegemos e curamos. Na vizinha escola Maria Auxiliadora, com 

a colaboração do alto Comissariado das Nações Unidas para os refugiados (UNHCR), apoiamos um 

grupo de mulheres refugiadas, não só sírias mas também africanas e iraquianas, oferecendo-lhes um 

curso intensivo de corte e costura. Na escola materna da comunidade, com a ajuda da mesma Entidade, 

200 crianças, cristãs e muçulmanas, ricas e pobres, continuam a frequentar a escola. Além disso, 

procuramos outras crianças no campo dos refugiados e as levamos para a nossa  casa onde aprendem 

música, reciclam caixas ou outro material com o qual fazem pequenos instrumentos de percussão. Num 

dos quartos demos hospedagem a quatro jovens, duas cristãs e duas muçulmanas, que moram numa zona 

perigosa e que haviam ficado desempregadas. Agradecemos ao Senhor que se serve de nós para 

transmitir seu amor aos seus filhos e filhas  e continuamos a pedir com insistência o dom da Paz.  Salam 

para todos. 

Sr. Ibtissam Kassis, fma 
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festa, o jogo, a música,... é necessário, é saudável, é 

sagrado. 
    O que prejudica um crescimento harmonioso é ficar 
continuamente expostos às palavras, ao barulho, às 
músicas ensurdecedoras e buscar obsessivamente  
tudo isso. 
    Sem espaços e tempos de silêncio, não é possível 
entrar em contato consigo mesmo e com a natureza, 
elaborar uma identidade pessoal íntegra, plena e dar 
uma direção à própria vida com escolhas prudentes e 
sustentáveis; não é possível uma reflexão séria, uma 

meditação profunda, uma oração de união. 
 

Os silêncios pessoais 

 

    Desde a infância aprendemos a nos expressar com 
palavras e com silêncios e a captar o significado de 
umas e de outros. 
    Ao contrário das palavras que são muitas e 
suficientes para expressar os diversos estados de 
ânimo, o silêncio, mesmo apresentando-se em 
diferentes formas, é único. 
    Na comunicação interpessoal, é fundamental 
interpretar os silêncios de modo adequado. Quando se 
conhecem as pessoas, a leitura é relativamente fácil. 
Na maioria das situações, porém, o silêncio se torna 
decifrável apenas através da palavra do interlocutor. 
Acreditar que logo se conseguiu compreender, às 
vezes, é apenas uma pretensão.   
    Quando se deseja compreender o silêncio de uma 
pessoa, comumente procura-se voltar à situação que o 
gerou, observa-se a atitude de quem silencia e 
interpela-se respeitosamente a/o interessada/o. Diante 
do filho, da/o estudante, da pessoa encarregada, que 
não fala, o pai, o professor, a pessoa responsável, 
pergunta e se pergunta: “O que acontece que não vai? 
O que houve?”. E, enquanto interpela, pensa no que 
havia acontecido antes, o que foi dito, o que se fez e 
não se fez. E fica-se escutando. Se, porém, quem 
escuta – e pode acontecer – mesmo com todo o desejo 
de compreender, deixa-se tomar pelo medo ou pelo 
sentimento de culpa e começa a falar, a explicar as 
suas razões, pode bloquear a comunicação e deixar 
espaço para penosos desentendimentos. 
    Os silêncios são muitos, como muitas são as 
experiências que induzem a eles. Podem ser positivos, 
negativos ou problemáticos. 
 

Os grandes silêncios 

 

    São os profundos silêncios da alma na união mística, 
no êxtase, na meditação profunda, na oração de união, 
no entendimento entre os amantes. Silenciar é 
experimentar o encanto, o estupor, a alegre expectativa 
do além, é viver a comunhão nos mais altos vértices 
onde a racionalidade não é anulada, mas é superada 
pelo amor, e as palavras se tornam inúteis, vazias. 
 

Os silêncios da empatia, da prudência,  
do respeito, da compaixão 

 

    São os silêncios de quem escuta com atenção e 
respeito, procurando colocar-se em sintonia com 
aquele que fala e acolher o seu ponto de vista, para 
compreender, ajudar, sustentar, curar. São os silêncios 
de quem prefere corrigir um mal em vez de procurar o 
culpado; de quem se cala para não humilhar quem já 

está em maus lençóis; de quem não quer tirar a 

autoridade de quem já se esforça para animar um 
grupo, uma comunidade. É “estar” (stabat mater) diante 
de um mal irreparável, de uma dor pessoal indizível; é 

“estar” cheio de compaixão diante de quem sofre. 
    É o silêncio dignitoso de quem, diante daquele que 
acredita possuir a verdade e quer ter razão, prefere 
silenciar em vez de abrir uma inútil e desagradável 
polêmica. É o silêncio da oferta. 
 

Os silêncios do medo, da defesa 

 

    Como os outros silêncios, para compreendê-los é 
necessário colher as circunstâncias que os geraram. O 
medo, nos regimes totalitários, muitas vezes, não 
permite expressar o próprio pensamento divergente, 
nem mesmo aos familiares. Diante de pais 
intransigentes, é fácil acontecer que uma nota feia 
recebida na escola, uma primeira tentativa de fumar, 
encontrem refúgio e disfarce num silêncio temeroso. 
Assim também, diante de um chefe, de um superior, de 
uma superiora, muito autoritários e rígidos, o medo de 
ser removido, de perder alguns privilégios ou de ser 
desagradável, pode levar a preferir um silêncio de 
defesa, mesmo sendo penoso. O medo de repostas 
desdenhosas e humilhantes na interação com pessoas 
arrogantes pode induzir ao silêncio e preferi-lo a um 
bate-boca, bem como o medo de não estar à altura ou 
de causar perturbação. São também silêncios de 
defesa os do desdenhoso que exclui, do ressentido que 
se autoexclui, do zangado que ninguém sabe onde vai 
acabar. Com o tempo e em determinadas 
circunstâncias, os silêncios de medo e de defesa 
podem transformar-se em mentiras ou em atitudes 
agressivas. 
 

Os silêncios-lacunas 

 

    Não são fáceis de entender. Pertencem à 
“normalidade”, mas podem também beirar a patologia. 
Porém, criam algumas dificuldades. São encontrados 
nas narrativas de histórias pessoais. 
    Quando uma pessoa, ao narrar verbalmente ou ao 
escrever nunca aponta para uma etapa importante da 
sua vida ou para uma pessoa significativa com a qual 
conviveu, em geral faz assim inconscientemente para 
cobrir um trauma, um sofrimento que, pelo seu peso 
insuportável foi removido, eliminado da memória. 
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    No meu trabalho, eu experimentei isso muitas vezes. 
Um exemplo. Faz anos, uma estudante universitária, 
de vinte anos, encontrava-se em dificuldade para 
manter relações de amizade-namoro com rapazes 
interessados por ela e agradáveis a ela. Ao narrar-me  
sua história, primeiro oralmente e depois ao escrevê-la 
no seu diário, não fez um mínimo aceno às 
menstruações. Questionada sobre esta lacuna, 
conseguiu falar com desconforto. Disse que a havia 
vivido como algo muito obscuro, negativo. Não pudera 
falar sobre este assunto com a mãe, porque também 
ela a havia vivido muito mal. No curso dos encontros 
de esclarecimento e de apoio, até mesmo a mãe, ainda 
sofrida e com senso de culpa, sentiu a necessidade de 
falar sobre isso para acalmar-se. 
    Silêncios-lacunas sem grande importância são 
bastante comuns. Podem referir-se a um pai, a um 
irmão ou irmã, a um parente ou professor, a um evento. 
Se, com um pouco de coragem e superando os medos 
sempre à espreita, consegue-se acolhê-los, elaborá-los 
inseri-los serenamente na própria história, além de se 
viver melhor, habilita-se também a ajudar os outros a 
fazê-lo. 
 

Os silêncios patológicos 

 

    São gerados, normalmente, por dificuldades, 
traumas, sofrimentos que a pessoa não conseguiu 
superar. Trata-se dos casos mais graves de depressão, 
de mutismo em suas várias formas, de autismo, de 
medo quando se torna terror. Para o aprofundamento 
destes distúrbios, existe uma vasta e especializada 
literatura de fácil acesso. 
 

Silêncio e comunicação 

 

    O silêncio faz parte da comunicação. É uma das 
suas formas mais altas, no confronto com o outro, com 
a natureza, com Deus e também consigo mesmo. Nas 
relações interpessoais sociais, comunitárias, 
educativas, saber interpretar o silêncio adequadamente 
é tão importante quanto compreender o verdadeiro 
significado das palavras.    Um silêncio profundo que se 
faz escuta respeitosa e empática, que cria espaço para 
a/o  outra/o,  pode  colher,  além  da  palavra,  as   mil  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nuanças dos silêncios das abordagens, incluindo as 
posturas e a expressão facial. 
    E as palavras que emergem depois de haver 
aprofundado as raízes neste “sagrado” silêncio, podem 
gerar sentido, vida, serenidade, bem-estar e abrir 
horizontes impensados, seja para quem as acolhe, seja 
para quem as profere. Mesmo as expressões 
aparentemente estranhas e incompreensíveis dos 
jovens, bem como as expressões dos “diferentes” pela 
cultura, religião e língua, podem encontrar 
compreensão numa escuta silenciosa, respeitosa, 
empática. 
    A questão é que todos nós gostaríamos de encontrar 
este tipo de escuta, mas são poucos os que sabem 
oferecê-la. Para conseguir, seria preciso alcançar 
aquela maturidade e aquela serenidade profunda que 
emerge da aceitação plena de si mesmo e do próprio 
limite, e da superação dos medos profundos que 
frequentemente acredita-se não ter. 
    O silêncio permite também colocar-se em contato 
com a natureza, experimentar uma saudável e 
espontânea admiração diante das suas maravilhas, 
momentos de clara intuição sobre o sentido e a 
harmonia de tudo, uma ingênua surpresa diante da 
maravilha de uma cor, de um sabor, de uma centelha 
de luz que orientam e introduzem no coração da 
realidade, no imenso oceano de luz e de vibrações dos 
quais estamos rodeados, como numa contínua sinfonia 
de silentes melodias (Cf. BELLESTER Mariano, Meditare 
um sogno, Messaggero, Padova 2011, pag. 96). 
    Não está demonstrado que não se possa encontrar 
Deus no barulho, mas os grandes mestres espirituais e 
também a experiência pessoal de cada uma/um, 
combinam espaços e tempos de silêncio para tornar 
mais possível uma meditação, uma oração profunda, 
um encontro com Ele. 
    O silêncio, em sua acepção positiva, pelo fato de 
permitir ser e estar em contato consigo mesmo, com os 
outros, com a natureza, com Deus, abre espaço para a 
liberdade e a fidelidade, capacita a olhar e apreciar as 
mil  possibilidades atraentes que a atual sociedade 
oferece, sem ficar dependentes dela, ou distraídos, ou 
tentados a segui-las como uma miragem. 

rossi_maria@libero.it 
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AI DE MIM  SE  

EU  NÃO ANGELIZAR! 
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OS JOVENS 
DEVEM DIZER AO MUNDO: 

É BOM SEGUIR JESUS. 
É BOM CAMINHAR JUNTO COM JESUS. 

É BOA A MENSAGEM DE JESUS. 
É BOM SAIR DE SI MESMO, 

PARA AS PERIFERIAS DO MUNDO 
E DA EXISTÊNCIA, A FIM DE LEVAR JESUS! 

 

 

 

 

PAPA FRANCISCO 

suplemento fma 
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CULTURAS 

    
                              

          A maior das virtudes                        

 
 
 

            Mara Borsi 
 
 
 
 
«Que rosto tem o amor? Que  
forma, que estatura, que pés, 
que mãos? Ninguém sabe dizer.  
Todavia o amor tem pés que  
o conduzem à Igreja,  
tem mãos que dão aos pobres,  
tem olhos que enxergam os que  
passam por necessidades,  
tem ouvidos relativamente aos quais 
o Senhor diz: Quem tem ouvidos  
para ouvir, ouça» (S. Agostinho) 
 

    Santo Agostinho no seu comentário à Primeira carta 
de São João coloca bem em evidência a importância 
da virtude teologal da caridade. É a maior virtude que 
requer maior concretude e, portanto é aquela que mais 
nos coloca em dificuldade. 
    Kafka escreve ao amigo Gustav Janouch: «O Amor é 
tudo aquilo que aumenta, alarga, enriquece a nossa 
vida, rumo a todas as alturas e todas as profundidades. 
O amor não é um problema, como não o é um veículo; 
problemáticos são somente o motorista, os viajantes, a 
estrada». 
    Os dois autores citados, muito distantes um do outro 
no tempo, deixam entrever que as dificuldades para 
viver e praticar a caridade são devidas ao egoísmo e 
aos limites pessoais. 
   Na raiz desta virtude teologal como na raiz da fé e da 
esperança está a gratuidade de Deus, que deposita em  
 
 
 

 
cada um de nós uma semente que precisamos cultivar, 
fazer crescer e amadurecer. O nosso amor nasce do 
amor de Deus, que nos precede. 
    À pergunta: Qual é o primeiro de todos os 

mandamentos? Jesus responde: «Amarás o Senhor 

teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, 
com todas as tuas forças e com toda a tua mente e o 
próximo como a ti mesmo». Amados gratuitamente, 
somos chamados a amar do mesmo modo. 
    No Novo Testamento João afirma com força a 
conexão entre os dois amores, o divino e o humano. já 
presentes no Antigo Testamento: «Se Deus nos amou 
também nós devemos amar-nos uns aos outros... Se 
nos amamos, Deus habita em nós... Se alguém disser 
que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso... 
Como eu vos amei, assim amai-vos também uns aos 
outros». 
    A caridade, na sua dimensão vertical e horizontal, 
não é apenas “o maior mandamento”, mas é também, o 
caminho para alcançar a vida eterna arrebatando-nos à 
morte. 
    O exercício da caridade para com o próximo 
esfaimado, sedento, forasteiro, nu, enfermo, ou 
encarcerado é condição para a felicidade eterna. 
    A bem-aventurança mais intensa, afirma o cardeal 
Gianfranco Ravasi, que o Primeiro Testamento reserva 
ao justo é o de Siraque, sábio do século II a.C.: «Bem-

aventurados aqueles que adormeceram no amor!». 
 
 
 

dma em busca: 
Leitura  evangélica dos fatos 

contemporâneos 
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Das linhas projetuais 
aos itinerários educativos: é esta 
a passagem mais delicada 
a ser enfrentada 
para uma eficaz ação educativa 
e evangelizadora. 
 
    As linhas Orientadoras da Missão Educativa 
solicitam das Comunidades Educativas uma atuação 
Pastoral Juvenil orgânica que implique a programação 
de itinerários educativos construídos para promover 
nos jovens e nas jovens atitudes e disposições para  
escolher e agir segundo a lógica evangélica (cf n. 97). 

    A experiência destes anos amadureceu a convicção 
de que o itinerário não é uma descoberta metodológica 
mais ou menos original, mas que representa um 
processo de tradução de uma visão antropológica em 
diálogo com o mistério de Deus. 
 

História e tradição 

 

    A atenção aos “itinerários”, na Pastoral Juvenil FMA 
e SDB, tem uma interessante história a partir dos anos 
Noventa do século passado. Realmente, em diversos 
contextos viveram-se experiências significativas como, 
por exemplo, as da Espanha, da Itália, das Inspetorias 

 

Uma questão aberta 
 

Itinerários de Educação à Fé 

 

 M. Borsi, P. Lionetti, A. Mariani 

 
A virtude em prática: os pequenos gestos de amor fazem a vida crescer 

 

     Antes de eu vir para Roma estudar, eu estava empenhada em uma escola superior e trabalhava com adolescentes 
de 15 a 17 anos. Certo dia organizamos um passeio com os alunos de outra escola. 
    No final, os nossos convidados foram-se embora e nós educadoras ficamos com os nossos alunos um pouco mais no 
parque para um bate-papo, ficar juntos e brincar. 
    No parque havia um grande escorregador e os adolescentes se puseram a brincar novamente. Apenas um ficou por 
perto olhando os outros. Nos seus olhos podia-se ver que tinha muita vontade de divertir-se junto com os amigos, mas 
sendo muito gordo não se aventurava a participar da brincadeira. 
    Os companheiros perceberam a situação e um deles aproximou-se e me perguntou: “Ir. Ana Cristina, podemos 
convidá-lo?”. Perguntavam com delicadeza se o convite era conveniente e se o faria sentir-se bem. Fiz um gesto 
afirmativo como resposta e assim o convidaram a fazer parte do jogo. Depois de alguns momentos de hesitação dirigiu-
se ao escorregador, mas ao dar alguns passos tropeçou. Caiu por terra com todo o seu peso, os meus alunos 
emudeceram e em um segundo todos correram em sua direção. Com a ajuda de diversos companheiros ele se pôs em 
pé. Os outros adolescentes demonstraram-se muito sensíveis e solidários, ninguém riu de sua queda. O rapaz nada 
disse, mas mortificado dirigiu-se ao banheiro para retirar a lama da roupa. Todos se mostraram preocupados com o 
estado de ânimo do seu companheiro. 

    Um fato simples, mas que me fez refletir muito porque toquei com as mãos os valores dos meus alunos: sensíveis 

para que a alegria fosse de todos, prudentes e delicados ao encorajar, atentos para fazer sentir-se bem quem não se 
sentia à vontade no grupo pelo seu aspecto físico. 
     São estas pequenas situações que revelam se em uma comunidade educativa vive-se o amor, a caridade em 
concreto e não como idealismo abstrato. 
    Há testemunhas de que o protagonista deste pequeno evento, vivendo em um ambiente positivo que não o 
estigmatizou com zombarias foi capaz de superar os seus problemas, de reduzir o peso de modo significativo 
integrando-se bem na vida social e esportiva da escola ao lado de seus companheiros. 

 
     

 

mailto:mara@cgfma.org


19 
 

Latino-americanas do Cone Sul, da Índia e, mais 
recentemente, das Inspetorias SDB e FMA do Brasil. 
    A mentalidade do itinerário pertence à genuína 
tradição da Bíblia e da Igreja. Na grande reflexão 
desenvolvida ao longo dos séculos, a fé é considerada 
como «via», «estrada», «caminho», «itinerário». O 
Antigo Testamento é ritmado pela experiência 
itinerante de Abrão, de Isaac, de Jacó, pelo Êxodo, 
pelas peregrinações à cidade santa, pelo retorno do 
exílio da Babilônia, pela fiel observância da Lei 
interpretada como «processo de santidade». 
    O Novo Testamento apresenta o caminho de Jesus 
e dos seus discípulos depois Dele (Lc 19,28) e 
proclama com solenidade o Cristo como «caminho» (Jo 
14,6). A história da Igreja também oferece numerosos 
itinerários espirituais, diversificados e preciosos: 
Agostinho, Bento, Tomás de Aquino, João da Cruz, 
Teresa d´Ávila e Teresa de Lisieux, para citar somente 
alguns. 
     Dom Bosco ao predispor o seu sistema educativo 
sobre os pilares da razão, religião e amorevolezza 
também conseguiu traçar um caminho «fácil» de 
santidade aos jovens, criando um ambiente apto ao 
crescimento como cidadãos do mundo e como cristãos, 
conseguindo personalizar os percursos educativos 
concebidos, sob medida, para os seus meninos. Basta 
aproximar as três biografias de Domingos Sávio, 
Francisco Besucco e Miguel Magone para notar como 
os itinerários são fortemente unitários, nas intenções 
educativas e sabiamente diferenciados segundo a 
singularidade dos sujeitos. 
 

Os itinerários em tempo de Rede 

 

    No contexto contemporâneo, a lógica da Rede com 
suas poderosas metáforas que trabalham com o 
imaginário, bem como com a inteligência, influi na 
escuta e na leitura da Bíblia, no modo de compreender 
a Igreja e a Comunhão Eclesial, a Revelação, a 
Liturgia, os Sacramentos. Por isso, é necessário 
considerar o desafio que está diante de nós: pensar os 

itinerários no contexto dessa nova cultura. 
 

    Não podemos continuar a projetar como no passado. 
    Os educadores e as educadoras contemporâneos 
são chamados a serem “entalhadores de figueiras”. No 
Convênio “Parábolas Midiáticas” (2002) o então cardeal 
Ratzinger usou esta metáfora para dizer que o cristão é 
como um talho num figo. A figueira é uma árvore que 
produz muitos frutos que ficam sem gosto, insípidos, se 
não forem talhados fazendo sair o suco. Os frutos, os 
figos, representam a cultura do nosso tempo. O 
logotipo cristão é um talho que permite a maturação da 
cultura. A cultura digital é rica de frutos a serem 
talhados, e o cristão é chamado a realizar uma obra de 
mediação. 
    A tarefa não está isenta de dificuldades, mas  
mostra-se hoje mais do que exigente. (A. Spadaro, 
Cyberteologia. Pensare il cristianesimo al tempo della 
rete, 2012). 
    É por isso necessário considerar melhor na Pastoral 
Juvenil a lógica da rede e, por conseguinte, rever os 
itinerários de Educação à fé. 
 

Os pontos firmes 

 

    Todavia, neste tempo de reflexão, há alguns pontos 
firmes adquiridos por meio da experiência, que não 
podem ser esquecidos: 
   . Pensar na maturação das pessoas de modo 
dinâmico (em espiral) e não segundo o esquema da 
acumulação. 
   . O papel essencial da Comunidade Educativa na 
programação, atuação e avaliação dos itinerários. 
    . A importância da vida cotidiana na educação da Fé 
(os interesses, os ambientes vitais, as diferenças 
pessoais, as experiências).  
    . A meta unificante: a “vida plena e abundante para 

todos”, traçada por Jesus. 
    . Toda a Comunidade põe-se a caminho rumo à 
meta global que se especifica em metas diferentes em 
relação aos diferentes sujeitos a caminho. 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

O itinerário não é... 
 

    Uma bagagem de ideias hipoteticamente realizáveis, um conjunto de piedosos propósitos, porque precisa de concretude e 
de adesão à realidade.  
    Um processo desenvolvido em torno de uma mesa, uma espécie de duto forçado, porque sabe ser dinâmico acolhendo as 
novidades não avaliadas, gerindo do melhor modo possível os imprevistos educativos.  
    Um caminho que colhe somente as exigências dos indivíduos ou exclusivamente as exigências do grupo, porque resume 
conjuntamente os processos de personalização e de socialização.  
    Uma leitura repetitiva do caminho precedentemente desenvolvido, porque respeita as novas condições evolutivas dos 
sujeitos e as orienta para metas formativas sempre novas e progressivas.  
    Um caminho unilateral e fechado às múltiplas dimensões da fé, porque envolve de modo orgânico as dimensões: 
educativa, evangelizadora, social, associativa, comunicativa, vocacional. 

 (Cf G. Ruta, Progettare la Pastorale giovanile oggi, 2002) 
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EM MOVIMENTO  

   
 
             

 
 
 
    
  
    
     
 
 
 
    Nestas últimas décadas o Movimento Juvenil 
Salesiano (MJS) desenvolveu-se nas diversas 
Inspetorias e nações da Europa e do Oriente Médio, 
com ritmos diferentes. Surgiram diversas formas de 
coordenação nacional e oportunidades de 
conhecimento e intercâmbio entre jovens e grupos de 
diversos Países e inspetorias. 
    Partindo do pedido dos jovens expresso no 
Documento Final do Fórum MJS 2000, de fortalecer o 
MJS com um mínimo de estruturas de comunicação e 
de coordenação, em 2004 teve início, para as 
inspetorias da Europa e Oriente Médio, a Coordenação 
do MJS. 
       A Coordenação MJS Europa e Oriente Médio tem 
como objetivo aprofundar a identidade  do  MJS  como  

movimento internacional na Europa e Oriente Médio;  
favorecer a troca de experiências e informações e a 
colaboração entre as inspetorias (SDB-FMA) e as 
nações; representar o MJS em organismos ou 

plataformas civis ou eclesiais. 
    Realizaram-se duas escolhas como modalidades 
para concretizar a Coordenação: a Assembleia Geral – 

composta por jovens, FMA e SDB representantes das 
nações ou Inspetorias e pelos representantes do 
Dicastério SDB e pelo âmbito FMA para a Pastoral 
Juvenil. A Secretaria – composta por representantes 
jovens, FMA e SDB eleitos pela Assembleia Geral. 
Já faz três anos que estão em atividade. 
 

 
 
    
Testemunho de David Viagulasamy 

 

    David Viagulasamy é um jovem de 28 anos, 
engenheiro e chefe de projetos informáticos. Pais 
imigrantes indianos e vietnamitas, nascido na França, 
em bairro da periferia de Paris é presidente do 
Movimento Juvenil Salesiano da França e Bélgica, 
desde 2005. Há três anos é coordenador do MJS para 
os jovens da Europa e responsável pela problemática 
das diferenças e pelos jovens em dificuldades na 
associação de Escoteiros e Guias Católicos da França, 
que conta com 70.000 adeptos. «Creio que a intuição 
genial de Dom Bosco, que continua muito atual no 
mundo de hoje, é ter sabido decodificar os fenômenos 
de violência que observava nos bairros de Turim, como 
um sintoma evidente de uma carência de educação. 
Não nos esqueçamos de que a violência é o modo 
mais natural de gerir conflitos, de expressar a cólera e  
os próprios sentimentos de raiva. 
    Na sua visita a Paris, em 1883, Dom Bosco disse: 
“Tomem conta dos jovens antes que eles tomem conta 
de vocês”. 

    Foi isto que eu experimentei como adolescente 
quando encontrei Jean-Marie Petit Clerc, sdb, na sua 
Valdocco da França, vendo, na prática, toda a 
pedagogia aplicada para restaurar a confiança, 
passando pelo acompanhamento e reforço do espírito 
de família. O que caracteriza os jovens de hoje, como 
aqueles do tempo de Dom Bosco é exatamente a falta 
de confiança nos adultos, a ansiedade em vista do 
futuro, as dificuldades no processo de socialização. 
Três valores da pedagogia salesiana estão muito fortes 
em meu coração: a confiança, a esperança e a aliança. 
 

A confiança 

 

    Sem a confiança não pode haver educação. Uma 
educação baseada na abertura e na confiança é uma 
educação fundada na razão. O educador que age de 
acordo com a razão, está convicto de que o 
adolescente é dotado da capacidade de raciocinar e é 
capaz de compreender os interesses da juventude. Em 
2005, no mês de setembro, numa quarta-feira, um 
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amigo salesiano convidou-me para um encontro no 
sábado seguinte. «Davi – disse-me – há um novo 
movimento que está se iniciando e eu o convido a 
participar». Eu fui. Naquele sábado, à tarde, fui eleito 
para o conselho nacional, como vice-presidente. O 
mesmo salesiano que me havia convidado, disse-me: 
“Confio em você; você tem potencial para exercer esta 

função!” 
    O meu trabalho foi longo para explicar os objetivos 
desse novo movimento fora da Inspetoria, mas também 
e, sobretudo, dentro dela. Um ou outro salesiano me 
sussurrava ao ouvido: “Davi, siga em frente, vá 
adiante!” 
 

Uma pedagogia da esperança 

 

    «O salesiano não reclama do tempo em que está 
vivendo» dizia Dom Bosco aos seus. Isso requer a 
coragem de sonhar e de deixar os jovens sonhar. O 
único modo de respeitar o direito de crescer é ver nos 
jovens tanto a criança que ele é, como o adulto que 
será. No início do seu trabalho, Dom Bosco teve a ideia 
de pedir aos jovens maiores para se responsabilizarem 
e acompanharem os menores.    O movimento juvenil 
salesiano é uma incrível experiência de 
responsabilização humana, de projeção futura, de 
construção de um sonho, que movimenta os jovens 

rumo ao compromisso com as necessidades do mundo 
de hoje. 
 

Uma Pedagogia da aliança 

 

    Dom Bosco propôs a Pedagogia da Aliança. Esta 
pedagogia não é apenas uma prática para os jovens, 
mas com os jovens; eles não são apenas 

destinatários, mas, principalmente, protagonistas, 
parceiros. O Movimento Juvenil Salesiano na Europa 
coloca em relação os jovens do continente e lhes dá a 
possibilidade de confrontar-se com as diversas 
culturas, de apreciar o trabalho em conjunto e, 
sobretudo, de se conhecer. 
   Anualmente todos os responsáveis/coordenadores se 
reúnem num final de semana para a troca e a partilha 
do que se tem em comum e todos saem dali com 
novos projetos a serem realizados nas suas regiões e 
nos diversos países. A partir da minha experiência, o 
convite que posso fazer é este: confiem nos jovens 

com todo o seu coração e com toda a sua alma, não 
tenham medo de amar os jovens até a loucura, amem 
neles os homens e as mulheres de amanhã, posso 
garantir-lhes que amanhã eles serão capazes de mover 
montanhas.

 
 
        

EM DIÁLOGO 

 
 
             
 
  
 
 
 
    
 
 
    Valéria Alejandra é uma jovem colombiana que 
frequenta o 11º grau do Colégio Maria Auxiliadora de 
Bogotá (Colômbia), último ano do Ensino Médio. Nós 
lhe pedimos para partilhar conosco um testemunho de 
fé que particularmente a tenha tocado e que a ajudou 
no seu caminho espiritual. Ela nos contou a história do 
seu primo Julián. 
    Uma fé sólida, que parte de uma experiência de 
sofrimento, lida à luz da vontade de Deus. Uma fé que 
se encarna no cotidiano e que se torna diálogo com o 
Senhor que enche de sentido as diversas 
circunstâncias da vida. 
    «Quero compartilhar a experiência de fé do meu 
primo Julián, um jovem de 23 anos, que há muito 
tempo sofre de epilepsia. 

    Houve um momento em que as crises epiléticas 
eram frequentes e ele ia experimentando dia a dia suas 
forças diminuírem. 
     Suas jornadas foram se tornando difíceis, os 
médicos receitavam medicamentos, mas não previam 
para ele um futuro esperançoso. Porém, Julián,  
mesmo no sofrimento sempre acreditou que poderia 
ficar curado e esperava por um milagre de Deus, que 
pedia por intercessão da Virgem Maria. 
    Passou-se um ano e ele continuava a tomar os seus 
medicamentos sem que se verificasse o ataque 
epilético. 
    Um dia, ao retornar do trabalho, sentia-se exausto e 
decidiu-se ir direto para o quarto, dormir. 

 

Testemunho de Valéria 
 Alejandra Galindo Franco                                                   

  
 
 Anna Rita Cristaino 
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    Na manhã seguinte levantou-se feliz e contou o 
sonho que havia tido: estava em um deserto caído e 

exausto e ao levantar os olhos viu as sandálias e os 
pés de um homem que estava à sua frente. 
    Levantando os olhos, percebeu a grandeza da 
presença daquele homem. 
    Quando pousou o olhar no rosto daquele homem, 
acordou com a consciência de que aquele homem era 
Jesus que tinha vindo para lhe dizer que tudo daria 
certo. 
    Depois daquele dia Julián continuou a tomar os seus 
remédios, mas não teve mais ataques epiléticos e 
diariamente renova a sua experiência de fé. O seu  

exemplo ensina-me a confiar em Deus que sempre nos 
atende com um amor incondicional. É assim que 
conseguimos compreender o sentido do sofrimento que 
advém em nossas vidas». 
    A experiência de fé de Julián, que confia totalmente 
no Senhor, colocando em suas mãos a sua vida e a 
sua saúde, é renovada diariamente, para além do 
sofrimento e do desconforto. Confiando em seu sonho, 
e com a sua certeza de que o Senhor não o abandona 
tornou-se testemunho para quem vive ao seu lado e 
força para dizer com coragem: “Eu Creio”. 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 FAZ-SE PARA DIZER 

 
  

          Comunicação e redes de relação            

   
 

               Patrizia Bertagnini 
 
 
 

 “A Rede é imagem 
da Igreja na medida 
em que é entendida como 
um corpo que está vivo, 
se todas as  relações 
no seu interior forem vitais” 
(A. Spadaro). 
 
 

Rede: que modelo? 
 

    Quando usamos algumas fotos para descrever a 
realidade na qual estamos imersos, corremos sempre o 
risco de não prestar a devida atenção a que visão de 
humanidade elas remetem e, na melhor das hipóteses, 
nos exprimimos de um  modo  um  pouco  genérico.   

         
    O conceito de rede, hoje muito usado para descrever 
não somente a conexão planetária favorecida pela 
difusão da internet, mas também o tipo de sociedade 
que desta pluriconexão emerge, não foge à lógica da 
terminologia ‘na moda’. 
    Por este motivo é necessário distinguir entre dois 
modelos de rede que apresentam de fato, diferenças 
não inofensivas: existe a rede-teia-de-aranha, 

verdadeira armadilha para capturar as presas; existe a 

rede-retículo-hídrica que, ao contrário, é um sistema de 
canais destinados à irrigação da terra e ao transporte 
fluvial. 
    A rede-teia-de-aranha é o produto de um único 
indivíduo, acabado e fechado em si mesmo; suas 

malhas pegajosas têm o único escopo de enredar 
quem lhe cai dentro, condenado a encontrar, ali 
mesmo,  a morte. A rede-retículo-hídrica é um sistema 

dma comunicar: 
informações, notícias e novidades 

 do mundo da mídia 
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aberto com cursos de água e canais sempre novos 
que, evitando a retenção, favorecem a comunicação e 
alimentam a vida. 
 

Rede, relação, comunicação 

 

    Cada comunidade nossa é, no seu pequeno espaço, 
uma rede, mas se o modelo ao qual se refere não 
promove a comunicação, ela se transforma em uma 
gaiola para todos quantos dela se aproximam e 
também para quem a vive a partir do interior. 
    Já em 2009, Bento XVI na sua mensagem para a 
43ª Jornada das comunicações sociais, lembrava que 
«o desejo de conexão e o instinto de comunicação, que 
são tão evidentes na cultura contemporânea, não são 
na verdade senão manifestações modernas da 
fundamental e constante propensão dos seres 
humanos a se ultrapassar para se relacionar com os 
outros»: esta dimensão relacional da experiência 

humana não pode e não deve ser desconsiderada nem 
em nível intracomunitário, nem em nível 
extracomunitário. 
    Na era digital em que vivemos, a Rede, tornando a 
reciprocidade e a participação patrimônios de qualquer 
um, contribui para o declínio da comunicação 
unidirecional; mas, ao mesmo tempo, ela mostra quais 

necessidades se escondem na comunicação circular 
que triunfa nas redes sociais (networks): a urgência de 

um contato que transforme a conexão em encontro e 
de uma conexão que converta a distância em 
presença. 
 

A comunidade como rede de relações 

 

    Se, como diz a Madre na carta de convocação ao 
Capítulo Geral XXIII, a presença de «relações 
funcionais, formais, precipitadas que não preenchem a 
necessidade de encontro» coloca em crise o espírito de 
família, compreende-se como se torna indispensável 
cultivar a dimensão relacional como caminho 
privilegiado da educação evangelizadora. A Madre 
ainda ousa dizer que «o futuro apostará na qualidade 
das relações» (Circ. 935) e propriamente por isso cada 
realidade comunitária é chamada a «amadurecer as 
relações interpessoais que humanizam», realizando 
aquela ascese que deriva da busca compartilhada das 
«condições que favorecem relações verdadeiras, 
simples, capazes de expressar o querer bem de quem 
encontrou Jesus e se deixou transformar por Ele». Por 
outro lado, os instrumentos que dão vida a esta 
revolução do coração e das atitudes estão já 
claramente presentes nas Constituições; são aquelas 

ações que, no artigo 52 são apresentadas como ações 

que competem à Diretora e são, de fato, estratégias 
que, se assumidas pessoalmente por cada membro da 
comunidade, podem ajudá-la a definir um ambiente 
capaz de envolver a pessoa na sua inteireza: 
● dedicando-se ao encontro pessoal com o outro; 
● promovendo no grupo relações de qualidade; 
● cultivando a consciência da própria identidade 
vocacional e carismática; 
● colocando as próprias energias ao serviço da missão 
compartilhada. 
 

Por uma relação comunicativa 

 

    Enfim, na medida em que as nossas comunidades 
souberem tornar-se lugares onde cada pessoa pode 
mover-se e expressar-se com liberdade, isto é, na 
medida em que as nossas convivências forem 
verdadeiras e real entrelaçamento de vidas e de 
histórias, redes de relações significativas e não 
emboscadas nas quais naufraga a esperança de ser 
aceita, reconhecida, acolhida,  então  a   comunicação  
que as caracteriza se fará gradualmente mais eficaz, 
capaz de narrar vivências autênticas e de testemunhar 
sincera paixão pelo ser humano. 
    Somente nesta ótica os parâmetros comunicativos 
que adotaremos saberão levar em conta algumas 
instâncias irrenunciáveis: 
● o abandono daquela autorreferência que torna a 
vivência pessoal e comunitária fechada, dobrada sobre 
si e avessa ao diálogo; 
● a construção do diálogo mediante a promoção da 
comunicação dentro da comunidade e o cuidado de se 
confrontar com a sociedade civil; 
● a superação do simples desejo de exprimir-se, 
acompanhado pela atenção de querer acolher o pedido 
do outro e a conhecer o próprio interlocutor; 
● a consciência da própria identidade e a 
intencionalidade com que se colocam os outros a par 
do que se considera significativo; 
● o empenho em responder por si e pela própria 
comunidade garantindo a autenticidade e a 
confiabilidade da própria vida e a da comunidade; 
● a disponibilidade para pôr em jogo uma comunicação 
caracterizada pela escuta e pela transparência. 
    Lá onde a rede não favorece o encontro trai a si 
mesma e trai as pessoas; isso abre às nossas 

comunidades educativas a tarefa de restituir a cada 
pessoa um ambiente no qual comunicar-se e 
encontrar-se não são riscos, mas oportunidades. 

 
suorpa@gmail.com 
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MULHERES NO CONTEXTO  

 
 
 
 
 

     
 
 

    É a voz do Oriente. Huynh Thi Bich Thuy é natural 
do Vietnã, atualmente estudante no Instituto para a 
Pastoral Juvenil do Colégio Universitário Tangaza em 
Nairóbi, Quênia. É religiosa das Filhas de Nossa 
Senhora das Missões (RNDM). 
    Fizemos-lhe algumas perguntas a respeito do papel 
das mulheres na evangelização do Vietnã e de suas 
respostas emerge uma forte fé e toda a riqueza da 
espiritualidade feminina oriental. 
 

Qual é o percentual de católicos 
no Vietnã? 

 

    Huynh Thuy: O catolicismo foi introduzido no século 
XVI e desde então continua a crescer. Hoje os 
católicos são cerca de 7% da população. 
 

Qual é, segundo o seu parecer, a contribuição das 
mulheres no processo de evangelização do Vietnã? 
 

    Huynh Thuy: As mulheres vietnamitas são muito 
laboriosas, diligentes. Estão dispostas a enfrentar as 
renúncias e as privações da vida a serviço da vida.   
Tais atitudes as dispõem a serem abertas à obra da 
evangelização no Vietnã porque a evangelização não é 
senão a comunicação da plenitude de vida em Cristo. 
    Os sacerdotes no Vietnã têm muitas coisas a serem 
resolvidas em suas paróquias e isto lhes deixa pouco 
tempo para as visitas às famílias. Pode-se dizer que as 
mulheres, tanto as religiosas como as leigas dos vários 
grupos, complementam o seu trabalho fazendo as 
visitas, sobretudo aos pobres e aos grupos de minoria 
étnica.  A participação ativa das mulheres na obra 
evangelizadora é visível também pelo número 
crescente de jovens vietnamitas que abraçam a fé e se 
colocam ao serviço do Evangelho. São eles que 
reúnem as mulheres em grupos de oração e para a 
partilha do Evangelho. Nestes espaços, as mulheres 
aprendem a ler a vontade de Deus nos acontecimentos 
cotidianos. Geralmente, reúnem-se uma vez por 
semana e relatam ao grupo o seu encontro com Deus 
pelos meandros da vida, nas famílias e nos postos de 
trabalho. Para as mulheres mais pobres, a obra 
evangelizadora avança juntamente com as atividades 
de promoção humana e econômica. 

    A estas mulheres ensina-se a arte das pequenas 
produções e de economizar para garantir o sustento 
econômico de suas famílias. 
    O que se nota nestes grupos de mulheres é a 
disposição à ajuda recíproca. Elas estão dispostas a 
auxiliar e a compartilhar com aqueles que se esforçam 
para aprender os projetos de produção. 
 

Você tem episódios para nos contar 
de alguma mulher que considere ser 
profunda e eficiente  
comunicadora de Deus aos outros? 
 

    Huynh Thuy: Dois episódios particularmente tocam 

a minha vida de fé e de religiosa consagrada. 
    A mulher no Vietnã pode ser considerada como o 
pilar da fé. A verdade desta afirmação emerge, 
sobretudo nos casos de mulheres que se casam com 
homens budistas porque o matrimônio misto é comum 
e quase inevitável no Vietnã. 
    Conheci uma mulher deste tipo de matrimônio e que 
tinha quatro filhos. Sua filha primogênita havia 
manifestado o desejo de ser religiosa, mas o pai não 
lhe dava a permissão. Daí nasceu um conflito. Por 
meio da intervenção paciente e do diálogo da mãe  
conseguiu convencer o marido que, por sua vez, 
decidiu respeitar o desejo da filha. Porém, depois do 
entusiasmo e do encanto inicial, diante dos desafios 
cotidianos da vida consagrada, a filha confidenciou 
com a mãe que queria voltar atrás. Mais uma vez, é a 
mãe que se põe a orientar um discernimento realizado 
à luz de uma fé profunda. O acompanhamento 
oferecido pela mãe é comparável a um ato de 
regeneração da filha na fé, fundado no infinito amor de 
Deus. A vida da desposada, da consagrada, da leiga e 
da religiosa sempre tem seus desafios, mesmo muito 
fortes, o que permanece firme, porém, é o amor 
incondicional de Deus. Os gestos concretos de amor, o 
testemunho de uma fé sólida, palavras do amor de 
Deus expressas com a ternura de uma mãe... São 
todos atos que contribuíram para o renascimento da 
filha, a qual, agora, é uma feliz e convicta religiosa. 
Não somente isso, a fé desta mulher arrastou também  
 

 

Mulheres que geram convicções 

 
Bernadette Sangma 
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o marido à vida de fé, à igreja, como cristão convicto e 
atuante. 
    Para a segunda história devo antepor que as 
mulheres no Vietnã rezam a Deus com a concretude da 
vida: rezam e intercedem pelos seus maridos, seus 

filhos, pelos acontecimentos da vida familiar. Sabem 
que devem ser ‘guardiãs’ da fé e da espiritualidade em 
sua família. Também aqui se trata de uma mulher 
casada com um budista de uma família rica e 
abastada. A experiência da falência da empresa coloca 
em risco não somente a fé, mas também a vida, 
porquanto o marido, num momento de profunda crise, 
pensou em matar os filhos para livrá-los da dureza de 
uma vida que estava mudada e infeliz. A oração, a 
firmeza da fé da mulher, suas palavras 
tranquilizadoras: “o que acontece na vida não é 

absolutamente punição de Deus” caíram gota a gota na 
alma do marido. Este homem, de fato, não apenas 
superou a crise, mas tornou-se presidente do conselho 
paroquial assumindo a responsabilidade de 
acompanhar os casais de matrimônios mistos, na vida 
de fé e no respeito recíproco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Como você definiria a mulher vietnamita? 
 
 

  Huynh Thuy: Para a sociedade vietnamita, as 
mulheres são como a mãe terra. 
    No solo do seu ser germina a vida e ela nutre de fé, 
de alegria e de amor os próprios filhos e familiares. 
    Assim como a mãe terra, as mulheres geram, 
cuidam, alimentam e se doam de modo vital, gratuito e 
incondicional. 

sangmabs@gmail.com 
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VÍDEO  

       
 

             
 
 

       
 

    Romance de formação, fábula espiritualista, relato de 
aventura, reflexão filosófico/transcendental? “Vencedor 
do Man Booker Prize 2002, escreve a Levantesi, o Best 
seller Vida de Pi (Piemme) do escritor espanhol-
canadense Yann Martel é um pouco todas estas coisas, 
entrelaçadas com um garbo que fez acreditável e 
apaixonante para 7 milhões de leitores a mais 
inacreditável das histórias. Mas Ang Lee, o célebre 
diretor de Taiwan que fez fortuna na América, 
trabalhando com os efeitos especiais como nunca antes,  
leva-o para a tela e o torna extraordinário”. Ao longo de 
sua vida, sem suspender a incredulidade, pergunta-se 
como conseguiu rodar um filme como este. 
    Vencedor do Golden Globe, foi premiado também em 
Los Angeles 2013 com 4 Oscar (melhor direção, 
fotografia, trilha sonora, efeitos especiais) e 13 
Nomeações! Ver para crer. 
    A obra nos oferece um espetacular apólogo sobre o 
mistério da criação, o crescimento humano e espiritual, 
na presença da majestade do universo. 
   Dois protagonistas: Pi de 17 anos e um tigre de 
Bengala que, para sobreviverem, devem aprender a 
conviver em cima de uma barca à deriva no mar, por 227 
dias. O seu naufrágio torna-se assim a metáfora da 
busca humana pela salvação. 
 

Uma inacreditável história  
de vida e de fé 
 

    «Pi foi protagonista de uma inacreditável história de 
coragem e de resistência num contexto 
extraordinariamente trágico e difícil, escreve o japonês 
Okamoto para descrever Pi, depois de tê-lo encontrado 
em pessoa, nas últimas linhas do romance de Martell. 
Pelo que eu sei, a sua história é inédita. Pouquíssimos 
náufragos podem afirmar ter sobrevivido tanto tempo 
no mar: mais de sete intermináveis meses. E nenhum 

deles em companhia de um tigre de Bengala”. Nascido 
na Índia, Pi Patel é filho do guardião do zoológico de 
Pondicherry, que foi obrigado a emigrar para o Canadá 
com toda a família e os animais, a bordo de um grande 
navio de carga. Encontra-se náufrago e   desesperado, 
sozinho em um bote salva-vidas com o tigre, depois de 
haver perdido todos e tudo. Sede, fome e mil perigos 
lhe farão companhia em todos aqueles dias no mar. Ele 
mesmo faz o relato quando – depois de adulto, 
formado e casado, com sua família – encontra Yann 
Martel. O escritor em plena crise criativa estava em 
busca de uma história ‘autêntica e convincente’ para 

poder escrever um livro que, mesmo sem ser 
confessional pudesse provar a existência de Deus. 
    Quando Pi começa  sua vida pacífica na Índia, a 
curiosidade de sua adolescência marca sua 
abordagem com os ensinamentos de diferentes 
religiões: encontra a católica, a islâmica e o hinduísmo, 

opondo-se assim ao racionalismo do pai, bastante 
rígido. Isto não deve surpreender, porque na Índia 
estas religiões convivem e, para o jovem, é natural 
experimentar o desejo de conhecer todas elas. Apenas 
uma vez, no mar em constante perigo de vida, agarra-
se aos ensinamentos recebidos e invoca um Deus 
absoluto, não rastreável a uma religião particular.  
    Ang Lee se esquiva do sincretismo explicando quais 
são as razões profundas da sua escolha: “Para além 
da diversão, os jovens podem descobrir a força dos 
valores que embasam a existência humana”. E Pi os 
experimenta no bote salva-vidas, enquanto tudo remete 
ao transcendente: “Quando começou a minha solidão – 

lembra no final do seu relato para o romance – voltei-
me para Deus. E sobrevivi”. É certamente um filme de 
formação e de aventura, entre razão e fé, no qual, 
porém o tempo central “é o puro e grande cinema 
assinado por Ang Lee” e definido pela crítica “um 
daqueles espetáculos totais destinados a nutrir por 
longo tempo o imaginário coletivo”. Mesmo aceitando 
do roteiro (e do romance) vários episódios de contorno, 
o diretor esforçou-se para tratar com atenção as 
perturbações, as crises interiores e de fé de Pi, 
alavancando em primeiro plano daquela tempestade 
mortal (habilmente criada numa bacia hídrica de 
Taiwan) e daquele tigre que parecia verdadeiro, mas 
necessariamente fruto de efeitos especiais realizados 
através do computador. O diretor experimenta pela 
primeira vez nesta obra o 3D e é de uma habilidade 
extraordinária ao gerir os seus digitais feiticeiros. 
    Às vezes parece que os acontecimentos são 
observados pelo alto do céu, outras vezes, pela 
profundidade da água e outras ainda pelas pupilas 
entreabertas do tigre. Esplêndidas fotos em espelho 
entre o mar e o céu e outras imagens de mágica beleza 
conferem à aventura um encanto realmente rarefeito. 
Como uma vida que enquanto dependurada por um fio 
pode sublimar-se na dimensão religiosa, em uma 
crônica dramática de dias inesquecíveis e sem tempo. 

m.perentaler @ fmaitalia.it 
 

A vida de Pi 
 

de Ang Lee, USA , 2012 



27 
 

 
 
 
 

 
 
SOBRE A TEMÁTICA DO FILME   
  

Representar uma aventura inimaginável e trágica a 
ser acompanhada rumo a uma descoberta: “A 
espiritualidade é uma provisão vital”. 
 

“Tudo está perdido” parece nos dizer Pi, náufrago de 
dezessete anos, no meio do Mar num bote salva-vidas, 
em companhia de um perigoso tigre. Cheio de 
pústulas, feridas, hematomas, cicatrizes, nu e esgotado 
(interpretado pelo novato Suraj Sharma que é perfeito), 
sofrendo na carne e nos pensamentos ele nos 
acompanha na evolução de sua história interior, 
explicitando seu conteúdo central: «o instinto de 

conservação unido à inteligência e à vontade 
exercitada para superar cada dificuldade a fim de se 
salvar, revigorada pela confiança na providencial ajuda 
de Deus sinceramente invocado, o ajuda a sobreviver 
também num perigo extremo». No bote salva-vidas 
descobre suprimentos armazenados e outras coisas 
úteis à sobrevivência, mas o abastecimento invisível 
mais estratégico revela-se na intensa experiência 
espiritual de sua juventude. É como se toda a história 
dissesse – e fosse, antes de tudo – a luta contra o 
desânimo que vem de nós mesmos. Confirma-o o 
protagonista Pi em pessoa, quando no romance 
promete afirmando: «Se até este momento estou vivo 

por milagre, agora transformarei o milagre em hábito. 
Todos os dias vai se realizar o inacreditável. Lutarei 
com todas as minhas forças. Sim, enquanto Deus 
estiver comigo, não morrerei». 
 
 
 
 

 
SOBRE O SONHO DO FILME 

 

Entregar ao público a convicção de que a fé 
permite “transfigurar” mesmo o panorama mais 
taciturno da existência. 
 

A leitura do filme pode ser sintetizada assim: É a 

história de Pi, um adulto e realizado na vida, que 
lembra comovido e reconhecido a sua infância e 
adolescência aventureira, mas não obstante tudo, 
providencial, ao entrevistador que o escuta com 
crescente interesse - «as belíssimas imagens do diretor 
taiwanês, destilam para um público vasto e de todas as 
idades, a questão de Deus, o dirigir-se a Ele quando 
tudo parece perdido porque se está à deriva». São 
palavras de Luca Pellegrini e Arianna Prevedello que 
fizeram uma leitura pastoral da obra, para a diocese de 
Pádua. A metáfora é a do mar aberto (da vida) – 
prosseguem. O milagre que o sentimento de Deus 
comunica à jovem existência de Pi é a capacidade de 
oferecer em grande parte do filme, uma história 
‘curada’ de uma ferida dramaticamente mortal. 
Sim, Deus está no mar aberto. É a aliança que restaura 
o coração e o espírito de tantos náufragos (terrenos), 
nas tempestades da vida acompanhadas pelo calor 
escaldante. Finalmente, a busca da Verdade que toda 
experiência religiosa traz consigo é o único e 
verdadeiro salva-vidas em que Pi está disposto a subir 
e sugere que você faça a sua escolha. Filme a ser 
conhecido, proposto e discutido. 
 
 
 

O LIVRO 

 
 

       Gianfranco Ravasi, cardeal e presidente do 
Pontifício Conselho da Cultura e das Pontifícias 
Comissões para os Bens culturais da Igreja e de 
Arqueologia sacra, no texto Guia aos Navegantes 
propõe um percurso de busca por meio da metáfora do 
‘navegar’. 

    O termo ‘navegar’ parece ser muito atual para o 
nosso tempo caracterizado pela linguagem informática. 
O autor, com profundidade intelectual e bíblica, traça 
um caminho subdividido em diversas etapas que 
podem ser confrontadas com a fé (que pressupõe um 
ato de confiança, portanto uma corrente de amor) e 
com a razão. 

Gianfranco Ravasi 
Guia aos navegantes 

Anna Rita Cristaino 

 
 

 

PARA  REFLETIR 



28 
 

    Dois modos que não se excluem, mas se entrelaçam 
por meio da escuta recíproca, que pode abrir-se ao 
diálogo, com um notável enriquecimento de 
perspectivas. 
    É nisto que emerge a rica experiência do Card. 
Ravasi no “Pátio dos Gentios” um projeto nascido de 
uma intuição do Papa Bento XVI e desenvolvido em um 
espaço neutro de encontro e diálogo entre crentes e 
não crentes. 
    O autor parte da pergunta se ainda há algum sentido 
em procurar um porto ou é preciso resignar-se em 
prosseguir para ver. A rota parece incerta e a 
humanidade um pouco desorientada «navega no mar 
da Internet como um Ulisses que, porém, não carrega 
nos ombros nenhuma ilha de Ítaca e, portanto, não 
sabe para onde volver a proa do navio a fim de atingir 
uma meta». 
    O Card. Ravasi propõe um percurso de busca no 
qual uma sabedoria antiga confronta-se criticamente 
com as dúvidas do homem contemporâneo. O trajeto 
se desata em um crescendo emotivo e espiritual, ao 
longo da diretriz que liga três grandes portos: a 
“cidade secular”, metrópole moderna, frenética e 
desencantada, que relegou o sagrado para além de 
suas fronteiras e na qual Deus, se devesse apresentar-
se na praça principal, «seria apontado como um 
estranho ao qual pedir os documentos de identidade»; 
a “cidade do homem”, «fascinante e cintilante de 
luz», mas frequentemente «devastada pelas suas 
escolhas históricas», um lugar com forte valor 
simbólico, que pode se tornar sinal e antecipação do 
encontro com o divino ou secar na ilusão de bastar-se 
a si mesma; e enfim “a cidade de Deus”, o objetivo 

último da nossa peregrinação, que se pode abraçar 
somente com o olhar da fé. 
    Parte-se, portanto da “cidade secular”: são 
indicadas, por exemplo, Milão e Nova York. Da primeira 
o autor ressalta como ‘centro’ o Duomo, «localizado no 
coração da estrutura urbana». 
    Da segunda, a selva dos arranha-céus que assinala 
a «desertificação religiosa ligada  ao processo de 
urbanização e ao surgimento da “tecnópoli”». 
    Em particular no parágrafo «Entre César e Deus» o 
Cardeal Ravasi distingue o significado preciso de 
alguns termos, como ‘secularização’ – ‘secularismo’, 
‘laicidade’ – ‘laicismo’, indicando os ambientes e a 
interação. 
    É igualmente muito importante a distinção entre 
cristãos e budistas. 
    No capítulo “A cidade do homem” enfrenta-se a 
relação entre o homem e Deus, com numerosas 
referências bíblicas e literárias, por meio das quais se 
explica o encontro com o Infinito que, mesmo dentro da 

comunicação, deixa ‘um fundo de obscuridade”, no 
qual entra em jogo a fé. 
    Na “emocionante navegação da fé” chega-se à 
“Cidade de Deus” (cfr. Obra de Agostinho). Parte-se 
do Evangelho de João (1, 1,14), percorre-se a 
existência histórica de Jesus, do ‘sim’ de Maria à 
paixão, à ressurreição. 
    Na “cidade de Deus” «Deus e o homem passeiam 
juntos reconciliados, graças à obra salvífica de Jesus, 
que se baseia no amor (ágape)». 
    É precisamente graças a este amor que, ao homem 
que livremente acolhe a mensagem, é concedido o 
perdão das culpas e, portanto o encontro – abraço que 
conduz do tempo à eternidade. É o Ponto de chegada, 
no qual se encontra repouso e que é a última parte do 
texto. 
    O percurso indicado, porém, não é simples, e o autor 
mostra os riscos, também apresentados por falsas 
ideologias e até mesmo por vários âmbitos da ciência, 
quando inspecionados com orgulhosa autossuficiência. 
    Em última análise o navio com o qual o autor nos 
convida a sulcar o oceano da história, «arvora a 
bandeira cristã» e a sua bússola é a Bíblia, mas ao 
longo do itinerário pode-se cruzar, por apenas alguns 
momentos, com companheiros de viagem provenientes 
das mais variadas experiências: escritores e 

dramaturgos como Borges, Pirandello e Ionesco, 
filósofos como Pascal, Kierkegaard e Nietzche, artistas 
como Gauguin e Chagall, autor-compositor-intérprete 
como Guccini e De Andrè, e outras grandes 
personalidades que, em cada época, deram voz às 
demandas fundamentais da humanidade. 
    Com a habitual profundidade intelectual e a 
propensão ao diálogo que a mesma cultura leiga lhe 
reconhece, Ravasi enfrenta também os escolhos mais 
insidiosos da atualidade como o das relações entre 
Igreja e Estado ou entre pesquisa científica e religião, e 
imergindo-se na inquietação e nas lacerações do nosso 
tempo traça as coordenadas para uma viagem rica de 
sugestão, que envolve os crentes e os não crentes 
unificados pelo desejo de continuar a questionar-se. 
    O autor na última página do texto afirma que «o crer 
e o compreender devem encontrar-se e prosseguir 
juntos, mesmo que seja dificultoso. 
    Todavia este caminhar juntos não atinge um objetivo 
comum. Num certo momento, de fato, a razão se 
detém e na reta final, que é uma arriscada ascensão, 
avança-se com uma companhia diferente que se 
mostra do alto e que indica percursos compreensíveis 
somente a quem adota outro modo de ver e de 
escutar». 
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  Jim Morrison, famoso cantor e líder do histórico grupo 
dos Doors, dizia: «Crescer quer dizer ter a coragem de 
não subtrair as páginas de nossa vida, mas 
simplesmente de virar a página. Crescer significa ter a 
coragem de olhar o mundo e sorrir. Crescer significa 
olhar para trás e abraçar as lembranças sem chorar. 
Crescer é saber distinguir a realidade dos sonhos. 
Crescer é saber levantar-se depois de uma queda feia. 
Crescer... nem todos têm vontade de crescer... talvez 
porque estejam conscientes das dificuldades que 
encontrarão crescendo...». 
    O mundo discográfico fez tesouro destas palavras e 
decidiu cultivar alguns talentos de tenra idade 
cunhando um termo que incluísse todos eles: os baby 

singer. 
    Quem não se lembra de ShirleyTemple a menina  
cognominada Cachos de ouro, que em numerosos 
filmes cantava e dançava com os atores de Hollywood? 
Como esquecer uma outra menina também com muitos 
cachos, Nikka Costa, que cantava com o pai a 
famosíssima canção On my own? Temos ainda diante 
de nós um jovem, Luis Miguel, que é lançado no 
mundo artístico com apenas 12 anos e que se torna 
famosíssimo com apenas 15 anos. Ou uma menina 
francesa, nos anos 90, que cantava Joe le taxi e que 
agora é uma famosa atriz: Vanessa Paradis. Ou então 

a sua compatriota Alizee que no ano 2000 viajou pelo 
mundo cantando Moi, Lolita. Ou uma jovem com 
apenas 18 anos que se tornará estrela internacional e 
que, no Festival de Sanremo, cantava La solitudine: 
Laura Pausini. E a adolescente Britney Spears na sua 
estreia mundial com a canção Baby one more time que 
conseguiu vender 9.154.000 cópias do seu CD.  E os 
mais recentes produtos discográficos produzidos pela 
High school Musical (Vanessa Hudgens, Corbin Blue, 
Zac Efron), O mundo de Patty (Laura Esquivel), o 
universo Disney (Miley Cirus, Selena Gomes; Christina 

Aguilera, Justin Timberlake, Demi Lovato), os cantores 
do famoso telefilme Glee ou os aclamados One 
Direction. Em suma, tantas crianças e adolescentes 
que começam desde jovem a entrar no show business. 
 

 
 

 

 
 
Mas é justo que se inicie qualquer carreira 
artística em tenra idade? 
 

    O mundo do esporte fornece o padrão de que a 
carreira comece na idade jovem. Mas vale também 
para a música? Muitos artistas justificam esta escolha 
porque estimulados pelos pais que às vezes encontram 
nos filhos sua realização artística, outros justificam 
porque é na idade jovem que é preciso assentar as 
bases para construir o próprio futuro artístico, outros 
porque deve-se aproveitar cada momento da vida e, se 
o sucesso chega quando se é jovem, por que rejeitá-
lo? 
    O fenômeno do momento chama-se Justin Bieber 
que tem apenas 14 anos e foi descoberto por um 
notável discográfico graças aos vídeos que havia 
carregado no YouTube. A partir dali começa a sua 
fulminante carreira que o leva a vender quase 20 
milhões de cópias do CD, em apenas 3 anos de 
carreira. O vídeo de estreia com o título “Baby” está em 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

segundo lugar entre os vídeos mais vistos no mundo 
com 830 milhões de visualizações.   
    Colocando à parte os números que mostram o 
sucesso destes produtos comunicativos, a pergunta 
que podemos nos colocar é esta: é correto que estes 

adolescentes vivam um período de vida tão importante 
ao seu desenvolvimento, assim tão expostos, com 
ritmos cansativos de trabalho até para os adultos, 
afastados de sua vida escolar, de seus colegas e de 
seus amigos? 

 

Os efeitos na vida dos Baby Singer 
 

    Avaliando os baby singer de um tempo e 
observando sua vida atual, fica evidente a importância 

De Baby Singer  
a cantor verdadeiro 

Mariano Diotto 
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das pessoas que ficaram ao seu lado nos anos de 
maior sucesso. Quem não teve figuras adultas ao seu 
lado que os pudesse guiar, perdeu o rumo caindo em 
estados depressivos e autodestrutivos. Laura Pausini 
declarou que, apenas recentemente, recuperou a 
simplicidade que havia perdido no curso dos anos. A 
cantora admite que até  há pouco tempo havia perdido 
de vista o que verdadeiramente era importante na vida 
e que efetivamente “a sua cabeça estava feita”. Lembra 
que houve períodos em que se irritava somente porque 
não estava no hotel adequado para ser vista por todos. 
Esta excessiva atenção à sua própria imagem não a 
beneficiou, mas declara que agora compreendeu que 

chegou o momento de voltar a ter os pés no chão     e  

compreender que, o que conta realmente, é a  música. 
É claro: junto de sua família. Admitiu ter conseguido 

reencontrar a simplicidade perdida graças à ajuda de 
seus pais: momento de redescobrir a simples beleza 

das coisas para se sentir um pouco criança. 
  No fundo, é exigido destes adolescentes que sejam já 
adultos e perfeitos no palco, nas entrevistas, nos 
backstage. Convém então lembrar o que disse o 
escritor Antoine de Saint Exupery: «A perfeição não é 
obtida quando nada mais se tem para alcançar, mas 
sim quando nada mais se tem para eliminar». 
 

m.diotto@iusve.it 
 

 
  

CAMILLA   

   

 
 
    Eu não lhes escondo que a fé me atormenta... Sim, 
eu sei que estamos precisamente no ano dedicado a 
esta virtude, mas ela me atormenta do mesmo jeito, 
antes... talvez ainda mais! Não é propriamente porque 
não a tenha, mas – como dizer? – tenho uma fé 
medida, ou melhor, sob medida para mim! 
    Nem muito grande nem muito pequena, em suma, 
uma fé equilibrada que sabe bem o que abraçar e o 
que deixar porque um saudável equilíbrio e um 
cuidadoso discernimento nunca são demais! 
    Não se pode é claro acreditar em tudo e acreditar 
em nada! Direi, todavia, que esta atitude calculada é 
necessária particularmente no âmbito da fé, sobretudo 
quando o seu objeto é não tanto o ensinamento da 
Santa Igreja Romana quanto as opiniões ou os modos 
de fazer que caracterizam as nossas benditas (mas 
nem sempre santas) comunidades. 
    Quem como eu tem um pouco de experiência de 
vida comunitária, sabe que não é fácil manter-se como 
pessoa serena e solar em ambientes que às vezes têm 
dificuldade para propor-se como “casas” acolhedoras 
(a propósito: o grande desafio do próximo Capítulo!). 

    Não posso é claro dizer isso de todas, mas sei que 
entre nós somos muitas que, por natureza, somos 
levadas a ver o positivo em toda parte; isso acontece 

particular e especialmente bem dentro de nós mesmas, 
porque Deus foi generoso com a nossa vida, e nós, 
como João diante do sepulcro vazio, vemos e 
acreditamos! 

    Mas, ver o positivo em comunidade, ver e crer que 
também ali, assim como dentro do nosso coração (e 
infelizmente nem sempre dentro do coração do 
outro...), mora o Senhor, bem... às vezes beira o 
impossível! 
    Somos sinceras, vê-se um pouco demais para 
pensar que Deus está trabalhando em determinadas 
situações: diretoras que escutam pouco, mas que 

pouco fazem para se fazerem escutar; irmãs jovens 

que querem ter uma palavra a dizer, mas que muitas 
vezes nada têm para dizer; irmãs mais maduras que 

têm saudades do passado, mas que no passado 
deixaram os sinais da sua maturidade... 
    Poderia continuar, mas vou parar por aqui, todavia, 
compreendam bem que sobre este terreno 
escorregadio é melhor agarrar-se a uma atitude de 
confiança prudente e moderada, evitando tanto ser 
ingênuas e superficiais quanto passar por céticas e 
calejadas. Como? Qual é o critério?   Seguramente não 
é um critério baseado apenas no nosso humor, que às 
vezes nos faz pender para o positivo e outras vezes 
para o “tudo negro”. Os meus muitos anos de 
comunidade ensinaram-me uma coisa: o importante é 

a perspectiva, o ponto de vista. De vez em quando é 
preciso ter a coragem (e é preciso querer) de mudar a 
própria posição, o ângulo pelo qual olhamos as 
pessoas e os eventos.  

Palavra de C. 
 

A fé sob medida 
 

Camilla 
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VOCÊS TÊM UMA PARTE IMPORTANTE NA FESTA DA FÉ, 

         VOCÊS NOS TRAZEM A ALEGRIA DA FÉ E NOS DIZEM  
QUE DEVEMOS VIVER A FÉ COM UM CORAÇÃO JOVEM,  

SEMPRE... 
                                                                          

 PAPA FRANCISCO 

suplemento fma 
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O ORVALHO NÃO ATENUA 
TALVEZ O CALOR?   

ASSIM, UMA PALAVRA 
É O DOM MAIS PRECIOSO. 

 

 SIRAQUE 18, 16 
 


