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EDITORIAL

neste número

Anunciadores em caminho
Maria Helena Moreira
Colocar-nos em caminho como anunciadores é,
antes de tudo, uma graça, um chamado, uma
convocação que, fundada na confiança no Autor do
chamado, nos chacoalha e inquieta o coração. Anúncio
de uma habitação, de uma acolhida da Palavra que se
faz morada em nós mesmos, enquanto percorremos as
estradas juntamente com todos aqueles com os quais
Deus nos presenteia ao longo da vida.
Anunciar a Gratuidade na gratuidade, como um
reconhecer a beleza da consagração, na obediência
humilde da contínua escuta da voz de Deus, que nos
põe em movimento para romper as cadeias da
autorreferência, nos impele a dar vida aos outros,
experimentando a alegria indizível de não pensar em
nós mesmos. E como Maria Mazzarello, ressignificar o
“quarto de hora” em conexão com Ele, presente nas
pessoas e na realidade do nosso mundo.
Anunciar a Paz na harmonia, como um exercício
cotidiano de integração interior, de acolhida da nossa
humanidade como espaço de encontro, em que Deus
opera e age com misericórdia. Viver tocando
delicadamente a terra da nossa existência e dos outros
como quem toca um mistério. E diante do mistério
podemos somente ajoelhar-nos.
Reconhecer o Deus da Paz impele-nos a fazer
frente contra a injustiça, a violência, o sofrimento da
humanidade, comunicando a Palavra, testemunha de
perdão, de gestos de inclusão, de bondade. Somente o
Deus da Paz pode fazer irromper o Magnificat na
existência de toda a humanidade que sintetizará a
experiência do seu Amor, ao longo da vida, ao longo da
história.

Anunciar a Solidariedade na proximidade, como
sempre vimos Jesus fazer, no seu caminho, com os
seus discípulos.
No hoje que nos toca viver e construir, gostaríamos
de colocar os nossos passos no ritmo dos passos
solidários do Mestre. O ritmo da aproximação nos faz
aprender, por meio dos dons e das riquezas dos
outros, a compreender suas dores mais profundas e
compartilhar suas expectativas, nutridas pela
esperança evangélica.
Proximidade no cotidiano encontro com as irmãs na
comunidade, com um olhar que acolhe, com uma
palavra que desperta, com a sensibilidade de deixar-se
formar e acompanhar pelos outros que Deus põe ao
nosso lado no caminho da vida. Proximidade dos
jovens e, com eles, impelidas pela Palavra, prosseguir
com alegria, rumo à plenitude da vida para todos.
Proximidade das realidades de sofrimento de toda
natureza, que existem neste mundo, com a firme
decisão de confrontar a nossa vida com as propostas
do Evangelho e, pouco a pouco, configurar-nos a Jesus
no rosto dos pobres, dos excluídos, das crianças
abandonadas, dos idosos. Tocar a nossa
vulnerabilidade redimida pela misericórdia de Deus.
Anunciar em caminho, pedindo sempre a graça de
nos fazer morada de Deus para os outros, e acolher a
habitação do outro como o rosto autêntico de Deus.
mhmoreira@cgfma.org
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primeiro plano

Aprofundamentos bíblicos, educativos e formativos

5

A paz é o caminho

Paz na Ucrânia
Ganna Zainchkovska fma, Brygida Zurawska fma
A Ucrânia é um País da Europa
oriental, o seu nome significa
“na fronteira”, mas encontra-se no centro
da Europa. Um espaço de fronteira,
sempre disputado e conquistado
pelos poderosos vizinhos: Rússia, a leste,
e Polônia, a oeste. É, portanto uma
vasta fronteira precisamente no
centro do continente Europeu.
Um grande território predominantemente
plano, jovem, com diferentes
nacionalidades, línguas e religiões.
A Ucrânia esteve muitas vezes
no centro dos conflitos e o povo
sempre precisou lutar pela sua liberdade.
As regiões do conflito
A breve história da Ucrânia de 1991 até hoje foi
marcada por pequenos e grandes terremotos que
minaram a sua estabilidade.
Comandou a sorte do País por mais de duas
décadas um sistema político-oligárquico que devorou
os recursos do Estado, deixando grande parte da
população abaixo da linha da pobreza.
A revolução de 2004, denominada «a revolução dos
milionários contra os bilionários», e a chegada de
Yanukovich, pró-russo, decretou o fracasso final.
Os ucranianos, no final de novembro de 2013,
deram início à enésima fase revolucionária depois que
Yanukovich decidiu não firmar mais o acordo de
associação com a Europa, que marcava o primeiro
passo para o ingresso da Ucrânia na União Europeia.
Para o bem da Ucrânia, em 17 de dezembro
Vladimir Putin ofereceu 15 bilhões de dólares e gás a
preço de barganha, que o Presidente ucraniano aceitou
para salvar a economia.
No dia 19 de janeiro de 2014 milhares de
ucranianos desceram para a Praça Maidan a fim de

protestar contra Yanukovich e invocar a Europa.
O protesto estendeu-se pelo País, incluindo o Leste,
de maioria russa.
Em 20 de fevereiro a Praça Maidan tornou-se um
campo de batalha com 77 mortos; no dia 21,
Yanukovich fugiu.
Novamente uma mudança de regime, manchada de
sangue e aprovada pelo Ocidente, que foi seguida pela
reação russa com a anexação da Crimeia e o conflito
no Donbass.
As batalhas se desenvolveram em particular na
autoproclamada república popular de Donetsk, em
Krasnodon e Lugansk.
Neste meio tempo, primeiro o Presidente interino da
Ucrânia, Tucinov, e depois, o presidente eleito,
Poroshenko, lançaram a operação antiterrorismo,
organizando as forças armadas de Kiev contra os
rebeldes e tentando retomar o controle das zonas
“conquistadas” pelos pró-russos.
A situação se precipitou quando o governo
ucraniano lançou uma ofensiva para expulsar os
rebeldes do País.
Na metade de agosto a Rússia invadiu militarmente
a Ucrânia oriental.
Por causa do conflito muitas famílias abandonaram
suas casas e ainda não voltaram, não obstante a frágil
trégua. Em algumas cidades do leste apenas ficaram
os idosos e os enfermos, privados de toda assistência
e dos gêneros de primeira necessidade.
As fma na Ucrânia
As Filhas de Maria Auxiliadora na Ucrânia: em Lviv
(a Oeste do País) e em Odessa (ao Sul) onde atuam
por meio do pensionato para estudantes, das aulas na
escola dos Salesianos, da catequese e atividades
paroquiais.
A situação mais instável é em Odessa, porque aqui
a maioria é pró-russos. No dia 2 de maio de 2014 em
Odessa, uma cidade com 110 nacionalidades
diferentes mesmo se muito tolerantes, houve um
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grande choque entre os pró-russos e os próucranianos, que causou a morte de mais de 100
pessoas.
A população vivia com grande medo, hoje se respira
uma aparente tranquilidade e paz e certo patriotismo
da parte dos ucranianos. Houve muitas manifestações
para se alcançar a paz e muitos foram os gestos de
solidariedade, de unidade e de fé do povo ucraniano.
Mas, continua-se a lutar para salvar as próprias
terras, para garantir aos jovens um futuro diferente. A
Igreja faz sentir a sua voz e se empenha por meio da
revolução pacífica do diálogo, da oração e do jejum.
Na Ucrânia, mesmo em condições dramáticas, entre
as várias confissões – ortodoxas, católicas,
protestantes – vive-se a solidariedade, um ecumenismo
prático porque a missão é comum: salvar vidas
humanas.
«Ninguém se pergunta se são católicos, ortodoxos
ou muçulmanos. Estamos unidos para servir» As fma
continuam a sua missão com coragem e audácia e, em
particular, acolhem os refugiados de guerra.
Empenham-se em projetos de solidariedade,
sustentam o caminho rumo à paz com a oração e o
seu testemunho de fé.
Uma jovem, que veio de Donetsk, fez o seguinte
relato: «O meu nome é Marichka. Nasci em Donetsk e
lá vivi por 20 anos, enquanto a guerra não chegou
também em minha casa. Não posso esquecer os rostos
daqueles homens armados que giravam pela cidade
semeando terror e saqueando o que encontravam pela
frente. Precisei interromper os meus estudos na
Universidade e junto com minha mãe, meu pai e meu

irmão deixamos Donetsk e fomos para Lviv. Estava
muito preocupada, mas Deus guiou os meus passos.
Em Lviv, é muito difícil encontrar um alojamento,
sobretudo para nós imigrantes. É muito caro. Sendo
assim rezei e me entreguei a Ele. Encontrei acolhida e
calor humano junto das Irmãs Salesianas (fma). Nesta
casa somos uma pequena comunidade de 11 moças,
queremo-nos muito bem e nos ajudamos.
Juntas estudamos, celebramos as festas,
reordenamos os ambientes, mas a coisa mais
importante é que, diariamente, em cada momento da
jornada temos a possibilidade de estar com Jesus na
Capela.
Para mim foi um grande presente encontrar casa
aqui, não sei se um dia voltarei para a minha casa em
Donetsk.
Porém, sinto paz no meu coração, mesmo se, às
vezes, passo por momentos de desespero e de
preocupação. Não deixo jamais de agradecer a Deus
por aquilo que fez por mim. E confio que tudo
continuará bem!»

“Para poder construir a paz é preciso que a fé
se transforme em ação, a esperança, em
solidariedade e unidade. Em momentos difíceis
é importante fazer-se próximos, ser
testemunhas de paz e de alegria, ser
mensageiras de esperança por meio do anúncio
da Palavra de Deus”.
annazfma@yahoo.it,
brygidazurawska@wp.pl

Mulheres no contexto

Proximidade
Palma Lionetti, Debbie Ponsaran
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Papa Francisco, em Valdocco,
encontra a Família Salesiana.
Seus gestos, suas palavras foram
ocasião de viver a proximidade,
de abrir espaços e tempos para falar,
abraçar, saudar o grande número
de pessoas reunidas por ocasião
do Ano Bicentenário do nascimento
de Dom Bosco e do Happening
dos oratórios e dos jovens, em Turim.
O Papa Francisco, como sempre, falou com o
coração e, propriamente para nós Filhas de Maria
Auxiliadora, disse de “formar as jovens para que se
tornem mães” e se existe um “papel forte” que a mulher
deve esperar ter na Igreja é o mesmo papel de Maria
no dia de Pentecostes.
Maria, com os onze, na casa cheia do vento do
Espírito Santo, foi o elemento unitivo da comunidade
primitiva, talvez porque havia já vivido o seu
Pentecoste pessoal, por ocasião do anúncio do Anjo,
quando a potência do Altíssimo desceu sobre ela! A
partir daquele momento, pelo efeito daquele «não
temer» do Anjo Gabriel, Maria enfrentou a vida com
uma incrível força de ânimo, e se tornou o símbolo das
“mães-coragem” de todos os tempos. É claro, também
ela lutou contra o medo, como escreve Tonino Bello:
“Medo de não ser compreendida... Medo de não
conseguir. Medo pela saúde de José. Medo pela sorte
de Jesus. Medo de ficar sozinha... Quantos medos!”.
Seria necessário elevar um santuário a “Nossa
Senhora do medo”, se ainda não existisse. Em suas
naves nós todos nos refugiaríamos um pouco. Porque
todos nós, como Maria, somos perpassados por aquele
humaníssimo sentimento que é o sinal mais claro do
nosso limite. Mas precisamente no santuário erigido a
“Nossa Senhora do medo”, diante dela que se tornou a
“Nossa Senhora da confiança”, cada um de nós
reencontraria a força para ir adiante, redescobrindo os
versículos do salmo que Maria terá murmurado, quem
sabe quantas vezes: «Ainda que eu caminhe por vales
escuros, não temerei mal algum, porque sempre estás
comigo... por dias sem fim». Então, coragem e não
resignação!
Eis o segredo que Maria, mulher e mãe, entrega ao
coração de cada uma de nós para lançar-nos sem
medo na missão, para viver a proximidade como
companhia.
Na Carta aos Consagrados Alegrai-vos lê-se a
respeito: “Sair pela porta para procurar e encontrar!
Tenham a coragem de ir contra a corrente desta cultura
eficientista, desta cultura do descarte.
O encontro e a acolhida de todos, a solidariedade e
a fraternidade, são elementos que tornam a nossa
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civilização verdadeiramente humana.
Ser servidores da comunhão e da cultura do
encontro! Eu vou querer-vos quase obstinados neste
sentido. E deveis fazê-lo sem presunção”. O Papa
Francisco nos exorta a «sair do ninho», para habitar a
vida dos homens e das mulheres do nosso tempo, para
entregar-nos a Deus e aos jovens. Isto se torna
possível, torna-se uma exigência natural em nossa
missão quando não cabe mais, em nossa vivência de
consagradas, “o fantasma da imagem de uma vida
religiosa entendida como refúgio e consolação, diante
de um mundo externo difícil e complexo”.

Aproximação e encontro
São as duas categorias pastorais que se tornam
também as duas modalidades por meio das quais
expressamos a nossa feminilidade.
Como mulheres, antes que como religiosas, não
deveríamos sentir-nos “menos”, menos corajosas,
menos belas, menos capazes, porque nos aprisiona no
medo de não estar à altura, de não conseguir, de não
saber gerir a própria vida, de nos encontrar diante de
tarefas muito grandes, de não ter a capacidade
necessária, de não saber resolver.
Em suma, poderiam ser infinitas as experiências
que nos levam a nos sentir inadequadas e inoportunas.
Mas, às vezes precisamos delas. Muitas vezes pesam.
Às vezes tornam-se o único modo de aproximar-nos
das coisas, de pensar em nós e na missão.
Nem sempre conseguimos percorrer o caminho da
aproximação e do encontro, porque bloqueadas pela
ansiedade, preocupações e dúvidas. Às vezes, este
medo nos afasta dos outros em vez de nos aproximar
deles, porque precisamos ter tudo sob controle, gerir
em primeira pessoa, não queremos delegar. Criamos
para nós mesmas situações tão empenhativas e
incômodas, difíceis de administrar, que o não realizálas é sobrevivência. Nós as transformamos em
ocasiões contra nós, prova das nossas incapacidades.
8

Ou, então, criamos para nós parâmetros de
avaliação muito ambiciosos, somos perfeccionistas,
categóricas. O resultado é uma espécie de tristeza que
nos tira a energia de viver a proximidade.
Na Carta aos Consagrados Alegrai-vos lê-se
também que o nosso caminho « amadurece rumo à
paternidade pastoral, rumo à maternidade pastoral, e
quando um padre não é pai da sua comunidade,
quando uma irmã não é mãe de todos aqueles com os
quais trabalha, torna-se triste. Este é o problema. Por
isso eu vos digo: a raiz da tristeza na vida pastoral está
exatamente na falta de paternidade e maternidade que
provém do viver mal esta consagração, que deve nos
levar à fecundidade ».
Ser mães significa nutrir, cuidar, fazer crescer, dar.

É naturalmente alto o risco de apropriar-se do outro
neste dinamismo. E então?!
A Evangelii Gaudium no nº 272 diz que “quando
vivemos a mística da aproximação do outro com a
intenção de procurar o seu bem, alargamos a nossa
interioridade para receber o mais belo dos presentes
do Senhor”.
Este gosto espiritual de permanecer com as
pessoas, até o ponto de descobrir que isto se torna
fonte de uma alegria superior, talvez esteja entre os
presentes mais belos que o nosso coração de
mulheres e de mães possa desejar!
palmalionetti@gmail.com
debbieponsaran@cgfma.org

Cultura Ecológica

Biodiversidade
Julia Arciniegas

O termo biodiversidade foi cunhado
em 1988 pelo entomologista americano
Edward O. Wilson.
A biodiversidade compreende milhões
de plantas, animais e micro-organismos,
os genes que eles contêm, os complexos
ecossistemas que eles constituem
na biosfera. Esta não se refere
apenas à forma e à estrutura
dos seres vivos, mas inclui também
a diversidade entendida como abundância,
distribuição e interação
entre os diversos componentes fisicos
e inorgânicos do sistema,
que se influenciam reciprocamente
(Instituto Superior para a pesquisa
e a proteção ambiental – ISPRA).
A Convenção ONU (1992) sobre a Diversidade
Biológica evidencia que esta inclui a diversidade em

nível genético, de espécie e de ecossistema. A
diversidade genética define a diferença dos genes
numa determinada espécie e corresponde à totalidade
do patrimônio genético ao qual contribuem todos os
organismos que povoam a Terra.
A diversidade de espécies compreende a riqueza de
espécies, mensurável em termos de número das
mesmas espécies presentes em uma determinada
zona, ou de frequência das espécies, isto é, a sua
raridade ou abundância num território ou num habitat.
A diversidade de ecossistema define o número e a
abundância dos habitat, das comunidades viventes e
dos ecossistemas nos quais os diversos organismos
vivem e se desenvolvem.
Viver em harmonia com a natureza
Na décima Conferência da ONU sobre a
biodiversidade, realizada em 2011 em Nagoya (Japão),
foi estabelecido o Plano estratégico para a
biodiversidade 2011-2020.
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Nele foram estabelecidos os mecanismos para o
uso dos recursos genéticos de plantas, animais e
micróbios de alimento, remédios, produtos industriais
cosméticos e outros produtos.
Em 14 de julho de 2014, o secretariado da CBD
(Convenção do Rio sobre a Biodiversidade) declarou
que o Protocolo de Nagoya foi ratificado por outros 50
Países e, portanto entrou em vigor para todos os
efeitos.
Este plano foi denominado: “Viver em harmonia com
a natureza” e representa um resultado histórico
porquanto constitui um possível elo de união entre as
políticas para a conservação da biodiversidade e
aquelas para a luta contra a pobreza.
Perda de biodiversidade
No primeiro capítulo da sua Encíclica Laudato si, o
papa Francisco evidencia “aquilo que está acontecendo
em nossa casa”, e faz um percurso por meio de
algumas questões que hoje suscitam inquietações e
que já não podemos mais esconder debaixo do tapete.
Entre elas, todas coligadas, a perda da biodiversidade.
Depois destas análises, o Pontífice lamenta-se pela
fraqueza das reações diante destas situações que
provocam os gemidos da ‘irmã terra’, que se somam
aos gemidos dos abandonados do Mundo, com um
lamento que reclama de nós outra tomada de direção,
outra rota.
À perda da biodiversidade, papa Francisco dedica
dez parágrafos (da página 32 à 42).
Ele afirma, entre outras coisas, que “a destruição de
florestas e bosques implica ao mesmo tempo a perda
de milhares de espécies vegetais e animais que têm
um valor em si mesmas e que poderiam constituir no
futuro, recursos extremamente importantes para a
alimentação, a cura das doenças e múltiplos serviços.
Torna-se sempre mais necessário um estudo atento do
impacto de cada projeto sobre a biodiversidade para
evitar os risco de extinção de algumas espécies ou
grupos de animais ou vegetais e das consequências
funestas que isso causa ao ecossistema global”.
Faz notar que “a poluição dos oceanos, mares, rios,
lagos, corre o risco também de transformar o
maravilhoso mundo marinho em, cemitérios
subaquáticos despojados de vida e de cor”.
Uma beleza única
O Papa chama todos à responsabilidade com ações
concretas porque todas as criaturas estão conectadas
e temos necessidade uns dos outros. Portanto, deve
ser reconhecido, com afeto e admiração, o valor de
cada uma delas. «São louváveis, afirma o Papa
Francisco, e às vezes admiráveis, os esforços de
cientistas e técnicos que procuram resolver os
problemas criados pelo ser humano. Mas, observando
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o mundo, notamos que este nível de intervenção
humana, muitas vezes a serviço das finanças e do
consumismo, na realidade faz com que a terra em que
vivemos se torne menos rica e menos bela [...]. Deste
modo, parece que nos iludimos pensando poder
substituir uma beleza única e não recuperável com
uma outra criada por nós» (Francisco, Laudato si’ n.
34).
Prioridade dos percursos educativos
Um dos quatro grandes temas enfrentados pela
Carta da EXPO Milão 2015 é aquele dos diversos tipos
de agricultura existentes, para evidenciar quais deles
conseguirão produzir uma quantidade suficiente de
alimento sem danificar os recursos hídricos e a
biodiversidade. Por isso, torna-se importante pensar
em percursos educativos para proteger e cuidar da
‘casa comum’.
A partir da conscientização sobre a importância da
biodiversidade nasce, em primeiro lugar, a necessidade
de educar-nos a estilos de vida sóbrios e sustentáveis,
de modo tal a habilitar-nos a educar com palavras,
gestos e comportamentos, ao respeito de cada criatura.
Até mesmo a menor delas nos abrirá ao estupor e à
maravilha, ao louvor e ao cuidado que brotarão de
maneira espontânea.
j.arciniegas@cgfma.org

CONTRA

LUZ

Rede Eclesial Panamazônica
(Repam)
“A Amazônia, fonte de vida no coração da
Igreja”. Com este título sugiu, em setembro de
2014, uma iniciativa caracterizada pela
transnacionalidade, eclesialidade e empenho
pela tutela da vida. Ela é destinada a cuidar do
patrimônio precioso de um dos grandes pulmões
do Planeta: a Amazônia. O CELAM, a
Conferência dos Bispos do Brasil, a sociedade
civil, com o apoio do Conselho Pontifício “Justiça
e Paz”, empreenderam este projeto para uma
custódia responsável e sustentável deste
território rico de biodiversidade.
(http://press.vatican.va/content/salastampa/it
/bolletino/pubblico/2015/03/02/0153/00338.html).
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Fio de Ariadne

O reconhecimento do outro
Giuseppina Teruggi
« Cria toda a felicidade que és capaz de criar,
elimina toda a infelicidade que és capaz de
eliminar: cada dia te dará a ocasião, te convidará a
acrescentar algo aos prazeres dos outros, ou a
diminuir algo dos seus sofrimentos.
E para cada semente de alegria que semeares no
coração do outro, tu encontrarás uma colheita no
teu coração, enquanto cada desprazer que tirares
dos pensamentos e sentimentos de outra criatura
será substituído por maravilhosa paz e alegria no
santuário da tua alma » (Jeremy Bentham).
Cada pessoa é única
Mesmo com reservas críticas diante do pensamento
de Bentham, um dos maiores expoentes do utilitarismo
filosófico, a expressão citada tem sabor evangélico. De
fato, ele segue a mensagem e o testemunho de vida de
Jesus que «passou fazendo o bem a todos” e
inaugurou o mandamento do amor com total
gratuidade. A vocação humana fundamental está ligada
à capacidade de fazer-se servo da alegria dos outros,
na convicção do valor único da pessoa humana. De
cada pessoa. Independentemente da idade, das
capacidades, dos seus desempenhos.
Atrai-nos a constatação da unicidade do ser
humano, da sua identidade indiscutível para constituir
um “valor”.
Sentimo-nos bem, gratificados, quando percebemos
que as pessoas em torno de nós nos fazem
compreender (e à vezes nos dizem): “tu tens valor”.
Escavando em profundidade, intuímos, todavia, que
existem modos diferentes de afirmar o valor de uma
pessoa. Existe um modo funcional que coloca em
evidência o seu valor instrumental, quase para
demonstrar-lhe: “Tu vales porque és útil para... porque
és eficiente ao desenvolver uma determinada tarefa”.
E existe um modo não interesseiro que evidencia o
valor intrínseco da pessoa, como quando posso dizer-

lhe: “Tu vales não porque serves para alguma coisa,
não porque realizas. Tu vales porque és uma pessoa e
enquanto tal representas um valor absoluto”.
A pessoa vale em si mesma e por si mesma, e não
pela função que desenvolve. Cada pessoa é um fim
que tem valor absoluto, não um meio avaliável pela
utilidade que pode oferecer. E ela é única, não se
repete, não pode ser substituída.
O card. Carlo Caffarra, arcebispo de Bologna, num
encontro realizado na paróquia ‘São João Bosco’ na
mesma cidade, sustentou esta convicção referindo-se a
algumas situações. Quando, por exemplo, um
motorista encarregado dos turnos de serviço dos
ônibus da cidade, não se apresenta ao trabalho por
qualquer impedimento, o gerente de turno o substitui
por outro, porque o serviço deve ser assegurado.
É a função desta pessoa que permite uma
substituição. E isto é possível porque em uma empresa
a pessoa é considerada enquanto desenvolve um
trabalho.
Não importa que o serviço seja desenvolvido por
Tizio ou por Caio. Importante é o resultado.
Outro exemplo: Um rapaz e uma jovem se querem
bem. Decidem fazer férias juntos. Na hora da partida a
moça não se apresenta. O rapaz espera e, vendo que
não chega, o que faz? Ele a substitui por outra? A
substituição aqui não acontece: não pode acontecer.
Na relação de amor, a pessoa é considerada, é querida
em si mesma e por si mesma, na sua unicidade, não
em vista de alguma coisa do outro.
As afirmações: “em si mesma, por si mesma”,
opõem-se ao conceito de substituição. Correspondem
a dois modos contrários de considerar uma pessoa, a
qual não é numerável, não faz parte de uma série.
Cada pessoa é única e, portanto não se repete. O
seu valor não aumenta ou diminui “em relação a...”: ela
vale em si mesma e por si mesma. Existem realidades
das quais se pode dizer a mesma coisa? Se
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pensarmos bem, não encontramos uma resposta
afirmativa a esta pergunta.
Para nenhuma realidade pode-se dizer que seja
repetível de modo total. Pode-se dizer que o seja,
eventualmente, em desempenhos parciais.
Um olhar realísticamente positivo
Estamos convencidas tendencialmente da verdade
destas afirmações. O desafio dispara em nível de
experiência, sobretudo de convivência concreta,
quando nas relações diárias não nos damos conta
disso totalmente. Quando estabelecemos uma série de
hierarquias pondo as pessoas em planos diversos, não
somente em consideração à sua diferença ou à sua
função, mas atribuindo-lhes valor verdadeiro ou
presumido.
Às vezes colocamos as pessoas (também as irmãs
da nossa comunidade) em classificações-padrão, que
tangem o preconceito, e podemos deduzir as suas
consequências.
Quando notamos que uma irmã foi bem sucedida
em algo que dela não esperávamos, tornamo-nos
duvidosas e desconfiadas, fazemos esforço para
acreditar. Ou uma mesma iniciativa proposta pela irmã
A, da qual não temos um conceito positivo, não é
acolhida com a mesma consideração daquela da irmã
B que, em vez, estimamos de modo indiscutível.
Damos plena credibilidade à pessoa na qual
confiamos; somos críticas diante de quem não
apreciamos, mesmo quando oferece contribuições
significativas e sábias. São pequenas situações da
rotina cotidiana, que, todavia, podem minar a
serenidade das relações comunitárias e criar mal-estar.
As Capitulares, depois de terem refletido
longamente durante o Capítulo Geral XXIII sobre as
dinâmicas relacionais e suas consequências na vida
comunitária propuseram “um caminho de prospectiva”.
Isto significa “cultivar uma atitude positiva com relação
ao outro, indo além da exterioridade e olhando cada
pessoa com o olhar de amor incondicional de Cristo”. O
que implica “passar de certo ceticismo com o que
existe e funciona mal, a um olhar positivo com o que
existe e funciona bem.
Quem tem uma atitude positiva considera-se a si
mesmo, a comunidade e as outras realidades como
expressão de beleza e de riqueza espiritual” (Atos CG
XXIII 34). O próprio Capítulo solicitou-nos à escuta dos
leigos e dos jovens para acolher os seus convites e ser
casa onde se vive “amando sem medida e sem limite
de tempo”. Os leigos nos sugerem de “não ter medo”
dos jovens, porque eles têm confiança em nós,
sentem-se bem e se sentem em casa, em nossas
comunidades. Desejam porém que saibamos acolhêlos, valorizá-los, que saibamos estar com eles, amar o

que lhes agrada, adaptar-nos a eles de modo positivo
(Atos CG XXIII 12-18).
Uma lista de surpresa
Uma jovem professora propôs aos alunos escrever
numa folha o elenco dos nomes de cada companheira
e companheiro, deixando um pequeno espaço ao lado
dos nomes. Pediu para anotar naquele espaço algo de
bom sobre cada um. Este trabalho exigiu pelo menos
uma hora, até que todos terminassem e entregassem a
sua folha. No final da semana a professora, por sua
vez, escreveu o nome de cada aluno numa folha e ao
lado todas as gentis observações dos companheiros.
Na segunda-feira entregou a cada um a sua lista.
Passado um breve instante todos sorriam incrédulos.
«É verdade?», ouvia-se sussurrar. «Eu não sabia que
tinha importância para alguém!». «Eu não acreditava
ser tão querido» eram os comentários que se ouviam.
Ninguém acenou mais a esta lista. A professora não
ficou sabendo se, depois, os alunos comentaram entre
si e com os pais. O exercício havia atingido o escopo.
Os alunos estavam satisfeitos consigo mesmos e com
os outros.
Alguns anos mais tarde, um daqueles jovens
tombou morto durante um combate na guerra do
Vietnam e a professora quis participar do funeral. A
igreja estava lotada. Havia muitos amigos presentes:
um depois do outro se achegaram à Salma para o
último adeus. Também a professora aproximou-se,
muito comovida. Um dos soldados presentes
perguntou-lhe: «Por acaso é a senhora a professora de
matemática de Marc?». À resposta afirmativa ele
continuou: «Marc falava com frequência da senhora».
Depois do funeral os amigos de Marc se reuniram.
Estavam presentes também os pais do rapaz e
esperavam impacientes para falar com a professora.
«Queremos mostrar-lhe alguma coisa», disse o pai, e
pegou sua carteira no bolso. «Encontraram isto,
quando Marc tombou na frente de combate, pensamos
que a senhora soubesse do que se trata». Tirou de sua
carteira uma carta amassada desdobrada e dobrada
muitas vezes. Sem nem mesmo olhar, a professora
imaginou imediatamente do que se tratava: era uma
daquelas famosas listas compiladas, com as gentilezas
expressas pelos companheiros a respeito de Marc.
«Nós gostaríamos de agradecer-lhe por aquilo que fez,
disse a mãe. Como pode constatar, Marc apreciou
muito este gesto».Todos os ex-alunos cercaram sua
professora, cada um com uma interessante declaração.
Charlie sorriu e disse: «Eu ainda tenho a lista. Guardoa na primeira gaveta da minha escrivaninha». A mulher
de Chuck afirmou: «Chuck pediu-me para colá-la no
álbum das fotos do nosso matrimônio». «Também eu
conservo a minha, disse Marilyn «está no meu diário».
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Vicky, outra aluna, pegou a sua agenda e mostrou a
sua lista muito surrada aos companheiros presentes.
«Eu a trago sempre comigo», declarou e acrescentou:
«todos nós a guardamos». A professora ficou tão
comovida que precisou sentar-se; e se pôs a chorar.
Chorava por Marc e pelos seus amigos que não o
veriam mais. Chorava ao pensar como um pequeno
gesto de amor e de reconhecimento proposto aos seus

alunos tivesse conseguido transformar-se num perfume
de alegria e confiança, que havia acompanhado e
continuava acompanhando suas vidas. O perfume
misterioso que nasce do reconhecimento e do fato de
demonstrar às pessoas a nossa estima, o nosso amor,
são deveras importantes e especiais para nós.
gteruggi@cgfma.org
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Missionariedade
Gabriella Imperatore

A “missionariedade não é apenas
uma questão de territórios geográficos,
mas de populações, de culturas e de cada
pessoa, precisamente porque
as ‘fronteiras’ da fé não atravessam
somente lugares e tradições humanas,
mas o coração de cada homem
e de cada mulher”.
Não deixemos que nos roubem o entusiasmo
missionário! A insistência com que o papa Francisco
invoca uma Igreja “em saída” entrelaça-se com o
caminho projetado pelo Instituto das Filhas de Maria
Auxiliadora, no Capítulo Geral XXIII, sobre a estrada da
conversão pastoral e de uma renovada praxe
missionária. As palavras do Papa Francisco dirigidas a
toda a Igreja ressoam em nós, mulheres consagradas e
em cada educador/educadora, como um apelo urgente
para renovar a paixão e o empenho pela missão
educativa evangelizadora, em qualquer situação, em
qualquer obra, também inédita, na qual se exprime o
carisma salesiano.
« Espero que todas as comunidades façam de
modo a colocar em ato os meios necessários para
avançar no caminho de uma conversão pastoral e
missionária, que não pode deixar as coisas como estão
[...]. Organizemo-nos, em todas as regiões da terra,
num “estado permanente de missão” » (Francisco,
Evangelii gaudium, 25-27).
Paradigma da vida cristã
A fé é um dom, mas a medida da fé obtém-se a
partir do momento em que se é capaz de comunicá-la.
A fé é “um dom que não se pode guardar apenas para
si, mas deve ser compartilhado”. Este é o ensinamento
do Concílio Vaticano II e “todos somos enviados pelas
estradas do mundo para caminhar com os irmãos,

professando e testemunhando a nossa fé em Cristo
Jesus, fazendo-nos anunciadores do seu Evangelho”.
O papa Francisco diz que a missionariedade “não é
apenas uma dimensão programática na vida cristã,
mas também uma dimensão paradigmática que diz
respeito a todos os aspectos da vida cristã”.
E adverte sobre uma atitude remissiva e pouco
entusiasmada na difusão do Evangelho e cita a
Evangelii nuntiandi de Paulo VI: “Devemos ter sempre
a coragem e a alegria de propor, com respeito, o
encontro com Cristo, de fazer-nos portadores do seu
Evangelho”.
Muitas vezes a violência, a mentira e o erro é que
são destacados e propostos.
É urgente fazer resplandecer no nosso tempo com o
anúncio e o testemunho, a vida benéfica do Evangelho.
Hoje, num mundo onde comunicação e mobilidade
humana tornam difícil a um pároco conhecer os seus
paroquianos, onde nas regiões tradicionalmente cristãs
“cresce o número dos que são estranhos à fé,
indiferentes à dimensão religiosa ou animados por
outras crenças”, onde a comunidade internacional tarda
para impedir a obra mortífera de assassinos sem fé e
sem fronteiras, há a necessidade de uma renovada
missionariedade.
A crise que vive o mundo de hoje é crise de sentido
e de valores, por isso torna-se “mais urgente levar com
coragem a todas as realidades o Evangelho de Cristo,
que é mensagem de esperança, de reconciliação e
comunhão, de aproximação de Deus, de sua
misericórdia e salvação, e anúncio de que a força do
amor de Deus é capaz de vencer as trevas do mal e
guiar no caminho do bem”.
A missionariedade da Igreja, então, não é
proselitismo, mas testemunho de vida que ilumina o
caminho e leva esperança e amor. E a escolha
preferencial pelos pobres, marginalizados e excluídos,
é a maneira mais direta e concreta de como a fé em
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Cristo, o Senhor crucificado e ressuscitado, toma forma
na vida dos cristãos. Hoje são os imigrantes que
chamam a nossa atenção. Para muitos deles a nossa
terra é uma estação de passagem, para alguns, em
vez, é forte o desejo de pedir asilo político, outros ainda
esperam por uma vida melhor, ficando. É Cristo mesmo
que nos interpela em cada uma dessas pessoas
forasteiras, que não têm onde morar, e nos pedem
para acolhê-las.

As migrações não são um fenômeno passageiro,
mas um desafio que questiona a nossa missão e abre
novos campos de ação para atender os mais pobres.
Um desafio que não afeta apenas as realidades
institucionais, tanto políticas como eclesiais, mas
interpela cada pessoa, pois, urge a contribuição de
todos. A nossa união em Cristo deve encontrar sua
expressão pelo fato de que juntos intervimos
exatamente lá onde as pessoas precisam da nossa
ajuda.
Acolher não é um ato de bondade, é um projeto
político, de revisão da nossa vida comum à luz do
mundo, do qual os migrantes são os verdadeiros
atores, as vanguardas.
Recusar acolhê-los é uma falha, mas, sobretudo
significa não acolher o desafio de repensar as próprias
comunidades e obras.
Deve-se advertir o dever de ser ‘sentinelas da
acolhida’, para que cada pessoa, mais ainda se for
pobre, perseguido e ofendido, aonde chegar se sinta
em casa e, antes de partir, sinta a responsabilidade de
doar os dons de uma cultura, de uma religiosidade, de
uma história.
Não se pode construir o futuro sem os encontros,
sem os migrantes.
Caminho, serviço e gratuidade
Nesta mudança de época que estamos vivendo, o
nosso empenho não é apenas o de melhorar alguma
coisa, impõe-se, em vez, uma real conversão
missionária, para se tornar Igreja que «gera

faz crescer, corrige, alimenta, conduz pela mão» (Atos
CG 23, 51). Em caminho rumo a Deus e aos outros, no
serviço e na pobreza.
Ao comentar Mateus (10, 7-13), em que «Jesus
envia os seus discípulos a anunciar o Evangelho, a boa
nova, o evangelho da salvação», o papa Francisco
sublinhou como se podem extrapolar «três palavraschave para entender bem aquilo que Jesus quer dos
seus discípulos-missionários» e «de todos nós que o
seguimos». As três palavras são: «caminho, serviço e
gratuidade».
Em primeiro lugar Jesus convida a um «caminho».
Um caminho que, bem entendido, não é um simples
«passeio». O envio de Jesus «é um envio com uma
mensagem: anunciar o Evangelho, sair para levar a
salvação». E esta é a tarefa que Jesus dá aos seus
discípulos. Por isso quem «permanece estacionado e
não sai, não dá aos outros o que recebeu no Batismo e
não é um verdadeiro discípulo de Jesus». De fato,
«falta-lhe a missionariedade», falta-lhe «sair de si
mesmo para levar algo de bom aos outros».
Há depois o «serviço». Ocorre «caminhar para
servir os outros» Lê-se no Evangelho: «Ao longo do
caminho pregai, dizendo que o reino dos céus está
próximo. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos,
purificai os leprosos, expulsai os demônios». Aqui está
descrito qual é o dever do discípulo: servir. «Se um
discípulo não se põe em caminho para servir, não
serve para caminhar. Se a sua vida não é para servir,
não serve para viver, como cristão».
Enfim, a «gratuidade». “O caminho do serviço é
gratuito, porque nós recebemos a salvação
gratuitamente, nenhum de nós comprou a salvação,
nenhum de nós a mereceu e, é triste quando se
encontram cristãos que esquecem esta Palavra de
Jesus: ‘Gratuitamente recebestes, gratuitamente dais’.
É triste quando se encontram comunidades cristãs
que se esquecem da gratuidade. Por trás disso há o
engano (de presumir) que a salvação vem das
riquezas, do poder humano”.
Hoje, diante das feridas da história, ser discípulosmissionários significa fazer próprias as palavras de
Maria de Magdala: “Não sabemos onde o puseram”,
referindo-se a Jesus Ressuscitado. Uma humilde saída
mendicante de busca juntamente com outras pessoas
é o anúncio mais belo que se possa fazer.
Antonietta Potente é uma irmã dominicana de
origem lígure, 56 anos, biblista e missionária. Pequena
e frágil, determinada e audaz quando se fala dos
pobres.
Por quase vinte anos fez experiência de “Igreja em
saída”, vivendo na Bolívia, primeiro em Santa Cruz de
la Sierra, depois em Cochabamba, uma forma de vida
comunitária, com alguns camponeses de etnia aymara.
Com eles participou ativamente do processo
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sociopolítico
de mudança que
teve como
protagonistas os movimentos populares. Uma escolha
corajosa e contra-a-corrente que bem expressa o seu
estilo missionário, feito de incansável procura de Deus
e de partilha com os últimos.

Trata-se de uma revolução copernicana da missão,
aquela que a missionária-teóloga propõe, que se
resume bem no estribilho-imperativo “caminhar juntos”.
Depois de haver se dedicado ao ensino, em várias
cátedras na Itália, há anos ensina teologia na
Universidade católica de Cochabamba. De 2000 a
2004 foi membro da comissão teológica da Conferência
latino-americana dos religiosos (CLAR). Sobre o
porquê se tornou missionária, explica: «Uma pessoa de
fé deve incessantemente continuar a procurar, e o meu
desejo era buscar fora da minha cultura, do meu
contexto, fora daquilo que já sabia: tudo isso me
impeliu a ir para a Bolívia».
Daquela terra e daquela intensa experiência,
permanece em mim a marca de ter aprendido a ler o
Mistério e a teologia de outro modo, permanece em
mim a dignidade de um povo que deu uma reviravolta
na sua situação sem nenhum tipo de guerrilha e hoje,
com todas as fadigas e os erros de cada processo de
mudança, abriu uma estrada também a outros povos.
Também isto pode ser lido como um processo
evangelizador: os pobres não são apenas aqueles que
estão esperando por nós, mas aqueles que conhecem
bem a vida até o ponto de empurrá-la para frente. A
nós não resta senão ajudar estes processos de
mudança».
«A missão – Irmã Antonietta está convicta disso –
muda a vida de uma Irmã, porque expressa a paixão
pela busca da profundidade que constitui a essência da
vida consagrada. Do contato com o Outro e com o
outro sai-se profundamente renovada».
Em caminho rumo às periferias
A Igreja “em saída” é a comunidade de discípulos
missionários que tomam a iniciativa, que se envolvem,
que acompanham, que frutificam e festejam. [...]
Portanto, a comunidade evangelizadora dispõe-se a
“acompanhar”. Encontra o modo de fazer com que a
Palavra se encarne em uma situação concreta e dê

frutos de vida nova, embora aparentemente sejam
imperfeitos ou incompletos (cf Evangelii gaudium, 24).
É uma Igreja em caminho rumo às periferias e à
escuta do Evangelho e dos pobres. Uma Igreja que
toma como modelo o profeta Jonas que, chamado a
Nínive, põe-se em caminho para anunciar, em primeiro
lugar a surpreendente misericórdia de Deus. Uma
Igreja capaz de escuta não apenas do grito dos pobres
– uma urgência imprescindível, mas também das
muitas expressões da única fé, que em cada cultura e
continente toma uma forma específica.
O povo tem necessidade de nós, de palavras e
gestos nossos, para direcionar o olhar e os desejos a
Deus. A fé gera um testemunho anunciado não menos
forte do que um testemunho vivido. Com o seu traço
pessoal o papa Francisco mostra a força e a agilidade
desta forma e deste estilo testemunhal: quantas
imagens e metáforas provenientes do Evangelho ele
consegue comunicar, satisfazendo a procura de
sentido, iluminando a reflexão e a autocrítica que abre
à conversão, animando uma denúncia que não produz
violência, mas permite compreender a verdade das
coisas.
Nestas atuais e velozes transformações, em algum
caso como resultado de escândalos, arriscamos perder
esta presença capilar, esta proximidade salutar, capaz
de inscrever no mundo o sinal do amor que salva.
Como olhar para o futuro levando em conta os
desafios que as mudanças em curso representam
para as nossas comunidades em missão?
“Recomeçar a partir dos últimos”. Como manter a fé,
hoje, nesta promessa?
Como habitar a periferia para que floresça em uma
nova vida e em uma cultura de pessoas que geram?
“Despertai o mundo!”.
É este o apelo do Papa Francisco aos religiosos/as.
Despertar-nos e despertar os outros: é o único grito
evangélico neste momento; ser profetas hoje significa
isto. É este o sentido de ser missionários hoje.

Uma aproximação que tem também uma forte
influência simbólica e uma capacidade comunicativa
mais eloquente do que tantas estratégias refinadas.
Ocorre um empenho tenaz para continuar a ser
missionários nas transformações demográficas, sociais
e culturais que o Planeta atravessa: com o esforço
para gerar e educar; uma imigração massiva que
produz importantes metamorfoses no tecido social;
uma transformação daquele estilo de vida que nos
afasta da partilha com os pobres e enfraquece os laços
sociais.
«Se não o tocaste, não o encontraste», disse a
respeito do pobre o Papa Francisco. Sem a opção
preferencial pelos mais pobres, «o anúncio do
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Evangelho, que é a primeira caridade, corre o risco de
ser incompreendido ou de se afogar naquele mar de
palavras a que a atual sociedade da comunicação
cotidianamente nos expõe» (Evangelii gaudium 199).
“As Filhas de Maria Auxiliadora da Inspetoria
indiana Mater Ecclesiae de Guwahati (ING), estão
empenhadas na missão em favor dos mais pobres,
alcançando a população nos campos de refugiados em
Assam, após a violenta chacina étnica desencadeada
entre Bodos, Adivasi e Sathali, que provocou a morte
de muitas pessoas, sobretudo crianças e mulheres, nas
zonas do Sonitpur, Kokrajhar, Chirange e Bongaigaon.
Milhares são os sem teto, muitos foram obrigados a
fugir dos vilarejos.
Muitas casa foram destruídas e os campos de arroz
queimados. Crianças, mulheres e pessoas idosas são
as mais atingidas por este ato cruel e desumano. Em
lugares diversos foram preparados campos de socorro,
mas as pessoas continuam a sofrer devido à falta das
coisas mais essenciais: medicamentos, alimentos,
casas e vestuários ”. As fma acolheram com alegria e
firmeza o convite do Capítulo Geral XXIII para sair e
alcançar as novas ‘periferias’ e estão empenhadas
também, em concretizar a missão como teriam feito
Dom Bosco e Madre Mazzarello.
Desenvolvem atividades de formação e instrução
para as jovens que se encontram nos campos de
refugiados e as preparam para enfrentar os exames.
São 156 moças procedentes de 12 campos de
Kokrajhar e Darrang, às quais estão ministrando uma
formação especial nas casas do Auxilium, em
Bongaigaon, Dotma e Majbat.
Em todos os centros, duas fma se industriam para
acompanhá-las no processo de educação e formação
aos valores autênticos da vida.
As jovens foram também providas do material de
estudo e artigos de papelaria, bem como com
vestuários, cobertores e todo gênero de primeira
necessidade. Fiéis à missão e ao carisma do Instituto,
as fma de Guwahati vivem com audácia e coragem a
missão entre os mais pobres da sociedade ”.
Quanto vale a vida das pessoas? Quanto valem as
vidas daqueles que vivem ao longo das calçadas da
marginalidade, jovens migrantes enganados, vendidos,
comprados como mercadorias e reduzidos a escravos?
A missionariedade é, também, a resposta àquele
grito de dor, àquele chamado novo que abre a um
renovado dinamismo missionário.
Em saída, fortalecidos na fé e na esperança
dirigimo-nos, com coragem e alegria às periferias
existenciais que têm necessidade da luz do Evangelho.
Acolher não é simplesmente organizar um
serviço, oferecer uma cama, um lugar onde colocar as
próprias coisas, poder comer e ficar no aquecimento.

Não é apenas fazer para quem precisa, é
sobretudo e antes de tudo, abrir espaço para que
estas jovens mulheres violadas na sua dignidade,
possam encontrar o calor de uma casa, habitar as
nossas vidas, os nossos sentimentos, possam
encontrar espaço no nosso coração de mulheres
consagradas.

Em Caserta, no Sul da Itália, a Casa Rute nasceu
assim. Rute se faz presença “amiga”, este é o
significado do seu nome, para dizer com todo o ardor e
ternura do seu coração de mulher: «Onde tu fores irei
também eu, onde te detiveres, me deterei; o teu povo
será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus» (Rt, 1,
16). Uma palavra, a de Rute, que se tornou escolha,
empenho e fidelidade de vida, esperança e história de
salvação, que se faz paixão de amor cotidianamente,
para que todos possam encontrar n´Ele a dignidade e a
liberdade dos filhos de Deus.
Um gesto corajoso que levou o Instituto das Irmãs
Ursulinas a cuidar das mulheres em dificuldade,
sobretudo as imigradas, que vivem uma condição de
invisibilidade e precariedade social e humana.
Um gesto que as levou a deixar os limites seguros e
protegidos da vida de comunidade com suas tradições
e hábitos religiosos, para atravessar as fronteiras na
estrada.
A estrada, lugar-símbolo das periferias existenciais,
sempre dá hospitalidade àqueles que são os
perdedores e, por isso mesmo, os rejeitados da
história. A estrada, um lugar, continuamente habitado
por Jesus, tanto a ser percorrida para encontrar e
deixar-se tocar pelos seus prediletos: os pobres, os
oprimidos, os escravizados, restituindo-lhes dignidade
e salvação.
A Casa Rute tornou-se, assim, um espaço de vida
habitado por rostos, por muitas histórias onde as
dimensões da escuta e do encontro tecem e colorem a
jornada com gestos essenciais que ajudam a viver, de
percursos que perfumam de dignidade: humanopsicológicos-sanitários, de aprendizagem e melhoria da
língua italiana, de socialização e formação com a
finalidade de tornar a mulher sempre mais consciente
da sua dignidade libertada, protagonista do próprio
caminho rumo à liberdade e à autonomia.
gimperatore@cgfma.org
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METAS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO

AGENDA PÓS-2015

QUARTO OBJETIVO:
REDUZIR A
MORTALIDADE
INFANTIL
O QUARTO OBJETIVO DO MILÊNIO
DIZ QUE É PRECISO REDUZIR
A MORTALIDADE DAS CRIANÇAS ABAIXO DE 15 ANOS.
HOJE, GLOBALMENTE,
MORREM DIARIAMENTE 17.000 CRIANÇAS.
AS TAXAS MAIS ELEVADAS DE MORTALIDADE ENTRE AS
CRIANÇAS
ABAIXO DE CINCO ANOS CONTINUAM
A REGISTRAR-SE NA ÁFRICA
SUBSAARIANA E NA ÁSIA MERIDIONAL:
DUAS REGIÕES QUE,
JUNTAS, SÃO PALCO DE 75% DAS MORTES
INFANTIS NO MUNDO.
A MÁ NUTRIÇÃO CONTRIBUI PARA O PERCENTUAL DE
45% (3,1 MILHÕES DE MORTES) DA MORTALIDADE
INFANTIL GLOBAL.
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METAS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO

AGENDA PÓS-2015

OBJETIVO NÚMERO 4
DIREITOS HUMANOS
DIREITOS DAS CRIANÇAS
AJUDE A DIZER
BASTA À MORTALIDADE
INFANTIL
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METAS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO

AGENDA PÓS-2015

SALVAR A VIDA
DE MILHARES DE CRIANÇAS
E LHES DAR FUTURO...
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em busca

Leitura evangélica dos fatos contemporâneos
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Dom e culturas

Fazer experiência de
gratuidade
Editado por Mara Borsi

A consolidação da gratuidade não pode ser
demandada apenas com intervenções educativas
no plano da reflexão e da contemplação. Ocorre
investir as energias na ação com dois títulos: para
fazer experiência de gratuidade em concreto e para
começar positivamente um novo estilo de vida.
Uma primeira experiência é o contato imediato com
os inúteis, os descartados, os marginalizados, os
pobres, os idosos. Não para calar, de tanto em tanto, a
própria consciência sobre o próprio estilo de vida,
talvez consumista e egocêntrico, mas para aprender
com eles uma razão de vida. Trata-se de ir para a
escola.
Na mesma direção, é estimulante o encontro com
as «testemunhas» de uma vida gasta na doação aos
outros, dedicada a uma causa.
A atitude de gratuidade é particularmente
consolidada mediante experiências de voluntariado.
Contra uma sociedade muito centralizada e assistencial
ocorre revalorizar o papel do voluntariado na sociedade
para solicitá-la à justiça partindo da lógica da
gratuidade. O voluntariado lembra de perto a escolha
da não violência como prática de vida. Também aqui
ocorre não apenas convidar a uma reflexão teórica,
mas a participar de pequenas iniciativas no território e
a empenhar-se em uma prática de não violência no
trabalho, na família, na vida de grupo. Educa-se à
gratuidade favorecendo experiências de encontro entre
gerações, bem como entre os jovens de grupos e
ambientes de vida, diferentes. O emergir do pessoal
está valorizando o encontro, pelo gosto de encontrar-se
e fazer festa juntos. Não se deve ver nisso apenas
evasão de compromisso. É, em vez, um momento em
que se afirma que o sentido da vida é estar com os
outros mais do que no trabalho ou no eficientismo de
grupo. Claro, juntamente com a educação, ao estar

juntos ocorre habilitar a gerenciar espaços de
responsabilidade.
A estratégia do voluntariado
Sabemos que os/as jovens voluntários/as são
generosos e abertos. A eles podemos com coragem
propor a pedagogia da paz, que «requer uma rica vida
interior, claras e válidas referências morais, atitudes e
estilos de vida apropriados. É preciso, então, ensinar
aos homens a se amarem e a se educarem à paz, a
viverem com benevolência, mais do que com simples
tolerância. Encorajamento fundamental é dizer não à
vingança, reconhecer os próprios erros, aceitar as
desculpas sem procurá-las e, enfim, perdoar, de modo
que as ofensas e os erros possam ser reconhecidos na
verdade para, em conjunto, avançar rumo à
reconciliação» (Bento XVI 2013).
Nós, educadores e educadoras, sem desanimar,
podemos propor, da infância à juventude, até a idade
adulta ‘algo mais’, metas altas, objetivos vastos e
apaixonantes de bem! Encorajemo-nos ao testemunhar
e compartilhar a fé, deixemo-nos acompanhar pelos
jovens. Somente assim, unidos, poderemos ter mais
consciência da razão da nossa fé e da nossa
esperança. “A educação à gratuidade terá como êxito
uma geração de jovens generosos, que aderirão a
associações de voluntariado, em particular às
presentes no Instituto: assim o voluntariado se torna o
escola de vida em que, juntos, jovens e adultos, nos
treinamos para crescer em paciência, mansidão,
alegria na doação aos outros, na disponibilidade para
cumprir a vontade de Deus” (Âmbito PG, Educar à
gratuidade, n. 7/2013).
mara@fmails.it
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VIDES: a palavra aos jovens
Oi! Sou Marian Z. Belarmino. Tenho dezoito anos,
sou uma jovem da Biblioteca Móvel (BMDK), e uma
animadora do VIDES. Frequento o terceiro ano da
Faculdade de Business Administration em Manila.
Minha família é composta pela mamãe, papai e três
irmãos, e vive na favela na cidade de Quenzon.
Encontrei o VIDES Filipinas, quando comecei a
atividade da biblioteca móvel em nossa comunidade.
Eu tinha doze ou treze anos. Comecei a participar por
curiosidade. Permaneci porque as atividades e os
jogos me atraíram. O meu percurso não foi fácil. Houve
momentos de altos e baixos, mas fiquei. A associação
me viu crescer, e eu vi como o VIDES cresceu.
No início, os programas focalizavam apenas os
direitos das crianças. Agora o VIDES leva em
consideração também os fatores externos que influem
na vida das crianças – o ambiente, a família, os pais.
Portanto, a Associação ensina também aos pais como
aumentar as entradas e como acompanhar os seus
filhos. Com o passar dos anos, entendi que aqui era
para mim o lugar certo onde pude entrar no jogo,

expressar os meus talentos e reforçar as minhas
capacidades.
Minha família é pobre e precisou enfrentar grandes
dificuldades. Por isso precisei parar de estudar. O
VIDES, em vez, ajudou-me com uma bolsa de estudos
e me mostrou que o dinheiro não é problema quando a
pessoa se empenha.Tive confiança em mim e me
ajudou a crescer por meio de várias experiências nas
quais pude, também, experimentar as minhas
potencialidades e encontrar crianças de diversas partes
do País. Compartilhamos juntos as nossas
experiências e aprendemos uns com os outros.
Pude realizar sonhos impensados e me tornei uma
pessoa mais consciente reconhecendo que a vida é
mais bela quando tem o sabor do dom.
Participei de diversos projetos e vi quanto trabalho
fazem os voluntários. Há uma boa coordenação.
Tornei-me parte de uma grande, mas bela organização,
da qual aprendi essencialmente três palavras: One for
others (Um pra os outros).
Sempre serei um dom para os outros.

A Palavra

Emaús: comunidade
e anúncio
Eleana Salas
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Ambientação
Uma Bíblia grande; um crucifixo e um círio pascal.
Uma mochila e as sandálias.
Invocação ao Espírito Santo:
Vem Espírito Criador, vem, vem (bis)
(ou outro canto de invocação ao Espírito Santo,
conhecido por todos)
O contexto
Já estamos no cume do percurso de Emaús e da
Ressurreição: o encontro em comunidade e o anúncio
alegre da Páscoa..
Tudo aquilo que havia impedido reconhecer o
desígnio do Pai, encontra o seu cumprimento em
Jesus.
O coração ardente e o olhar previdente, a certeza de
que o projeto de amor realizou-se em Jesus, faz arder
de alegria o seu coração pela humanidade do Mestre...
Não é possível retê-la para si!
Não há como detê-los..
O texto é proclamado com clareza por uma leitora.
Cada participante lê de novo, pessoalmente, o texto.
Em seguida pode-se fazer a ressonância das frases
mais significativas.
Lucas 24, 31-35
Então os seus olhos se abriram e o reconheceram.
Mas ele desapareceu de suas vistas.
E disseram um ao outro: «Não nos ardia o coração
enquanto conversava conosco ao longo do caminho,
quando nos explicava as Escrituras?». Partiram sem
demora e retornaram a Jerusalém, onde encontraram
os Onze reunidos e os outros que estavam com eles,
os quais diziam: «Realmente o Senhor ressuscitou e
apareceu a Simão».
Eles depois contaram o que havia acontecido ao
longo do caminho e como o haviam reconhecido no
partir do pão.
Leitura: O texto em si mesmo
Ao término do caminho de fé, Lucas repropõe um
empenho fundamental: a escuta da Palavra.
Compartilha em comunidade, como os discípulos a
viveram, a experiência da escuta da Palavra. E a que
conclusão chegaram. Confronta e comenta outros
passos bíblicos em que os discípulos reconheceram o
Senhor Ressuscitado (Jo 20, 16; 21,7).
“Levantaram-se e retornaram a Jerusalém”.
Diferentemente do trecho da Transfiguração, não existe
a tentação de permanecer, porque o convite do Senhor
é de ir e anunciar o que viram e ouviram (Jo 20, 17-18).
Encontraram os Onze com os outros companheiros:
o caminho para Emaús foi um caminho de fuga: por
medo de serem considerados cúmplices do
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condenado, abandonaram a comunidade dos
discípulos.
O primeiro fruto do retorno é a comunhão fraterna.
O que têm em comum os que retornaram e os que
ficaram? (Lc, 24, 33-35). Experimentemos compartilhar
sentimentos, palavras e gestos... Então Jesus mesmo
estará presente no meio deles (Lc 24, 36 ss).

Meditação: O texto para nós hoje
Quais são os temas que mais nos atraem, sabemos
colher o sentido dos eventos, da nossa história, à luz
das Escrituras?
Verificamos o nosso modo de compartilhar a
Palavra? Até que ponto compartilhamos a profundidade
da nossa busca de Deus e a experiência da nossa fé?
A comunidade é o lugar da missionariedade, da
paixão pelos jovens, da alegria do anúncio? Como a
alimentamos?
Oração
Temos absoluta necessidade de “abrir os olhos”
para ver e contemplar o agir misericordioso do Pai e do
Espírito. Pedir continuamente o dom da fé. Enamorarnos de Jesus, Senhor e Esposo. A razão de um
coração que arde pelo Da mihi animas, é haver feito a
experiência mística do Ressuscitado. Pedir com
constância a capacidade de contemplar e “ver”, uma fé
capaz de descobrir os sinais da ação de Deus entre os
jovens da comunidade, no mundo de hoje.
Contemplação – Empenho
Não basta estudar e rezar a Palavra de Deus; é
necessário que ela produza frutos em nossa vida.
Como continuar a cultivar a mística do olhar para
descobrir e contemplar Jesus Ressuscitado? Como
tornar as nossas comunidades lugares de anúncio e de
envio
missionário?
Compartilhemos
algumas
ressonâncias da nossa oração.
Oração final: Para ti, meu Deus, eu cantarei, a alegria
de ser testemunha, Senhor. (Espinoza)
esalas@iglesiacatolica.org.pe
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Carisma e liderança

Empenhe-se em se fazer
amar
Piera Cavaglià
Para colocar as cores no esboço
iniciado por Dom Bosco, Dom Filipe
Rinaldi, seu terceiro sucessor,
indica a palavra de ordem:
a formação.
A formação das fma
Para poder ativar no novo contexto social a missão
que Dom Bosco e a Igreja confiam ao Instituto para a
formação das jovens, seria necessário considerar como
prioridade a formação das fma enquanto educadoras e
missionárias.
Os aspectos inovadores que se perfilavam para a
educação das moças exigiam uma maior
sistematização e profundidade na formação das
religiosas. Dom Rinaldi favoreceu ambientes
adequados com percursos específicos de formação em
vários níveis. Habituado a trabalhar em profundidade,
não se cansava de orientar as fma na redescoberta das
exigências de sua missão e na preparação para a
mesma, com competência profissional e espiritual na
ótica do espírito salesiano.
Da ampla realidade para a formação, além do
cuidado com a assimilação dos princípios cristãos e
dos que são próprios da espiritualidade salesiana, Dom
Rinaldi propõe conservar o espírito de Dom Bosco nas
comunidades, antes, fazê-lo reviver. Reafirma com
muita frequência a necessidade de vigilância para que
se mantenha e se reforce o clima de família de modo
que na comunidade se forme um só coração e uma só
alma no amor recíproco e na efetiva colaboração. Da
espiritualidade salesiana Dom Rinaldi acentua alguns
traços característicos: a profundidade da união com
Deus expressa na audácia da ação apostólica, a
caridade recíproca, o espírito de família, a maternidade
nas relações entre superioras e Irmãs, o espírito
missionário. Dizia: «Empenhai-vos na formação das
Irmãs e tereis vocações numerosas,

boas e qualificadas, em todos os aspectos. Todas as
nossas Irmãs devem ser educadoras, mas como se faz
para educar se somos ignorantes?».
A formação das mulheres e da família
Ao motivar a exigência da formação em vista da
missão, Dom Rinaldi atrai a atenção das superioras e
das comunidades sobre aquilo que fazia Dom Bosco.
Na educação ocorre cuidar dos pequenos, mas
também, abrir-se às jovens para que sejam boas mães
de família.
Uma conferência muito interessante sobre este
tema que, naqueles anos, estimulou o Instituto a uma
avaliação e que, talvez, tenha indicado uma
prospectiva nova em nível apostólico, foi conservada.
Diz: «Ter cuidado com as crianças é obra angélica! É
um trabalho nunca compreendido o bastante, e nunca
feito com bastante perfeição... Mas, para que serve
trabalhar com as crianças se depois perdemos as
jovens, as mães de família? Não adianta dizer: existe a
semente e pode brotar... poderia também não brotar.
Temos a juventude no momento mais importante;
nós somos colecionadores de antiguidades:
continuamos a viver como há cinquenta anos.
Tenhamos cuidado, acompanhemos as jovens
também quando estiverem mais adultas, caso contrário
não veremos mais mães cristãs. Se não cuidarmos
disso a planta será dissecada pelos maus. Pensemos
que a família não é mais aquela de um tempo: a mãe
cristã perdeu-se, tornou-se meio homem e negligencia
a família. Não nego que encontro nas Filhas de Maria
Auxiliadora um zelo grande para guiar as jovens um
pouco maiores, mas pensando que se façam Irmãs, e
acreditam ter feito todo o bem. Mas, você acha que
haverá menos vocações se houver boas mães? É o
Senhor quem dá as vocações. Não abandonemos
aquelas que não são chamadas a serem Irmãs».
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O horizonte missionário e intercultural
Para poder irradiar o espírito de Dom Bosco no
mundo, com visão profética, Dom Rinaldi propõe a
estratégia missionária, não a de enviar missionárias da
Itália, mas a de cuidar no Centro do Instituto da
formação de um pessoal autóctone capaz de inculturar
a espiritualidade segundo as exigências dos lugares. A
espiritualidade do Instituto, ensinava, é espiritualidade
missionária, não somente das missionárias!
Dom Filippo Rinaldi, falando da abertura do Instituto a
partir da solidariedade recíproca entre as Inspetorias,
afirmou em 1925, no primeiro Convênio para as
mestras das noviças: «Conceder o pessoal para as
Missões é meio para despertar novas vocações.
Bendirei ao Senhor no dia em que souber que a troca
de pessoal entre uma inspetoria e outra fez cair as
barreiras dos Alpes, dos Andes e do Oceano, para
formar a unidade do Instituto».

Para aprofundar:
CASTANO Luigi, Beato Dom Filippo Rinaldi
(1856-1931). Viva imagem de Dom Bosco e seu
Terceiro Sucessor, Leumann (Turim), LDC 1990.
VIGANÒ Egidio, Dom Filippo Rinaldi genuíno
Testemunho e Intérprete do “espírito salesiano”,
nos Atos do Conselho Geral da Sociedade
Salesiana de São João Bosco 71 (1990)

A dimensão missionária do instituto é alimentada
pela consciência de pertencer a uma família religiosa
aberta às várias nações, sem barreira de língua e de
cultura. Tal consciência confere à experiência das FMA
um horizonte amplo e universal. A transferência do
pessoal não apenas de uma inspetoria para a outra,
mas de nação a nação facilita a abertura, o
intercâmbio, o senso de pertença, a superação dos
nacionalismos. Sentimo-nos responsáveis pelo amplo
raio da tendência global do Instituto, da sua difusão no
mundo, até a partilha econômica. Ele era convicto da
necessidade de formar o pessoal autóctone não
somente nas várias inspetorias e comunidades, mas
também permanecendo por um tempo no centro do
Instituto.
Dom Rinaldi, de um lado encoraja a formação do
pessoal autóctone e do outro solicita o Instituto a
potencializar o espírito missionário para responder às
urgentes exigências educativas dos vários contextos.
Na ampla e variada obra de acompanhamento
espiritual e de formação da mulher e das FMA, de
Dom Rinaldi, encontra-se de um lado o acento sobre a
formação à interioridade, à solidez espiritual da pessoa,
em perspectiva cristã, e do outro a formação à audácia
apostólica, ao espírito de iniciativa, de coragem e de
solidariedade social.
Resta apenas um remorso: a experiência
pedagógica de Dom Rinaldi, que ainda hoje
impressiona pela modernidade das iniciativas,
principalmente suas intuições progressistas no que diz
respeito à formação da mulher. Tal experiência
pedagógica talvez não tenha tido um adequado
desenvolvimento e espera-se, por isso, quem seja
capaz de fazer reviver, nesta inédita fase da história,
tão extraordinário ônus profético.
pcavaglia@cgfma.org

Um olhar sobre o mundo

Uma nova periferia
North Horr
Anna Rita Cristaino
dma damihianimas
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Nômades com os nômades.
A missão das fma em North Horr
é caracterizada pela precariedade típica
dos povos nômades. Mudam de lugar
com as estações do ano a fim de encontrar
terreno bom para a pastagem.
Vive-se em tribos, onde cada família
é também a tua. A região é deserta,
as distâncias enormes e as viagens duram
dias. Não há datas precisas,
horários fixos a serem seguidos,
mas longas horas de viagem, encontros
ao longo do caminho, mudanças de direção.
Pedido de hospitalidade, acolhida,
partilha de uma refeição
e de um lugar para dormir.
O diálogo parte das exigências
da vida de todos os dias e busca-se
fazer entrar o Evangelho com sua
mensagem de salvação nos usos
e costumes tradicionais que
sobrevivem há centenas de anos.
As fma em North Horr
Desde 2011, respondendo a um pedido do Bispo, as
fma têm uma nova presença no deserto de North Horr,
no Norte do Quênia, na Inspetoria africana Nossa
Senhora da Esperança (AFE) que compreende
Quênia, Ruanda e Tanzânia.
North Horr é uma terra deserta, árida, seca, distante
da cidade.
No início não foi fácil, houve um pouco de
resistência, mas depois, com coragem, com olhar tenaz
e clarividente, as Irmãs responderam ao chamado.
Grande foi o entusiasmo das primeiras Irmãs: Ir.
Patrícia, Ir. Anísia e Ir. Purity. Uma decisão plena que
continua, graças à presença das fma da comunidade
atual que, com coração apaixonado e zelo apostólico,
experimentam o bem que se está fazendo e como é
grande a esperança de compartilhar sempre mais com
o povo do deserto, o anúncio do Evangelho.
A comunidade estabeleceu-se numa pequena casa
perto da paróquia e dá sua colaboração ao sacerdote e
a toda a comunidade paroquial.
Missão itinerante
Leva-se adiante o Projeto ‘each out’ (alcançar) que
é uma missão de evangelização itinerante, passa-se
pelo deserto Chalbi para se alcançar os grupos de
nômades ‘Gabbra’, nos vilarejos.
A fé do povo e a vida sacramental, graças a estes
encontros, está crescendo e as Irmãs procuram
promover, também por meio da catequese nas escolas,
uma formação cristã mais sólida e convicta.

As fma estão envolvidas em todas as atividades da
paróquia. A inserção foi gradual: depois do mandato da
Madre Geral e do seu Conselho, iniciou-se uma
pequena presença durante as férias de verão. Algumas
fma, noviças, postulantes e voluntários/as Vides
Quênia e UK animaram os acampamentos de verão
com diversas atividades formativas, lúdico-expressivas
e recreativas.
Houve muitos encontros com o Bispo e o pároco de
North Horr. Juntos procurou-se conhecer melhor a
realidade, as necessidades e as exigências do território
e do povo; foram programadas e estabelecidas desde
o início, as tarefas e funções, depois, tudo continuou
bem, com auditorias regulares e intermediárias. A
colaboração continua a ser muito positiva.
A cultura prevalente é a tradicional do lugar,
portanto, não cristã. Isto torna difícil o caminho de
evangelização. Há ritos e práticas concretas da
tradição que contrastam com a vida segundo o
Evangelho. A educação é o caminho para o
desenvolvimento deste povo, para que povo possa
melhorar a própria vida e sair das muitas pobrezas que
o torna escravo.
Eles acreditam que a educação das meninas as
torne mais livres e capazes de expressar-se:
consequentemente, não são favoráveis à sua
educação, exatamente para evitar o risco de que não
sejam mais dóceis e submissas.
Portanto, o trabalho a ser feito é intenso, mas as
pessoas estão muito contentes com a presença das
fma!
As Irmãs relatam: «Em 2010 aceitamos com alegria
o convite do Bispo da Diocese de Marsabit, para
trabalhar entre o povo da tribo Gabbra, na paróquia de
North Horr, ao norte do Quênia. Um ano depois, em
2011, abrimos a comunidade confiando-a a Jesus Bom
Pastor. Sentimos que esta era uma resposta positiva à
súplica da Igreja para a Nova Evangelização. E a vimos
também como uma possibilidade de realizar o nosso
sonho de atravessar novas fronteiras».
Fazer o deserto florir
O lugar é muito seco e a água é vida para todos. Lá,
onde a plantação parecia impossível, as fma com
cuidado e usando bem a água, fizeram “florir o
deserto”.
Pela primeira vez os habitantes de North Horr viram
como cresce a verdura e o que são as flores. Deserto
quer dizer também grandes distâncias. A missão mais
próxima dista, de fato, três horas de carro de North
Horr e chega-se até lá atravessando o deserto.
As fma coordenam a formação das professoras e
cuidam da animação da associação das mulheres
católicas. Animam os grupos das crianças da Pontifícia
Infância Missionária e as pequenas comunidades
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cristãs da paróquia; têm oratórios e acampamentos de
verão; cuidam da formação das catequistas e dos
animadores/animadoras, animando os vários grupos e
movimentos para crianças e jovens. No final de cada
semana, as fma acompanham o sacerdote aos Centros
da Missão para a Santa Missa, os sacramentos e o
apostolado entre os jovens e os adultos. As quatro
Irmãs da comunidade de North Horr coordenam 28
escolas maternas espalhadas pelo deserto em todos os
centros da paróquia, cuidam da catequese das
crianças e dos jovens e preparam aos sacramentos
também as pessoas adultas.
Um desafio e uma oportunidade
Como nasceu o desejo, o que impeliu a abrir esta
comunidade e por que precisamente naquele lugar? A
esta pergunta as nossas Irmãs responderam: «Além de
responder a um convite explícito do Bispo, nós
queríamos também expandir a nossa presença para
outras partes do Quênia – sair das nossas “zonas de
conforto” e começar a oferecer o nosso carisma em
novas fronteiras – lugares onde há pobreza sob todas
as formas e onde não há presença religiosa.
Para nós foi um desafio, sobretudo pensando ser
uma zona que tem menos de 50 anos de cristianismo.
Além disso, foi uma oportunidade para entrarmos em
rede com a Igreja local e colaborarmos na
evangelização de uma zona do Quênia que está entre
as mais negligenciadas e pobres ».
Ir. Patrícia Lacharite, Ir. Anísia Ngai, Ir. Gesel
Mashauri e Ir. Magdaline Mweni já aprenderam a língua
do lugar, já conhecem bem as necessidades da
paróquia e estenderam o apostolado à animação
juvenil das capelas que pertencem às paróquias.
Assumiram também o empenho de coordenar a

catequese em toda a paróquia, trabalhando de modo
particular em favor da promoção da mulher.
Desafios a serem enfrentados
No seu contato com um povo que vive o essencial,
as fma sentem-se enriquecidas por poderem
compartilhar o mesmo estilo de vida. Os desafios a
serem enfrentados são muitos: a extensão do território
e a pouca funcionalidade das estradas, que em alguns
lugares, não existem; a pouca valorização da educação
formal das escolas da parte da população, sobretudo
para as mulheres. De fato, para as jovens, a vida é
mais difícil, desde pequenas são dadas em matrimônio,
pelos pais, em troca de dotes, sem a possibilidade de
se opor.
Os usos e costumes tradicionais são muito fortes, e
nem sempre estão em sintonia com a fé católica,
portanto é importante um trabalho de evangelização
respeitoso e claro. Outro desafio é a guerra entre as
duas tribos que vivem no território da paróquia, cujo
caminho de reconciliação parece longo. Uma tarefa
árdua é também a de educar os jovens católicos ao
diálogo com os muçulmanos fundamentalistas, sem
usar a violência.
Nômades com os nômades, portanto, por uma
Igreja ‘em saída’, que vai rumo àquelas fronteiras onde
ainda se vive uma pobreza muito forte, onde as
pessoas esperam o anúncio da Boa Nova, e onde o
carisma salesiano, por meio de um caminho gradual de
educação-evangelização, pode ajudar populações
inteiras a progredir rumo a um futuro melhor e diferente
aos próprios filhos.
arcristaino@cgfma.org
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Vida Consagrada

Comunicação e animação
Maria Antonia Chinello

Animação e comunicação,
por que este binômio?
Em que sentido se fala de reciprocidade
entre estes dois termos?
Animar é a capacidade de despertar
energias a partir de dentro e comunicar
suscita envolvimento,
participação, colaboração.
O CG 23 reafirmou «a exigência de formar-nos para
uma liderança adequada aos tempos e um estilo de
animação e governo que seja respeitável pela
coerência entre palavras e gestos; que facilite o
envolvimento, a obediência de todos ao projeto de
Deus e a corresponsabilidade na missão».
Tal estilo de animação e de governo leva a «orientar
com clareza o projeto de ressignificar a vida
consagrada, a presença e as obras à luz do carisma
salesiano».
O desafio é atuar, em todos os níveis, as
corresponsabilidades, a coordenação para a
comunhão, a assunção de «um estilo de animação e
governo mais envolvente que, com modalidade circular,
desperte a responsabilidade e a iniciativa de cada
uma» (Atos CG 23, 31-40).
Os números 40 e 41 dos Atos refletem sobre como
recompreender a autoridade e a animação.
Os verbos, os substantivos, os adjetivos utilizados
delineiam dinâmicas e estratégias concretas de
comunicação: a animação como serviço abre ao
diálogo, à avaliação, à participação. Animar é crescer e
formar-se na corresponsabilidade, na obediência, no
envolvimento em torno da missão, é escuta ativa,
diálogo e inclusão também de um pensamento
divergente. É um modo positivo de considerar a vida e
a pessoa. Convictas da beleza do dom da vida,
acreditamos que cada pessoa, sem nenhuma exclusão,

é profundamente capaz de bem e, por isso, é
possível conduzir cada uma a demonstrar o bem que
traz em si e a viver a vida em plenitude.
Um sonho comum
É crer na comunicação sempre possível, capaz de
reparar os pontos fracos, de derrubar os muros, de
caminhar ao encontro do outro com passos de algodão,
porque «A animação, eu li em Rede, vive do
dinamismo entre dois polos: o homem sonhado e o
homem real, a utopia e o concreto, as dificuldades do
presente e a beleza da meta alcançada com esforço».
Dom Bosco diria que em cada pessoa existe um
pondo acessível ao bem, e Francisco de Sales falaria
de “otimismo”.
Os Atos ainda solicitam a «passar de uma animação
e governo preocupados principalmente com a gestão
das obras, a um estilo que dê atenção à pessoa,
criando um clima de confiança em quem é chamada a
guiar a comunidade, com a participação de todas em
todos os níveis, então, renascerá o sonho comum de
que o Instituto se torne habitável para as novas
gerações».
A animação é indispensável, porque as dinâmicas
da comunicação são importantes: quantas
incompreensões, silêncios, palavras fora de lugar... por
isso é urgente pôr-se a serviço da comunicação, fazêla “funcionar”, empenhar-se em entender as pessoas e
em fazer-se entender. Aprender a se comunicar bem
quer dizer aprender a superar os condicionamentos do
relacionamento interpessoal. É um objetivo, mas
também uma questão de método: uma animação
assustada pelos mecanismos que se instauram entre
as pessoas, que nunca toca os aspectos difíceis da
pessoa, não é animação. Mas a liberdade deve existir
não só a respeito das coisas, das ideias, dos
argumentos, mas também a respeito das pessoas.
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Que liderança?
Que tipo de líder (e de liderança) estamos ativando
(e testemunhando) em nossas comunidades
educativas, nos grupos e nas organizações?
Funcionais para garantir a realização dos objetivos?
Relacionais apontando para o bem-estar afetivo das
pessoas? Ideais, para ancorar os ideais e o
testemunho dos componentes?

Compartilhemos o «sonho de ser
comunidades abertas e acolhedoras:
espaços de Evangelho em que Jesus
esteja no centro; onde com os jovens
possamos viver o espírito de família típico
de Valdocco e Mornese no respeito de
cada pessoa e na corresponsabilidade;
espaços que preparam a uma inserção
ativa na sociedade»
(Atos CG 23, 58)

A resposta não é simples nem categórica: trata-se
de assegurar a dialética entre poder, inclusão e
identidade: poder quer dizer que se age para mudar as
coisas, agir, influenciar a realidade, fazer atividades;
inclusão quer dizer fazer parte, sentir-se em relação
profunda com os outros; identidade, enfim, refere-se às
ideias: existo porque compartilho os escopos, a visão
do mundo e, aderindo defino-me pessoalmente.
Também o Papa Francisco é incisivo e preciso a
este respeito. No seu discurso à Cúria romana, em
dezembro de 2014, sublinha que a Cúria é um pequeno
modelo de Igreja, «chamada a melhorar-se sempre e a
crescer em comunhão, santidade e sabedoria para
realizar plenamente a sua missão».
O Papa previne de certas doenças, que
enfraquecem o serviço ao Senhor: a doença de sentirse “imortal”, “imune” ou até mesmo “indispensável”,
negligenciando os controles necessários e habituais;
do “endurecimento” mental e espiritual; do
planejamento excessivo e do funcionalismo; da má
coordenação; do “alzheimer espiritual”, ou seja: o
esquecimento da própria história de salvação, da
história pessoal com o Senhor; da rivalidade e da
vanglória; da esquizofrenia existencial; dos rumores,
murmurações e fofocas; de endeusar os líderes, e da
indiferença para com os outros; da face fúnebre, de
quem acha que para ser sério é preciso pintar o rosto
de melancolia, de severidade e tratar os outros com
rigidez, dureza e arrogância; do acumular e dos
círculos fechados, onde a pertença ao grupinho tornase mais forte do que ao Corpo e, em algumas
situações, a Cristo mesmo; e, enfim, do lucro mundano,
dos exibicionismos, quando se transforma o serviço em
poder.
mac@cgfma.org

Vídeo
NÃO DESPOSEIS MINHAS FILHAS
de Philippe De Chauveron, França, 2014

Mariolina Parentaler
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Lançado com o título original “Qu´est-ce qu´on a fait au
Bom Dieu?” é uma comédia inteligente, divertida e capaz
de fazer refletir sobre temas muito atuais como a
integração entre pessoas de origem e fé diferentes, os
relacionamentos pais-filhos, o valor das tradições.
Depois do histórico boom da receita alcançada na
França (cerca de 89 milhões de euros, e 12 milhões de
espectadores) em fevereiro de 2015 chegou também à
Itália e agora está disponível também em DVD.
“A ideia de realizar este filme inicialmente me veio lendo
uma estatística declara o diretor. Parece, de fato, que os
Franceses, no mundo,
são os campeões de
matrimônios mistos. Cerca de 20% das uniões que se
celebram na França acontecem entre sujeitos de origens
e confissões diferentes. Escolhi que fosse uma comédia
porque desde sempre o gênero aposta nas diferenças, e
queria realizar um filme onde as diferenças pudessem
emergir sem retro-pensamentos, com divertimento.
Penso que a multiplicidade de culturas é uma verdadeira
riqueza e queria fazer um filme onde as risadas
brotassem de modo autêntico, sem rigidez, porque
também vícios e dúvidas fazem parte de cada um de
nós”.
Antirracista declarada, a película é assinalada pela
inteligência de fundo e pelo seu formato decididamente
‘light’.

Comédia sobre tolerância
e multietnia na França
Depois dos 193 milhões de dólares recebidos em 2008
com “Giù al Nord” e dos 166 em 2011 com “Quase amigos”,
a indústria cinematográfica ’transalpina’ compreendeu
decididamente qual caminho fazer tomar suas próprias
comédias para assegurar-lhes o sucesso. Aquela da
globalização, em particular da França sempre mais
multiétnica, entre raças e religiões diferentes que se
encontram e se desencontram precisamente “à sombra da
Torre Eiffel”.
Quase o símbolo daquela França ‘iluminista, racional,
igualitária’ que no imaginário coletivo pretende pôr na base
da vida cotidiana política, social, cultural a ideia de liberdade
e tolerância. Protagonistas absolutos da obra – porquanto
em ótima companhia com um elenco brilhante e prestigioso
– são ambos os pais, ‘franceses’ precisamente, mas apenas
aparentemente tolerantes, porque quando o diferente entra
em casa tudo muda. Claude e Marie Verneuil são um casal
burguês, católica e conservadora da província: vive em
Chihon, perto da capital. Os dois criaram e mimaram quatro
esplêndidas filhas, sonhando para elas 4 matrimônios felizes
e gratificantes.
Sucede, porém, que os princípios de tolerância,
integração e abertura ensinados a elas, assinalam de
qualquer modo o destino familiar. E não uma, mas 4 vezes.
Isto porque depois da primogênita, esposa de um
muçulmano, também as outras seguiram o seu exemplo.
A segunda filha com um hebreu, a terceira com um
chinês e a quarta, a menor e última a que os já provados,
para não dizer ‘cansados pais’ estavam prontos a agarrarse, com um valente católico mas... negro.

É propriamente este último matrimônio ainda em
preparação que se torna o motor de todo o caso. A ideia
genial da obra está no fato de que as outras 3 irmãs que
moram em Paris estão todas casadas com imigrantes de
etnias diversas e, obviamente, os três tipos ‘estrangeiros’
não param de discutir entre si pelos mais fúteis motivos,
enquanto papai Verneuil nem sempre consegue ser valente
para evitar suas piadas racistas. Agora que Laura informa a
família de haver encontrado um namorado católico de nome
Charles, pronto a desposá-la na sua igrejinha em Chihon, os
pais parecem realmente renascer a uma nova esperança. Só
que, chegando à sua casa nas férias de Natal, não terá a
coragem de dizer que Charles é africano (e com uma família
tradicionalista na Costa do Marfim não muito diferente dos
Verneuil) ao ponto de, quando o descobrirem, sairão com a
piada que dá título ao filme na edição original: “O que
fizemos ao bom Deus?” (Quést-ce qu´on fait au bom Dieu?).
Não só, todos sem exceção, como fortes antagonistas que já
mal se suportam, farão frente comum para marginalizá-lo e
deixar de fazer o casamento. A este ponto, porém, é também
dito que desde quando entra em cena o mal humorado pai
de Charles, Pascal N´Zonzi, o filme toma uma prega
magnífica da ‘velha comédia’ absolutamente irresistível.
Clavier e N´Zonzi dominarão a cena como mestres, tanto
que a crítica concorda em afirmar: «É um filme muito bem
construído na dosagem dos personagens que os nossos
diretores de comédia deveriam estudar com atenção. Nada
de excepcional, certamente, mas um divertimento
equilibrado e popular assegurado (...) O consenso e o
aplauso recebido, também fora dos limites nacionais, dão-se
em virtude da direção, mas sobretudo do tema social
desenvolvido».
m.parentaler@fmaitalia.it

PARA REFLETIR
Sobre a ideia do filme
Desmascarar a hipocrisia difundida no âmbito da
aceitação do outro – em particular se estrangeiro – por
meio da divertida comicidade de uma comédia “em
família”.
Comenta-o de modo mais convicto e entusiasmado a
explosão de Carola Proto que – depois da visão do filme –
escreve exclamando em comingson.it: «Viva a França! Viva
a França onde um matrimônio sobre quatro, é misto. Viva a
França onde um árabe, um hebreu e um chinês não
embaraçam, mas comovem. Viva a França que reúne cada
faixa de público, desde banlieue (os subúrbios das periferias)
até as salas de estar très chic, graças a comédias honestas
que despertam um pensamento, levantam uma dúvida. Viva
a França que se une a Charlie Hebdo (...)».
É assim: a obra de Philippe De Chauveron evita tanto o
perigo de se fazer dela um ato de acusação como o da
banalidade, colocando em cena atores ótimos, com uma
fogueira crepitante de diálogos em que se seguem piadas
justamente cínicas e más, mas também observações
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argutas. Com sua comicidade de situações (que não sai da
moda), entre equívocos, fugas e reações em cadeia, o seu
conteúdo forte coloca realmente em movimento mais
veloz, os nossos cérebros.
Sobre o sonho do filme
Convidar a enfrentar de modo leve e não ideológico
argumentos de grande atualidade como a intolerância
racial e religiosa que somos urgentemente chamados a
superar.
O diretor em primeira pessoa confessa: «Eu mesmo pude
testar o tipo de dificuldade e reações que a mistura de raças,
culturas e religiões diferentes pode provocar em uma família
burguesa e católica, provindo daquele tipo de ambiente.
Certamente os meus pais estavam mais à mão do que os

Verneuil, minha mãe, tinha cursos de catecismo e a minha
recusa de fazer a primeira comunhão a preocupou não
pouco ».
Toda a trama do filme é apenas o pretexto para dar ao
público uma série de gags e piadas sobre seus temas que
vão do contraste entre comunistas e gaullistas aos
matrimônios mistos, do racismo mais ou menos velado ao
apego à própria identidade cultural, da imigração à
capacidade (e vontade recíproca) de integração.
Mesmo se, depois do massacre de Charlie Hebdo é o da
diferença de religiões que acabou por ser o mais
tragicamente atual e rejeitado. O autor joga com
provocações e lugares comuns para demonstrar que todos
nós somos um pouco racistas, mas enfim, no microcosmo
familiar, o amor acabará por triunfar: nos sugerirá que viver
“juntos e em paz” é possível.

O livro
Giampiero Girardi e Lucia Togni

Uma história de amor, de fé e de
coragem
Adriana Nepi
«Escrevo com as mãos atadas, mas é
melhor assim do que se a vontade estivesse
acorrentada. Talvez Deus nos mostre
abertamente a sua força, que Ele
dá aos homens que o amam
e não preferem a terra ao céu.
Nem o cárcere, nem as cadeias e nem
mesmo a morte podem separar o homem
do amor de Deus e roubar-lhe a fé
e sua vontade livre.
A potência de Deus é invencível».
São as palavras escritas, poucas horas antes que fosse
realizada a sua sentença de morte, por Franz Jagerstatter,
um camponês austríaco que, convocado às armas (nota-se
que a Áustria estava anexada à Alemanha), havia se
recusado a combater no exército de Hitler.
Uma escolha feita na solidão total, na compreensão geral,
até mesmo por parte das autoridades eclesiásticas.
De cultura elementar, mas inteligente e reflexivo, Franz
logo percebeu a absoluta incompatibilidade do nazismo
com o cristianismo e, com uma fé sólida como a rocha, havia
intuído todas as consequências lógicas.
Tinha 36 anos e, depois de uma juventude como tantas,
não imune de qualquer momentânea dispersão, havia se

casado com Franziska, uma jovem muito piedosa e de
grande sensibilidade. Foi um matrimônio feliz, que durou
apenas sete anos, e tiveram três belas meninas. Quando o
marido se mostrou renitente à convocação, pois considerava
uma guerra ímpia e por isso gravemente pecaminosa, a
desencadeada pela loucura de Hitler, Franziska, na sua
fidelidade de mulher enamorada, foi a única que não pôs em
discussão a decisão do marido e o apoia, com plena ternura
e compreensão, até a morte.
Bastam poucas frases para revelar a calma lucidez com
que Franz motivou a própria irrevogável decisão: “Cristo
quer, também de nós, uma declaração explícita da nossa fé,
assim como Hitler a reivindica dos seus sequazes. Os
mandamentos de Deus nos ensinam que devemos prestar
obediência aos superiores mesmo se não são cristãos, mas
apenas enquanto não nos ordenam algo de errado,
porque devemos obedecer antes a Deus que aos homens...
Pensamentos de eternidade
Muitos se perguntarão: o que pensar dos nossos filhos,
irmãos, maridos que combatem nas frentes de batalha ou,
talvez, tombaram na luta? Devemos deixar este juízo para
Deus, não temos o direito de condenar nem de absolver.
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Não sou, porém, do parecer dos que afirmam que o
soldado individual não é responsável de tudo o que acontece
e colocam a responsabilidade em cima de um só”.
O livro contém em boa parte a densa troca de
correspondência dos dois cônjuges particularmente durante
o período da detenção de Franz.
Do cárcere de Linz, à espera do pré-julgamento, Franz
escrevia à mulher: “No que diz respeito ao meu futuro, não te
posso dizer nada ainda. Devo esperar com paciência,
mesmo se, preparando-me para o pior”. Em seguida
abandona-se a pensamentos de eternidade: “A natureza
parece indiferente aos males dos homens. Mesmo se não
vejo muito daqui, parece-me, todavia que este ano tudo está
mais verde e mais florido que nos anos passados. Apenas
ao amanhecer, diante da nossa janela, ouvem-se cantar os
melros. Parece que os passarinhos têm mais paz e alegria
do que nós, homens dotados de razão. No entanto, sabemos
que grande recompensa nos espera depois desta breve
experiência terrena...”.
Dirige-se, enfim aos seus pequenos, e é de cortar o
coração o velado aceno ao que acontecerá, quase para
prepará-los ao desastre iminente: “Vocês não devem ficar
deprimidos se papai não chegar para lhes contar histórias.
Hoje há muitas crianças cujo pai não pode voltar ou não
voltará mais. Fiquei contente em saber, disse-me a mamãe,
que vocês rezam as suas orações e são crianças valentes e
obedientes. Gostaria de os rever, no dia de Corpus Christi,
com suas belas coroinhas de flores... Saúda-os de longe o
seu pai que os quer muito bem”.
Não passará um mês, e Franziska receberá esta última
carta: “Deus te abençoe, minha queridíssima mulher, e todos

os meus caros... À meia noite me foi confirmada a sentença
que será executada às quatro da tarde. Agora quero
escrever-lhes algumas palavras de adeus. «Amadíssima
mulher e mãe, agradeço-lhe ainda, de coração, por tudo
aquilo que fez por mim na minha vida, por todo o seu amor,
por todos os seus sacrifícios. Peço-lhe ainda de me perdoar.
Peço também a todos aqueles que posso ter ofendido, que
me perdoem, em particular o reverendo pároco, se o feri com
as minhas palavras quando veio para me encontrar...
Amadíssima mulher e mãe, não me foi possível evitar-lhe os
sofrimentos que deve sofrer por minha causa. Também ao
Salvador deve ter sido uma grande pena dever causar à sua
Mãe, com o seu sofrimento e a sua morte, tamanha dor.
Ambos suportaram tudo por amor de nós pecadores. Eu
agradeço a Jesus de poder sofrer e morrer por Ele. E confio
na sua infinita misericórdia para que me perdoe todos os
meus pecados e não me abandone na última hora».
Mártir da consciência
O que sucedeu com a jovem viúva, que se encontrou
sozinha para criar as suas três criaturas? Depois de longos
anos de grandes sacrifícios e de obstinadas e dolorosas
incompreensões, a longevidade de Franziska (até o limite
dos cem anos) fez sim que pudesse alcançar e ver não
apenas reabilitada a memória do seu Franz, mas a assistir à
sua beatificação: “Mártir da consciência” foi proclamado pela
Igreja em 26 de outubro de 2007.
E tocou à viúva depor sobre o altar a relíquia do novo
beato.

Música

Agora se vê a música
Mariano Diotto

Tudo aconteceu há dez anos atrás.
Era 15 de fevereiro de 2005 quando três
jovens: Chad Hurley (administrador delegado),
Steve Chen (diretor técnico) e Jawed Karin
(conselheiro) fundaram a plataforma multimidial
mais importante do mundo: o YouTube.
O primeiro vídeo carregado pelo próprio Jawed Karim era
intitulado Me at the zoo. Eram 20h27 do dia 23 de abril de
2005 e com uma duração de apenas 19 segundos acontece

a revolução mais importante para o surgimento de uma nova
comunicação de massa. Chad Hurley disse: «Queríamos
criar um lugar onde, qualquer pessoa possuísse uma
vídeocâmera e uma conexão com a Internet e pudesse
compartilhar uma história com o resto do mundo». Daquele
momento em diante a evolução desta plataforma está sob os
olhos de todos. Hoje é o terceiro site mais visitado do
mundo, depois do Google (que é seu atual proprietário) e do
Facebook.
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Da música em televisão à música na web
Até 2005 a música era escutada pelo rádio, tocada com a
ajuda de um CD ou de um digital mp3 e, sobretudo, era vista
na televisão, outro grande comunicador de massa planetário,
por meio de canais temáticos.
Em 1981 nascia na América um canal televisivo que iria
revolucionar a utilização da música por meio da criação de
vídeos musicais com suporte das canções: MTV. O primeiro
vídeo musical a ser transmitido foi ironicamente a canção
dos The Buggles intitulada Video Killed the radio star.
Daquele momento em diante desenvolveram-se em cada
estado do mundo declinações próprias de televisões com
tema musical, enquanto recobriam uma cota de mercado
insuficiente e sobretudo alcançavam um público juvenil que
estava se distanciando da programação televisiva geral.
O nascimento do YouTube começou a roer esta liderança
das televisões temáticas musicais até chegar aos nossos
dias onde a maioria dos jovens usufrui da música e dos
vídeos diretamente da web conectando-se ao site
www.youtube.com.
Já em junho de 2006, a empresa comunicou que a cada
dia eram visualizados cerca de 100 milhões de vídeos
graças a uma taxa de crescimento que era o primeiro no
mundo transformando-se assim de plataforma de vídeos
realizados pelos usuários a uma nova mídia de distribuição
de conteúdos.
Rapidamente a música tornou-se o elemento mais
importante que levou ao sucesso esta plataforma subdividida
em canais (como a televisão). Atualmente o canal MÚSICA
tem 89.539.912 inscritos.

A música na web
O sucesso do YouTube corresponde também a uma
evolução da utilização da mídia da parte dos jovens
que além do aspecto sonoro apreciam também o
aspecto visual. O vídeo musical consegue juntar estes
dois elementos de maneira excelente: música e
imagem. Os dez vídeos mais vistos em junho de 2015
foram: em primeiro lugar o famoso baile do cantor
coreano PSY com o título Gangnam style que em 2012
fez dançar todos os jovens do mundo, acumulando na
Webben 2.347.386.744 visualizações.

Em segundo lugar está Justin Bieber com a canção
Baby que totalizou 1.173.901.560 visualizações.
A seguir, em terceiro e quarto lugar a cantora
americana Katy Perry com duas canções Dark Horse
(977.667.423 visualizações) e Roar (945.675.691
visualizações).
No quinto lugar está Taylor Swift com o
fragmento Blank Space, com 902.153.384
visualizações.
Hoje o YouTube está localizado em 75 Países e
disponível em 61 línguas e metade das visualizações
provêm de dispositivos móveis.
Em 2013 nasceu também o Youtube Music Award
que é o prêmio dado aos vídeos dos cantores mais
populares por meio das nomeações, e depois aos
vencedores como acontece também com a
consignação do Oscar pelo cinema.
Do Youtube à VEVO
Em 2009 nasce um site que apresenta funções
semelhantes ao YouTube e se chama: vevo.com. Se o
YouTube havia nascido como plataforma genérica de
compartilhamento de vídeos e depois o aspecto
musical se lhe tornou a maior fonte, a Vevo é a exata
declinação do canal temático exclusivamente musical.
De propriedade dos 3 grandes, colossais musicais
internacionais Sony Music, Universal Music e EMI, é
atualmente a plataforma predileta dos cantores com
mais de 10 bilhões de visualizações mensais no
mundo.
Assim, em apenas dez anos mudou completamente
a fruição dos jovens pela música, porquanto não se
contentam mais em escutar uma pauta musical, mas
querem vê-la, emocionando-se, olhando-a em rede ou
através do próprio smartphone, compartilhando-a nas
próprias redes sociais e exprimindo a própria opinião
com um ME AGRADA ou com um comentário escrito,
verdadeiro e próprio.
m.diotto@iusve.it
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Camilla

Morrer bem...
faz bem!

Caras amigas, eu sei que com vocês, posso
ousar. O título não as impedirá de me ler, seja
como for!
Se vocês ainda não perceberam, neste ano
estou me dedicando às sãs tradições da nossa
família religiosa e descobri que nem sempre
somos capazes de conservá-las assim como os
nossos fundadores no-las consignaram.
Também aquilo que no meu tempo se chamava
exercício da boa morte não foge – infelizmente –
desta lógica.
Usar esta expressão, hoje, realmente não se
pode: pelo menos porque é confundida com a dos
perigosos adeptos da eutanásia! Mas, (e o digo
para as jovens gerações...) o exercício da boa
morte outra coisa não é senão aquilo que agora
chamamos de retiro mensal.
Agora digo, as palavras terão o mesmo
sentido? Como se pôde passar do exercício para
bem morrer ao retirar-se uma vez por mês? Para
mim, que sou um pouco idosa e dura de captação,
parece propriamente que nesta passagem do
antigo ao moderno perdemos pela estrada algum
pedaço de certa importância. Uma coisa é
exercitar-se, outra coisa é retirar-se!
Ensinaram-nos – quero dizer às jovens da
minha idade – que uma vez ao mês é necessário
suspender todas as atividades para dedicar-se a
uma limpeza total da própria vida: colocar em dia

as questões da própria alma, reconciliar-se com as
Irmãs no caso de qualquer ‘casinho’ pendente,
ordenar as próprias coisas, como se se devesse
comparecer diante do Pai Eterno, naquele mesmo
dia. Em suma, era um dia cheio de precisas
atividades em muitas frentes, uma jornada
cansativa.
Hoje, em vez, faz-se retiro, ou melhor... retirase! Retira-se apenas das obrigações comunitárias
que se fazem menos exigentes e assim, ao menos
uma vez por mês, não somos obrigadas a suportar
quem vive ao nosso lado; retira-se para
permanecer sozinha conosco mesmas, e o rádio
não é certamente um estorvo, pois nos ajuda a
rezar o rosário; retira-se no próprio quarto e
raramente na igreja, porque se tem necessidade
de rezar ao Pai em segredo. Em suma, fazer o
retiro está se tornando sempre mais um ficar para
trás, um retirar-se na própria concha, um isolar-se
de tudo e de todos.
Agora eu me pergunto: não é que deste modo o
exercício de um tempo tropeça numa cômoda
poltrona ou em um aconchegante sofá e se
embala?
Não, porque vocês sabem que de virgens
estultas e dorminhocas deste tipo, bastam aquelas
cinco!
Parola di C.
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No próximo número
DOSSIÊ: ALARGAI O OLHAR... GESTOS PROFÉTICOS
A vida consagrada precisa renovar-se, porque o Espírito Santo
se manifesta de modo diverso segundo as épocas.
A nós FMA confia a busca de caminhos novos para fazer chegar
o frescor do Evangelho aos homens e à mulheres,
especialmente aos jovens.
CULTURA ECOLÓGICA: O ALIMENTO E OS SEUS RITUAIS
o alimento pode assumir um valor “representativo”, isto é, reconhecer
algo do outro para além de si mesmo, tanto no plano ritual
como no plano simbólico.
A Expo 2015 explora estes temas com uma abertura de 360 graus
sobre as linguagens e com uma prospectiva global.
FIO DE ARIADNE: FRÁGEIS OU RESISTENTES?
A observação da realidade cotidiana, as várias formas de informação,
os discursos que se entrelaçam entre educadoras e educadores sublinham
a fragilidade das jovens gerações e também dos adultos.
Algumas sugestões para favorecer, preparar, potencializar a natural
resistência, e tornar-se capazes de superar as dificuldades.
.

COMUNICAR: COMUNICAÇÃO E VOTOS
Superar a tentação de adentrar o supermercado das ofertas
de vida para centrar-se sobre aquilo que é essencial, aprendendo a renovar
a escolha da vida consagrada em um discernimento constante
das implicações atuais da castidade, da pobreza e da obediência.
CARISMA E LIDERANÇA: PERSCRUTAR OS SINAIS DOS TEMPOS
As temáticas enfrentadas no texto, com referências carismáticas
a Madre Maddalena Morano são: a capacidade de dar
(e fazer dar) passos adiante, de não reclinar-se sobre aquilo que se faz
e se faz bem, promover o aspecto cultural, delegar.

da mihi animas:
o nosso modo
de crescer juntas
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COMO DOM BOSCO,
IDE SEMPRE AO ENCONTRO DOS JOVENS E,
DENTRE ELES,
COM OS MAIS POBRES!
PAPA FRANCISCO

BICENTENÁRIO DO NASCIMENTO DE DOM BOSCO: 1815 - 2015
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