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LAS DE MARIA AUXILIADORA 

EDITORIAL  neste número 
                                        
 

           

    Profetas da alegria 
    
   

       Maria Helena Moreira 
 
 

 

          “Como fma sentimos a alegria de seguir 
Jesus para ser, com os jovens, sinal profético no 
horizonte de uma renovada missionariedade” (CG 
23,69). 
 
     Ser profetas da alegria em nossas 
comunidades e entre o povo para captar as 
necessidades reais e oferecer calor e esperança 
às ‘periferias existenciais’. 
     É forte o chamado a não parar nos recintos das 
lamentações, nos atalhos que não restituem 
justiça ao humano, nos caminhos estreitos do ‘sim 
foi sempre assim’ que apaga o sopro do Espírito e 
fecha nas certezas enfraquecidas do fazer 
rotineiro.  
 
     Alargar o olhar, treinar olhos e corações, 
segundo Deus, é o convite, a todos, para caminhar 
ao lado dos que estão mais abandonados e 
afastados; a perscrutar novos horizontes a fim de 
reconhecer juntos os sinais de Deus e responder-
lhe com escolhas evangélicas; a realizar o êxodo 
rumo  àquelas ‘periferias’ que são o lugar teológico 
onde Deus se manifesta, e habitá-las, não 
ocasionalmente, mas para fazê-las tornar-se 
espaço vital. 
 
     Despertar o mundo é um desafio que pede para 
‘arregaçar as mangas’ e ousar gestos proféticos.  
Reapropriar-se do estupor e da paixão carismática 
que caracterizam a vida vivida em favor dos mais 
pobres, pondo-se ao lado da humanidade ferida, 
curando-a com o óleo da acolhida e da 
misericórdia. 

     Ficar do lado dos últimos quer dizer ter a 
coragem de fazer das nossas comunidades  
cenáculos  onde  se compartilham o pão do 
sofrimento, da dúvida, da procura e o vinho da 
alegria, da amizade e da festa. Comunidades que 
sejam lugares de oração, de encontros e diálogo, 
para poder habitar aquelas periferias carentes de  
paz,  justiça,  equidade. 
 
     Assumir um papel profético, isto é, ser capaz 
de ousar diante da propagação da violência, da 
guerra, dos abusos, dos direitos violados; colocar-
se da parte dos mais fracos, colocar-se na linha de 
frente e ter a coragem de tomar posições, para 
que sejam reconhecidos os direitos e a dignidade 
de cada pessoa, em toda parte. 
 
     Transformar em uma experiência profética, 
mudar cada instante da vida humana em uma 
experiência que vá além do que está ferido e 
perturbado; habitar a casa ‘sujando-se’ com a vida 
dos outros e testemunhando a esperança de 
recomeçar, a alegria de tornar a partir.  
     Sonhos, esperanças, fadigas. São estas 
palavras que devem guiar as nossas escolhas, 
questionar os nossos estilos de vida, discernir o 
nosso agir em prol da urgência missionária do 
Evangelho, transfigurar as nossas realidades, para 
não perder o Bem maior. 
 
                                                                                                                                                                     

mhmoreira@cgfma.org 
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A paz é o caminho 

 

 

 
 
 
A palavra México ‘nahuatl” significa 
“umbigo da lua” e se refere 
à posição geográfica, representa 
o centro, a união de dois grandes 
blocos: a última parte da América 
do Norte e o primeiro bloco 
da América Latina. O México 
é um País de contrastes: uma variedade 
exuberante de ecossistemas 
desde os áridos desertos até as florestas 
abundantes; desde as praias amenas 
até as montanhas nevadas. A cultura 
variada recebe a influência, ao Norte, do País 
economicamente mais forte do mundo. 
O México representa um mundo 
aberto a todos os Países latino-americanos, 
que compartilham a língua, a cultura, 
a religião e as tradições. 
 
Situação social do México 

 

     200 anos de independência da Espanha definiram a 
identidade do País. O último século de história 
moderna foi marcado por conflitos sociais, políticos e 
religiosos. 
     O México é definido como um estado laico, embora, 
no início do século XX leis duras dificultaram o clero e 
o povo católico. Muitos mártires deram a vida para 
defender os direitos dos religiosos e de seu povo. 
     Após anos de luta, que causou destruição e morte 
em todo o país, respirou-se um clima de relativa paz e 
de respeito pelas liberdades religiosas, mesmo 
reentrando nas Constituições as leis antirreligiosas, 
sem mais consequências após o conflito. 
     Na metade do século XX, o País começou sua 
reconstrução política e social. Depois da primeira 
metade    do   século   tiveram   início   os   movimentos  
 
 

 
estudantis e sociais que se manifestaram contra o 
governo. Estes grupos foram violentamente reprimidos 
em 1968, vivendo-se, em seguida, um tempo de 
relativa calma. 
     Nas últimas décadas, o País foi marcado por uma 
crescente impunidade e pela corrupção. O Estado não 
goza da credibilidade da sociedade civil, o povo não 
confia nos políticos, enquanto a criminalidade 
organizada se fortalece cada vez mais e, também, 
toma, em grande parte, o controle da economia do 
México. 
     Torna-se sempre mais difícil, o clima que se respira: 
violência, criminalidade, tráfico de drogas e sequestros. 
Poucas cidades são consideradas seguras e longe da 
violência. Tudo passa a ser tão comum que as crianças 
e adolescentes sonham em ser traficantes de droga, 
olham para os líderes como exemplos a serem 
seguidos a fim de obterem fama e dinheiro. 
     O México é um País de maioria católica, mas 
subsiste uma forte onda de indiferença religiosa. Um 
alto percentual de católicos não praticantes são 
batizados; mas a religião não é considerada importante 
na vida da pessoa e, em muitos casos, a religião 
católica é apenas um elemento da tradição mexicana, 
isto é, as pessoas são católicas pelo simples fato de 
terem nascido neste País. 
     Atualmente o México pode ser considerado um País 
com grandes riquezas, porém distribuídas de modo 
desigual. 
    É um País católico, mas não praticante; um País 
com fortes tradições, mas vítima de um ambiente 
sempre mais violento e perigoso. 
     O México, embora não viva em guerra, não goza da 
paz: os cidadãos habituaram-se a viver em meio à 
violência. 
 

As fma no México 

 

   

 
 
 

 

Paz e conflitos no México 

 
 

Maria Mayela Torres Gonzalez 
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A Congregação das fma é constituída por duas 
Inspetorias (MMO-MME), com diversas casas  e  obras, 
oratórios, centros de missão, e instituições educativas 
que estão espalhadas em várias regiões da República. 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
     
 
      Em resposta ao apelo do Papa Francisco e da 
Madre Geral Ir. Yvonne Reungoat, as fma procuram 
dar respostas às exigências do território e difundir a fé, 
trabalhando sempre em estreita colaboração com os 
leigos, para formar uma rede e chegar ao coração de 
todas as crianças e jovens a elas confiados. A 
realidade salesiana aproxima-se sempre mais do povo, 
não apenas das crianças e dos jovens, mas também 
dos pais, professores e de todos aqueles que 
compartilham a espiritualidade salesiana. Propõe um 
modelo de santidade, simples e viável, que não requer 
atos extraordinários, mas o empenho, na vida de todos 
os dias, de doar um sorriso, um olhar, uma palavra no 
ouvido, de semear amor nos corações dos que vivem 
em nossas casas. 

     Estou convencida da importância da família e da 
educação como caminho para eliminar a violência. Por 
isso foi iniciado um projeto piloto no Colégio Maria 
Auxiliadora de Guadalajara Jalisco, em sinergia com 
duas organizações civis, em prol da formação da 
pessoa e o desenvolvimento da paz. Estas 
organizações, uma mexicana e outra colombiana, 
compartilham com as fma a “Pedagogia do cuidado e 
da Reconciliação”  
     O projeto não é uma campanha promocional pela 
paz, mas um movimento de pessoas que promovem a 
cultura da paz nas famílias e em comunidade, porque 
somente deste modo pode-se realizar uma mudança 
social. 
     O primeiro passo teve o objetivo de fazer uma 
análise da situação, envolvendo todas as pessoas que 
fazem parte da comunidade educativa: os estudantes, 
os pais, os professores e o pessoal administrativo, para 
evidenciar como se vive a paz e como é percebida no 
colégio salesiano.  
     Foi realizado um workshop sobre o que significa 
perdoar e como se expressa o perdão, do qual emergiu 
que perdoar é uma experiência possível se, por 
primeiro, cada pessoa conseguir experimentá-lo em si 
mesma, transformar o próprio coração e, assim, 
contagiar as outras pessoas. O workshop foi apenas o 
primeiro passo; o caminho para a paz é longo e difícil, 
mas o caminho do perdão é o único modo para se 
chegar à paz social. 
      A escola, diariamente, deve empenhar-se em 
educar ao perdão, em promover a cultura da paz, em 
combater a injustiça, o ódio e a indiferença e tudo o 
que possa violar a dignidade das pessoas. 
     O México é um País cheio de contrastes, o desafio 
é a reconciliação e a paz. 

Maria Mayela Torres Gonzalez 
         

 
 

Mulheres no contexto 
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Como ícones  vivos da maternidade e da 
proximidade na Igreja, caminhamos 
rumo aos pobres e aos fracos. 
O Papa convida a não privatizar 
o amor, mas  com a inquietude de quem  
é aberto: «buscar sempre, sem descanso, 
o bem do outro, da pessoa amada».  
Somos convidadas a ser mulheres 
audazes, de fronteira: «Não é preciso 
trazer a fronteira para casa, mas viver  
em fronteira e ser audazes. 
 
     “Inquietude”. Esta palavra me toca e me faz refletir. 
Gostaria de partir de uma pergunta: que inquietude 
mantém viva em nossa vida o convite do Papa “de 
sempre buscar, sem descanso, o bem do outro, da 
pessoa amada, também com aquela intensidade que  
leva também às lágrimas”? 
     A inquietude do amor sempre impele a buscar o 
encontro com o outro, a escutar o grito do pobre e a 
socorrê-lo, sem esperar que o outro manifeste a sua 
necessidade. Em grande parte são mulheres as 
pessoas mais pobres, e são mulheres também as que 
escolheram dedicar a sua vida aos que têm pouco ou 
nada, aos deserdados, marginalizados e excluídos. 
Irmãs, leigas, missionárias que assumiram, seguindo o 
Evangelho, a mais empenhativa das tarefas. 
 

A história dos ‘restaurantes’ 
 

     É a história, toda ao feminino, a das religiosas que 
construíram os ‘restaurantes’, as mesas populares da 
Vila o Salvador, na periferia sul de Lima (Perú). Uma 
história de resistência e fraternidade, de emancipação 
e luta contra a fome, de coragem e criatividade. A Vila 
o Salvador era um lugar infernal, projetado numa 
pequena mesa em 1971 para livrar alguns terrenos da 
ocupação abusiva dos mais pobres entre os pobres, 
em vantagem de um punhado de ricos. 
     Após uma oposição dura e dolorosa, milhares de 
pessoas são transferidas para o deserto, num 
amontoado de barracos, até onde a água chega 
apenas uma vez por semana.  
     A solidariedade é a primeira arma contra a miséria e 
os ‘restaurantes’ são sua  maior expressão. 
     Com eficiência surpreendente, mães, filhas, irmãs 
se organizam em turnos e, na gestão da situação,  
pedem os auxílios da Caritas e, com pequenas 
contribuições familiares, iniciativas de beneficência e 
muito engenho, conseguem dar, diariamente, o café da 
manhã para as crianças e uma refeição para todos. A 
Vila o Salvador, com tenacidade e dignidade, caminha, 
desde  1992, quando   a   economia   começou     muito    
 

lentamente a retomar-se e a emergência da fome se 
atenuou, embora a miséria exista ainda hoje. Os 
restaurantes diminuíram, alguns se converteram em 
pequenos restaurantes com comida fixa, onde por 
poucas moedas a proprietária oferece uma refeição 
completa e uma acolhida alegre. 
     Entrementes, as mulheres artífices do destino da 
comunidade por mais de dez anos, estão 
profundamente mudadas. Muitas delas estão na 
política ou continuam a lutar por um mundo mais justo. 
 

A Tenda azul 
 

     Foi uma mulher, religiosa da Congregação das 
Filhas de Maria Auxiliadora, que começou a missão 
salesiana entre os pobres em Adwa, oferecendo 
instrução, educação e ajuda econômica para recuperar 
no trabalho e na instrução a dignidade perdida. A 
Etiópia, embora tendo sofrido por anos os efeitos da 
guerra, encaminhou-se ao desenvolvimento e o 
progresso. A missão nasce a partir de uma velha tenda 
militar azul, colocada a uma curta distância da Eritreia, 
portanto, em plena terra de tensões. É “uma esperança 
que se acende na vida dos últimos”, o único centro 
estável de referência para milhares de pessoas, que se 
dirigem à “Kidane Mehret” nos momentos de 
emergência, para pedir orientações, ajuda, em suma, 
para qualquer necessidade. Hoje conta com um 
complexo escolar com 1500 estudantes, oficinas de 
malharia e costura, centros de promoção da mulher e 
de ajuda à família, um dispensário e um hospital em 
construção para responder à emergência sanitária do 
território. A missão salesiana cresceu até se tornar uma 
cidadela que dá trabalho a 136 empregados, com um 
faturamento reinvestido inteiramente na educação e na 
formação. Entre as estufas onde se cultivam as 
hortaliças para as necessidades da escola, nos 
estábulos povoados de animais, na oficina que 
providencia toda a complexa manutenção do maior 
complexo escolar do País, respira-se beleza, 
conhecimento e, sobretudo, amor. 
 

A comunidade Pão da Vida 

 

     A organizadora da comunidade Pão da Vida, na 
Polônia, é ainda uma mulher, cuja missão é ‘viver com 
os pobres’, os sem-teto, os doentes, os órfãos e as 
mães solteiras ao redor de Cristo na Eucaristia. A 
primeira casa para os sem-teto nasceu em 1989, por 
meio de um encontro com os sem-teto, meninas em 
busca de meios para estudar, desempregadas e 
desejosas de trabalhar. Hoje, aos fracos oferece-se 
somente o assistencialismo. É muito difícil colocar uma   
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pessoa em condição  de  poder   viver dignamente,   de   
modo autônomo, e ganhar o próprio pão.  
     Hoje a comunidade Pão da Vida tem diversas 
casas, oficinas e  até  uma loja on-line.  
     Não admira que as mulheres estejam na linha de 
frente do lado dos pobres, que elas sejam as 
dispensadoras do abraço misericordioso de Deus. Para 
amar os pobres e socorrê-los, para superar a miséria e 
conferir dignidade, é preciso viver a inquietação do 
amor, reconhecer a gratuidade de um amor que vem 
desde a experiência materna: “Como as mães amam 
os filhos mais frágeis, assim Igreja das mulheres 
procura e prefere aproximar-se dos pobres”. 
 

gimperatore@cgfma.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

     
 
 
 
 
 

Cultura Ecológica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Aprender a sociabilidade 
a partir das práticas alimentares 
permite observar 
uma multiplicidade de rituais” 
(Jean Pierre Corbeau). 
A afirmação do sociólogo francês 
Corbeau introduz o tema convidando, 
antes de tudo, a esclarecer o significado 
do termo ritual e a refletir 
sobre eventuais rituais ligados à comida. 
 

     Os sociólogos sustentam que um ritual é uma ação 
simbólica, repetida no tempo, realizada para expressar 
o aspecto emotivo de uma determinada realidade. 
     
 

   Onde quer que se encontrem seres humanos, 
existem rituais. 
     A pergunta do pequeno príncipe à raposa ilustra 
claramente o conceito: O que é um rito?, disse o 
pequeno príncipe. 
     Um rito – disse a raposa – é aquilo que faz um dia 
diferente dos outros dias, uma hora diferente das 
outras horas». 
     Estas célebres palavras de Saint Exupéry 
relacionadas à comida deixam perceber que ela tem 
não apenas um valor nutricional, mas uma força 
simbólica relevante. 
     O “modo de aproximar-se da comida depende, 
sobretudo, da profundidade com que a pessoa a vive e 
 

 

- Nas nossas comunidades  vive-se 
a inquietude do amor? Testemunhamos 
o amor a Deus e aos outros?  
-Encontramos os ‘pobres’, não de modo 
abstrato e não apenas com palavras, e 
concretamente nos deixamos ‘inquietar’ 
pelas suas necessidades? 
-  Ou permanecemos fechados em nós 
mesmos, nas nossas comunidades, 
que muitas vezes são para nós  

“comunidade-comodidade”? 

 

A comida e os seus rituais 
 

 

Martha Séïde 

                                                                                                                      dma damihianimas 
                                          ANO LXII ● NOVEMBRO – DEZEMBRO DE 2015 

 

 



 

10 
 

dos valores que a ela atribui”. (Maria Luisa Savorani). 
     Neste contexto podemos afirmar que a comida, nos 
seus múltiplos rituais, é energia de vida, veículo cultural 
que facilita a relação rumo ao encontro-comunhão. 
 

Comida, energia para a vida 

 

     A comida é uma necessidade e nutrir-se é um ato 
comum a todos os povos. Infelizmente, ainda hoje, esta 
necessidade primária não é satisfeita a todos os seres 
humanos do nosso planeta. 
     As orientações da Expo Milão 2015 declaram que: 
“Comer é também um prazer fundamental da vida, 
acessível a todos e do qual ninguém pode se esquivar. 
Um prazer que nos une uns aos outros.  
     A tradição alimentar é um espelho da nossa vida 
que evolui com o tempo, e nos diz quem somos, e a 
que comunidade pertencemos. Por todas estas razões, 
a comida é realmente energia para a vida”. É urgente 
recuperar o valor ritual da comida por uma distribuição 
equitativa dos recursos, de modo que todos possam ter 
uma alimentação “boa, saudável, suficiente e 
substanciosa” para viver melhor. 
 

Comida, veículo cultural 
 

     Se a comida é uma realidade imprescindível para a 
vida humana, cada povo tem um modo peculiar para 
aproximar-se da comida, tanto que, segundo M. L. 
Savorani, ela se tornou um verdadeiro veiculo cultural: 
“contempla em si religiosidade, tradição, convivência, 
identidade, uso e costume. Na tradição alimentar 
encontram-se as próprias raízes culturais e históricas”. 
     No processo de interculturalidade das nossas 
comunidades educativas, seriam desejáveis algumas 
iniciativas para promover a mudança e a partilha da 
arte culinária dos diversos países ou regiões, a fim de 
experimentar os rituais ligados à comida: o ato de pôr a 
mesa, o modo de cozinhar, o rito da consumação, a 
disposição dos comensais de acordo com as funções, 
o tempo e a duração, a celebração das festas ou 
eventos particulares, etc. O nosso mundo globalizado e 
muitas vezes frenético tende a des-ritualizar as 
culturas, mas ocorre parar com mais frequência sobre 
o valor relacional e emotivo da comida, da nossa 
cozinha, da nossa mesa, para salvaguardar o seu valor 
ritual e transformar a hora das refeições em uma hora 
do dia, diferente, isto é, uma hora de convivência 
serena e de alegre encontro. 
 

A comida, caminho para o encontro 

 

     Parafraseando as palavras da Savorani, do livro “A 
comida, caminho para a relação” pode-se constatar 
que a comida é caminho para o encontro. De fato, os  
estudiosos são concordes em afirmar que “um dos 
aspectos principais dos rituais sociais ligados à comida  

é o da comensalidade, lá onde compartilhar a comida 
segundo gestos e trocas repetidas no tempo, 
fundamenta o sentido de pertença a um determinado 
grupo social, a hierarquia e a tipologia dos papéis e das 
relações recíprocas entre os comensais” (Cristina 
Rubano). Comer e beber juntos é uma forma de troca e 
de partilha utilizada para criar e manter laços. É uma 
praxe comum a todas as culturas e religiões. Quando 
pensamos no cristianismo, observamos que os grandes 
momentos da vida de Jesus estão ligados à comida. O 
catecismo da Igreja católica declara a este respeito: “a 
Fração do pão, rito típico da cena hebraica, foi utilizado 
por Jesus quando abençoava e distribuía o pão como 
Chefe da mesa, sobretudo durante a última Ceia. 
     A partir deste gesto os discípulos O reconhecerão 
depois da sua ressurreição, e com tal expressão os 
primeiros cristãos significarão as suas assembleias 
eucarísticas. Deste modo visam a significar que todos 
aqueles que comem do único pão partido, Cristo, 
entram em comunhão com Ele e formam n´Ele um só 
corpo”. (CCC 1329). 
     O Capítulo Geral XXIII nos propôs “entrar de modo 
mais consciente num processo de contínua formação 
para o encontro e no encontro como experiência que 
transforma e gera vida, se forem cultivadas algumas 
atitudes que o tornam eficaz”. 
     O simples momento das refeições pode ser uma 
ocasião oportuna para cultivar estas atitudes ligadas 
aos rituais da comida e, portanto, para viver o encontro 
como momento que revitaliza a paixão por Deus e 
pelos jovens. 

mseide@yahoo.com 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educar 
é nutrir a vida 

A Faculdade Pontifícia de Ciências da 
Educação “Auxilium”, de Roma 
apresentou-se na Expo 2015 – Milão, 
em 23-24 de setembro de 2015, com 
uma série de eventos para dizer o 
quanto seja vital nutrir o corpo, mente e 
espírito com a educação. Trata-se do 
empenho de colocar à disposição da 
pessoa conteúdos e experiências que a 
nutram em todas as suas dimensões e 
lhe permitam crescer, alimentar-se 
sozinha e gerar vida. 
Viver a Expo foi uma oportunidade para 
educar-se e educar. Para saber mais: 
HTTP://www.pfse- 
auxilium.org/it/ndex.cfm. 

CONTRA   LUZ 
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Fio de Ariadne 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A observação da realidade cotidiana, as  
fontes de informação, as reflexões  
entre pais, educadoras/es, que se entrelaçam, 
sublinham com preocupação a fragilidade 
das jovens gerações e dos adultos. 
Emerge sempre mais a tendência a 
abandonar os empenhos assumidos, inclusive 
os da vida. É frequente ouvir falar que 
numerosos alunos inscritos na Universidade 
abandonam o curso no primeiro ano;  
que um casal se separou; que um empresário 
se suicidou; que a dificuldade para 
suportar um filho difícil, um membro 
da família enfermo, uma exigência do 
pai considerada excessiva, uma dificuldade 
escolar, uma amizade/amor não correspondido, 
induz também a tirar e a tirar-se a vida. 
 

Frágil ou Resistente? 

 

     A cultura atual, além de fazer crer que as pessoas 
são frágeis, também induz a ser frágil. Algumas teorias 
econômicas sustentam que a crise atual e a recessão 
nos países mais desenvolvidos tenha também, entre as 
causas, o bem-estar prolongado do qual eles gozaram 
nas últimas décadas. 
     O bem-estar retarda o estímulo motivacional para 
conseguir novas metas, enfraquecendo os recursos 
psíquicos. O conforto dificilmente favorece a 
capacidade de resistir, antes, leva a crer que o 
desconforto não deveria existir e, quando se apresenta, 
deveria ser eliminado logo; que seja possível obter tudo 
com o mínimo esforço. 
     O empenho cansativo, a capacidade de suportar, de 
esperar pacientemente, de adiar a satisfação para 
alcançar   determinados  objetivos  são   características  
desvalorizadas como se fossem coisas do passado. A 
publicidade se aproveita disso e, ampliando as reais 
fragilidades, oferece muitos produtos como antídotos 
aos vários tipos de desconforto, criando eficientes 
consumidores. 
     As possibilidades oferecidas pela medicina e pela 
técnica   como   auxílio   para   evitar   fadigas  inúteis e  
 

atenuar a dor, são preciosas. 
      Porém, a tendência a querer medicar também os 
distúrbios normais e passageiros e acreditar que não 
se possa ter nenhum tipo de controle sobre o 
desconforto e sobre a dor, a não ser o farmacológico, 
leva ao recurso excessivo de meios externos, 
tornando-se dependentes e impedindo os recursos 
internos, físicos e psíquicos, de desenvolver-se 
adequadamente, antes, contribuindo para atrofiá-los. 
     Acreditar que para uma pequena dor de cabeça seja 
necessário um paracetamol; para dormir, um 
comprimido; um tranquilizante para enfrentar uma 
pergunta;  manejar o último modelo de celular para ser 
socialmente importante e criar-se amigos virtuais nas 
várias redes sociais, negligenciando os reais, também 
prejudica do ponto de vista cognitivo. 
 

O que é a resiliência 

 

     Segundo o filão dos estudos psicológicos a 
resiliência é a capacidade de resistir, superando as 
dificuldades e o estresse. Atualmente, porém, dado o 
condicionamento que a mídia exerce, evidenciando 
fraquezas, fragilidades, rompimentos, faz pensar que a 
resiliência seja uma teoria consolatória ou válida para 
quem tem dotes particulares. 
     Não se pode negar a fragilidade dos seres 
humanos, mas nem o fato de que são dotados de 
energias suficientes para resistir. Antes, parece que 
têm eles maiores recursos do que pensam. Porém, 
para serem operantes, precisam de uma adequada 
aprendizagem e treinamento. 
     Pesquisas científicas, no âmbito das  neurociências 
e da psicologia cognitiva, evidenciaram como, diante 
das enormes dificuldades ocorridas no curso milenário 
da história, os seres humanos desenvolveram com as 
áreas pré-frontais do cérebro, algumas capacidades 
especificamente humanas como a motivação, a 
atenção, o autocontrole, a capacidade de permanecer 
concentrados por longo tempo sobre um objetivo numa 
situação de gratificação deferida. 
     O desenvolvimento das áreas pré-frontais 
representa   o  substrato  físico  dos   comportamentos  
 

 
 

Cultivar a resiliência 
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motivados e da resiliência. Enquanto as áreas 
cerebrais arcaicas que presidem os comportamentos 
de base, como a nutrição, a agressividade, a 
sexualidade, se ativam autonomamente, as zonas mais 
“jovens”, as áreas pré-frontais, precisam ser treinadas 
e educadas. 
     A vontade e tudo aquilo que diz respeito ao 
autocontrole requerem aprendizagem. O ideal seria 
treinar estes recursos desde o princípio para que não 
se atrofiassem.  
     Mais adiante nos anos, requerem maior esforço 
para torná-las possíveis, mas, também quem se 
encontra nesta situação pode tomar gosto pela 
experiência 
     O problema é achar coragem de abandonar o que é 
fácil e cômodo, dado que a fadiga não agrada e a força 
de vontade poderia estar um pouco adormecida. 
     É possível favorecer e potencializar a natural 
resistência, tornar-se capazes de superar as 
dificuldades mais autonomamente e ajudar os outros a 
fazê-lo. “Na nossa espécie a resiliência representa a 
norma, não a exceção, 
     É a atitude humana por excelência: trata-se da 
capacidade de enfrentar dificuldades complexas e de 
adaptar-se à mudança sem extraviar o estímulo 
motivacional”. 
     Hoje fala-se tanto do estresse. Existe. Não se pode 
negar. Dentro de certos limites, porém, somos feitos 
para administrá-lo. Antes, parece que sem problemas a 
serem resolvidos, dificuldades a serem enfrentadas, 
objetivos a serem alcançados o nosso cérebro se 
atrofiaria. Os novos neurônios, se não são estimulados 
suficientemente, não sobrevivem. 
 

Desafios e atitudes 

 

     A motivação e o comportamento são guiados pelos 
pensamentos e pelas crenças a respeito da realidade, 
isto é, da “avaliação cognitiva”. 
     Se uma pessoa acredita que, para estar bem, 
ocorrem oito horas de sono, se dormir menos, estará 
mal, enquanto uma que acredita serem suficientes 
cinco horas de sono, mesmo dormindo menos, poderá 
estar melhor do que a primeira. 
     A avaliação cognitiva a respeito da realidade é 
pessoal: em parte depende das experiências e das 
situações vividas, em parte é induzida e condicionada 
pela cultura.      A cultura que se difundiu nos Países do 
bem-estar levou a pensar que se deve e se pode evitar 
toda forma de desconforto e que são os responsáveis 
para dever fazê-lo. Isto induz à passividade ou, ainda 
pior, a gastar as energias pessoais enfurecendo-se, 
contestando e maldizendo o mundo inteiro, 
aumentando o desconforto. A avaliação cognitiva de 
quem é resiliente leva a pensar que o desconforto faz 
parte do jogo, faz parte da vida, reconhece-o, sente o 
sofrimento, mas usa as energias disponíveis para 

arregaçar as mangas e pôr-se a trabalhar para resolver 
a situação. 
     A mídia digital oferece muitas oportunidades, mas, 
se forem utilizadas sem espírito crítico, tornam o 
usuário passivo e condenam a resiliência à inércia. 
     O fato de ficar colado ao próprio computador e à 
televisão, constantemente conectado à rede, tornar-se 
dependente do smartphone ao ponto de levá-lo 
também às refeições, criam vários distúrbios; os mais 
evidentes são: o afastamento da realidade concreta, a 
dificuldade de relacionamentos interpessoais e de 
pensar com a própria cabeça. Muitas vezes, estes 
hábitos estão na base dos distúrbios de atenção que 
ultimamente estão aumentando. Urge um uso ativo, 
cauteloso e intencional. Educar para este uso, em vez 
de danos, poderia trazer alguma vantagem. 
 

Exercício físico e funções cognitivas 

 

     “Foi demonstrado que o exercício físico voluntário 
aumenta os níveis de BDNF (fator neurotrófico 
cerebral) no cérebro. O fator neurotrófico cerebral 
(BDNF) favorece o crescimento dos neurônios e 
protege a sua sobrevivência, está presente em altas 
concentrações na zona do hipocampo, uma área do 
cérebro fundamental para a memória e a 
aprendizagem”. 
     Algumas pesquisas científicas verificaram os efeitos 
positivos do exercício físico tanto no desempenho 
escolar das crianças e jovens como no dos adultos e 
idosos. “Hoje, o treinamento físico é considerado uma 
estratégia preventiva com forte impacto sobre as 
doenças degenerativas do ancião como o Alzheimer” e 
sobre outros distúrbios. O exercício físico, porém, deve 
ser voluntário. Se for feito por coação, corre o risco de 
produzir apenas cansaço. 
     Quem assume um compromisso porque são 
oferecidos incentivos externos, dificilmente persevera 
se estes não aumentam ou se vêm a faltar. Na primeira 
dificuldade ou por qualquer motivo abandona o 
compromisso. 
     A resiliência, nestes casos, tem a respiração curta. 
Ela existe e se  revigora  quando   uma/um  age   por 
motivação interna, pelo prazer de perseguir um objetivo 
pessoal mesmo desafiador, pelo gosto de fazer o bem, 
pela satisfação de superar dificuldades e 
incompreensões e de sentir-se fiel. Os grandes artistas, 
cientistas, exploradores, empresários, atletas, os 
grandes santos, os nossos Santos, caminharam nesta 
direção. 
     Utilizar a motivação intrínseca, “aprender, sentir-se 
competentes e capazes é tão importante que – quando 
resolvemos um problema ou alcançamos um objetivo 
sozinho – o nosso  cérebro  nos  premia:  por meio   da  
evolução aprendeu a  fornecer-nos  uma  descarga  de  
dopamina. A dopamina ativa as áreas pré-frontais; e, 
portanto,   todo   o   patrimônio    comportamental     da  
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resiliência    (concentração   sobre    o    objetivo,     a  
perseverança, a vontade) é colocado à disposição do 
nosso agir”. Isto não sucede quando um objetivo é 
sentido como imposto. Permanecer concentradas/os 
sobre o objetivo escolhido e perseverar não obstante a  
 
 

fadiga, é possível para todos, mas, para quem sabe 
que está na companhia de Alguém, pode se tornar um 
desafio entusiasmante. 

rossi_maria@libero.it 
 
 
 
 
 

                                                                    
 

      
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Gestos proféticos 

dossiê 

Nota: Para as citações entre aspas e alguns conteúdos fez-se referência ao livro de TRABUCCHI Pietro, Tecniche di resistenza interiore. 
Come spravvivere alla crisi della nostra società, Mondadori, Milão 2014. 
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Ousar gestos proféticos é ter a audácia 
de realizar gestos que, a partir 
da realidade cotidiana, estimulem 
a olhar para o futuro, 
para alguma coisa que poderá acontecer. 
Ousar gestos proféticos é procurar 
antecipar os tempos, colocar-se 
à escuta da Palavra de Deus 
e colocá-la logo em prática. 
É fazer ações que respondam às exigências 
do amor e da caridade para com 
a humanidade contemporânea, 
e que têm o sabor de futuro, têm  
o sabor do mundo que queremos construir. 
 
Quem são os profetas 

 

     Homens e mulheres que fizeram gestos concretos 
antecipando os tempos. Acolheram o diferente, quando 
isto era considerado pela maioria uma ameaça, deram 
valor ao ser quando todos apontavam para o ter, 
plantaram árvores quando todos disputavam para 
destruir florestas e cimentar, abraçaram, apoiaram, 
amaram, quando todos corriam para atacar, ameaçar, 
odiar. 
     O profeta é quem entrevê que um mundo diferente é 
possível. Mas não é um visionário, nem um idealista, 
nem um otimista em excesso. O profeta é aquele que 
tem a tenacidade e a paciência de esperar o 
amanhecer, de fazer-se sentinela da manhã, e de dizer 
aos que se deixaram tomar pelo sono: “Coragem, 
acorda, pois, chegou um novo dia”. 
     O profeta é aquele que, com sua vida, sua palavra, 
sabe indicar modos alternativos de ser e de amar. É 
aquele que diante do bem-pensar sabe dizer que talvez 
existam vias alternativas, é aquele que não procura o  

consenso, mas apenas o amor e a verdade. Faz calar 
tudo em si para também escutar o mais fraco sussurro 
da palavra de Deus. E quando está pleno do amor de 
Deus, da sua palavra, não pode calar, não pode 
guardar para si este grande tesouro. Pode somente 
comunicá-lo, gritá-lo para todos. 
     Nem sempre os profetas são compreendidos com 
seus gestos. Às vezes, quem indica um caminho 
diferente não é uma pessoa que surge do nada, mas 
talvez uma pessoa próxima, que vive ao nosso lado e 
então não conseguimos perceber aqueles gestos como 
profecia.  
     Nós os rotulamos como “estranhezas”, 
“extravagâncias”. Não conseguimos acreditar em quem 
está muito próximo, como os fariseus não conseguiam 
acreditar num filho de Deus muito humano, num profeta 
cujos pais conheciam... Eis a reação dos conterrâneos 
de Jesus: não conseguiam imaginar que do cotidiano, 
de alguém que lhes era familiar, daquele que 
conheciam desde pequeno, pudesse brotar uma 
palavra verdadeiramente de Deus. 
     Não temos muita confiança no outro, em particular 
se o conhecemos de perto, enquanto estamos sempre 
prontos a acreditar no “extraordinário”, em qualquer um 
que se imponha. Somos de tal modo pouco munidos de 
fé-confiança, que impedimos que ocorram milagres 
porque, mesmo se estes acontecem, não os vemos, 
não os reconhecemos, e então eles se tornam eventos 
inúteis, milagres que não atingem seu fim. 
 

Jesus o Profeta 

 

     Nos evangelhos é relatado o episódio no qual Jesus 
volta a Nazaré e vai para a Sinagoga, lê o trecho de 
Isaías que anuncia a vinda do Messias, e proclama que 
aquele dia chegou. 
       Marcos  evidencia   a   reação   da   assembleia  

 

 

A coragem de ousar 
gestos proféticos 

 
 

Anna Rita Cristaino, Gabriella Imperatore 
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litúrgica que o escutou. Aliás, sua fama o precedeu: 
volta a Nazaré como um “mestre” com traços 
proféticos, capaz de operar curas, ações milagrosas 
com suas mãos.  
     A primeira reação é de estupor e admiração: é um 
bom pregador, tem autoridade, a sua palavra toca e 
parece rica de sabedoria. Mas diante de tal verdade 
incontestável eis que emerge um pensamento: ele é 
um de nós, sua família está aqui, os seus irmãos e as 
suas irmãs são conhecidos por nome. 
     Então, o que pretende, o que quer? Por que deveria 
ser “outro”? Sim, Jesus era um homem como os outros, 
apresentava-se sem traços extraordinários, parecia 
frágil como todo ser humano. 
     Tão cotidiano, tão humilde, sem qualquer coisa que 
nas suas vestes proclamasse a sua glória e a sua 
função, sem um “cerimonial” feito de pessoas que o 
acompanhassem e o tornassem solene ao comparecer 
entre os outros. 
     Não, muito humano! Mas se não há nele nada de 
“extraordinário”, como poder acolhê-lo? Era muito 
humano, e por isso “se escandalizavam dele”, isto é, 
sentiam precisamente  naquilo  que viam, naquela sua 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

humanidade tão cotidiana um obstáculo para confiar 
nele e na sua palavra. Nós mesmos nos achamos 
incapazes de acreditar naquilo que está muito visível, 
no que é ordinário, em quem conhecemos há tempos. 
Então quem propõe alguma coisa diferente, alternativa, 
que talvez responda a exigências que ainda não foram 
sentidas por todos, é considerado um sonhador, um 
idealista, alguém que não tem os pés na terra. 
 

Ousar a profecia 
 
     Creio que a profecia seja também, de certo modo, 
sinônimo de parrésia. É profeta quem consegue falar 
com franqueza, sem estratégias. Quem busca a 
verdade sem comprometimentos e age 
consequentemente sem procurar consensos, mas 
comprovando para envolver todos no caminho do bem. 
Ousar   a   profecia,   colocar  em ato gestos com sabor   
 

proféticos, são, então, próprios de quem sabe entrever 
nas dobras da vida cotidiana aquilo que tem mais 
poder de mudar uma realidade, que mais pode tornar 
aquele pedaço de mundo em que se vive, mais 
humano e por isso mais divino. 
     Ousar gestos proféticos, pôr em jogo a coragem de 
tornar extraordinário o ordinário da nossa vida. 
     Mas por que ousar a profecia? Por que não 
permanecer no que já se fez? Por que empregar 
energias para procurar compreender o que o Senhor 
nos pede de novo, diariamente, e não permanecer, em 
vez, tranquilos, apegados àquela única palavra que 
escutamos talvez quando jovens e que para o 
momento nos basta? «No fundo, nem todo bem do 
mundo devemos fazer nós!». 
     Mas uma vida religiosa sem profecia é letra morta, 
antes, podemos dizer, que uma vida cristã sem 
profecia, é estéril. 
     O amor de Deus deveria impelir-nos a ir sempre 
mais além e o aprofundamento da sua Palavra deveria 
deixar-nos sempre mais inquietos. A busca da verdade, 
deveria levar-nos a ter a coragem de olhar muito além 
do já conhecido, de perscrutar o horizontes distantes e 
entrever estradas e metas novas. 
     Tudo isso porque o amor impele para ir além, tudo 
isso porque o Senhor precisa de nós para poder indicar 
caminhos e percursos que conduzam a Ele, a fim de 
que cada uma se encontre n´Ele. 
     Como muitas vezes escreve o prior de Bose, Enzo 
Bianchi, “quem professa e escolhe viver os conselhos 
evangélicos da castidade, pobreza e obediência torna-
se memória, para todos os cristãos daquilo que o 
Senhor denomina Bem-aventuranças”. Isto marca a 
diferença cristã no meio dos homens, no 
relacionamento com as coisas e com as pessoas sem 
possuí-las, mas com gratuidade, recebendo-as como 
dom e ocasião de comunhão. Os leigos e os jovens 
que vivem e compartilham a nossa missão são 
preciosos ao lembrar-nos que nossa vocação não é 
apenas para nós mesmas, mas para os outros, para 
emitir sinais da memória e da profecia na história. 
 

Toca a nós despertar o mundo 

 

     Nos atos do Capítulo Geral XXIII, no número 67, 
lemos: «A vida consagrada precisa renovar-se para 
que o Espírito Santo se manifeste de modo diferente, 
segundo as épocas. Hoje Ele nos confia a busca de 
caminhos novos para levar o frescor do Evangelho aos 
homens e às mulheres, especialmente aos jovens. 
Toca a nós despertar o mundo para a importância vital 
da educação evangelizadora, cooperar em favor de 
uma sociedade mais justa, onde também os mais 
vulneráveis possam inserir-se com a dignidade dos 
filhos de Deus e dar a própria contribuição». 
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     No número 69 lê-se que “o Instituto é chamado a 
ser profético no horizonte de uma renovada 
missionariedade”. Ao longo de sua história, o nosso 
Instituto foi “profecia” por meio dos gestos concretos de 
muitas irmãs que por primeiro ousaram caminhos 
novos como pioneiras do bem. 
     Em nossos discernimentos, muitas vezes buscamos 
modalidades criativas e inovadoras, para compartilhar 
o Evangelho. E como acontece em diversos contextos, 
frequentemente esta criatividade encontra-se em 
pessoas à margem da sociedade, em grupos frágeis 
que buscam sobrevivência, que são serenos e 
confiantes no seu destino, e não naqueles que 
apresentam respostas pré-fabricadas, cujas reflexões 
se perdem em estereótipos e palavras habituais, mas 
com todos os que na vida lutam com as múltiplas 
manifestações de problemas humanos reais, com os 
que enfrentam riscos e ousam caminhos para tomar 
novas direções, com todos os que simplesmente se 
abandonam em Deus. Precisamos ser pessoas de fé 
profunda. É nesta fé que as pessoas religiosas podem 
e devem ser especialistas. “Profecia” deriva do grego 
prophemi que significa literalmente “dizer antes” e o 
profeta é o instrumento por meio do qual Deus fala à 
humanidade. Portanto, com gestos que têm o perfume 
de futuro, que antecipam a possibilidade de percorrer 
estradas alternativas de amor e de liberdade, põe-se 
em atitude de escuta para ouvir o grito da humanidade 
sofredora, dando respostas que mostram ser possível 
uma alternativa que põe em primeiro lugar a escuta do 
outro. Gestos que, pelo único fato de serem colocados 
em ato, tornam-se “palavra” para quem está longe de 
Deus e consegue vê-Lo no amor colocado em prática e 
não apenas apregoado. 
 

Das periferias, gestos proféticos 

 

     As filhas de Maria Auxiliadora no Capítulo Geral 
XXIII reconfirmaram a escolha de serem missionárias 
de alegria e de esperança para e com os jovens mais 
pobres. Apresentamos algumas novas realidades, 
nascidas exatamente do convite a sair e a encaminhar-
se para as periferias e da paixão carismática por Deus 
e pelos jovens. 
 

     As fma da Inspetoria Maria Auxiliadora de Calcutá 
entraram, com coragem, no distrito de Kandhamal 
(Índia) para alcançar os pobres e proclamar o 
Evangelho, acolhendo o convite do Capítulo Geral 
XXIII: «Alargai o olhar. Com os jovens, missionárias de 
esperança e de alegria». 
     No dia 16 de agosto foi inaugurada a Casa Auxilium, 
perto da paróquia de São Sebastião em Kurtumgarth, 
trezentos e dezessete quilômetros a oeste de 
Bhubaneswar, a capital do Estado de Orissa.  Na casa,  
foram viver três Filhas de Maria Auxiliadora: Ir. Teresa  
 

Xalxo, Ir. Shanti Tirkey e Ir. Sabita Nayak que, desde a 
sua chegada, logo se inseriram na realidade do lugar.      
Neste local começaram um oratório para as meninas e 
os meninos do bairro, obtendo uma boa resposta às 
várias atividades propostas. 
     Por meio das aulas regulares e do reforço escolar 
para um bom número de estudantes, as religiosas 
procuram contribuir ao crescimento da Igreja e da 
sociedade, com uma ação educativa que visa a tornar 
os participantes, não apenas bons cristãos, mas 
também honestos cidadãos. 
     Visitando as famílias e compartilhando a Palavra de 
Deus, as Irmãs levam um sopro de nova esperança e 
de  confiança. 
     A resposta do povo do lugar é positiva: as três 
religiosas escutam a população, e criam vínculos 
sempre mais duradouros. Contudo, é grande o trabalho 
a ser feito, também da parte estritamente religiosa, a 
partir do momento em que a maioria do povo acolheu, 
recentemente, o cristianismo. Nas famílias é frequente 
a pertença a religiões diversas, motivo pelo qual as 
religiosas estão colocando um particular empenho na 
catequese dos paroquianos. 
     A violência sem precedentes que se verificou em 
2008 gerou um profundo medo entre a população. O 
governo ainda não deu sinais de ajuda nem ofereceu 
uma adequada remuneração. 
     As propriedades perdidas ou confiscadas à força, 
ainda não foram restituídas. Eis um grande desafio 
para a comunidade das Filhas de Maria Auxiliadora: 
alcançar a população das aldeias vizinhas oferecendo 
instrução, educação à fé, assistência sanitária e 
promoção humana, higiene, cultura e um saudável uso 
do tempo livre. 
 

     Na Inspetoria São João Bosco (IRO), as fma 
começaram uma nova obra em Macomer: dez mil 
habitantes no coração da Sardenha (Itália). 
     A criatividade do coração e a audácia missionária 
incentivaram a alcançar as exigências do território, com 
a inventiva de uma nova presença, mais significativa, 
que continuasse a reavivar o carisma salesiano numa 
zona que, há cinquenta anos, vê as fma como 
protagonistas. Em colaboração com a Caritas 
diocesana iniciou-se o projeto Casa Main, uma casa 
para acolher mulheres jovens, italianas e estrangeiras, 
à espera de um filho ou com filhos menores, que vivem 
em situação de dificuldade pessoal, afetiva ou de 
violência familiar, uma estrutura nova onde as 
mulheres possam sentir-se em “casa” e renascer, 
retomando a própria vida e o seu ser mãe, reconstruir 
relações serenas e positivas com os próprios filhos. A 
Casa Main nasce do coração habitado pela paixão 
educativa e salesiana da comunidade das fma e se 
concretiza ajudando a mulher a superar as  
dificuldades,   a    crescer    e     a    conquistar    uma    
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nova autonomia, valendo-se da colaboração de 
operadores, de especialistas e de voluntários. 
     Ir. Ângela Maria Maccioni, Inspetora da Inspetoria 
romana, então diretora da Casa Main, relata: «Nos 
anos passados já havíamos acolhido algumas famílias 
de refugiados, alcançando bons resultados: sua 
estabilização e integração em nossa cidadania. Com 
este projeto queremos responder também às contínuas 
solicitações do Papa Francisco de abrir as nossas 
casas  a quem precisa». 
     E assim também a casa mudou muito. Foi 
reestruturado um pavimento inteiro e foram construídos 
seis quartos grandes para acolher as famílias, amplos 
serviços, uma cozinha com despensas e uma luminosa 
sala de jantar, duas salas de visita para compartilhar 
momentos comuns, uma lavanderia e uma engomaria. 
     A Casa Main responde às exigências de cada 
mulher e se organiza com momentos de promoção 
humana e de inserção sócio-cultural, para que as 
mulheres possam alcançar autonomia e capacidade de 
autogestão. Além disso, está inserida  numa obra onde 
há, também,  a escola Infantil e a Creche,  o Oratório 
Centro Juvenil e os Cursos Profissionais, onde as fma 
colaboram com algumas Paróquias e estão presentes 
em nível diocesano na formação dos animadores e na 
catequese... 
     Tudo isso tornará fácil oferecer às mães com seus 
filhos, espaços para crescerem e se socializarem, 
segundo o espírito de Dom Bosco e Madre Mazzarello. 
 

     As Filhas de Maria Auxiliadora estão na Tunísia com 
duas presenças, uma em Menzel Bourguiba (1985) e 
outra em Tunes (2010). A Tunísia é um País do Norte 
da África e pertence à nova Inspetoria da França-
Bélgica Sul, dedicada a Nossa Senhora das Nações, 
que inclui também a França e a Bélgica Sul. A Tunísia 
conta com mais de 10.000.000 de habitantes. É  o País 
mais homogêneo do Maghreb no aspecto linguístico; a 
quase totalidade da população fala árabe, que é a 
língua oficial do País, e também o francês. Cerca de 
98% da população, aproximadamente, são 
muçulmanos. Além da minoria de fé hebraica (1%), 
está presente uma pequena porção de crentes cristãos 
(1%), em grande parte descendentes de colonos 
franceses e italianos. A Tunísia é o País em que as 
FMA estão presentes no meio de uma população 
quase toda muçulmana, sem comunidade cristã local. 
A nova comunidade de Tunes encontra-se a 60 km da 
comunidade de Menzel-Bourguiba. 
     A missão confiada a elas é viver como cristãs, 
mulheres de Evangelho, testemunhando amizade, 
espírito de diálogo com os crentes,   partilha   da   vida  
cotidiana, confiança, acolhida das pessoas para além 
das diferenças. A comunidade de Tunes é formada por  
 
 
 

três Irmãs e oferece o seu serviço educativo no Centro  
pedagógico da Diocese.  
     Além disso, empenham-se na missão educativa e 
de acompanhamento dos jovens universitários da 
África subsaariana, presentes em grande número nas 
Universidades da Tunísia. Os jovens vêm da África 
Subsaariana, da África Ocidental e da África Central, 
sobretudo de língua francesa, 75% são Católicos, 20% 
são Protestantes e 5% pertencem a outras Religiões.      
Por isso logo será inaugurada a nova Casa para 
Universitários. 
     As fma colaboram com a Paróquia Santa Joana 
D´Arc onde os fiéis, na maioria, são migrantes da África 
Subsaariana. Além da residência universitária, há 
também a possibilidade, para o futuro, de abrir um 
oratório e promover atividades educativo-pastorais 
segundo o  espírito de Dom Bosco e Madre Mazzarello. 
     É uma missão de fraternidade, com o escopo de 
testemunhar com a vida que o amor de Cristo é 
possível e é concreto, para além das palavras. Uma 
missão de oração no meio de um povo orante. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

annarita.cristaino@gmail.com 
 gimperatore@cgfma.org 

 

Como olhar o futuro considerando  
os desafios que as mudanças em curso  
impõem às nossas comunidades em missão? 

 

“Tornar a partir dos últimos”. 
Como ter fé, hoje, nesta promessa? 

 

Como habitar a periferia para que  
floresça numa nova  vida  e  numa 
cultura de pessoas que geram vida? 

 

“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 isso.  

É este o sentido de ser missionários hoje. 

Ser mulheres consagradas proféticas 
 quer dizer sair da quietude tranquilizadora,  
e, em vez disso, viver e entrar na vida do 
povo, ousando novos estilos de vida. 
Ser mulheres consagradas em caminho 
 pelas estradas das periferias,  
significa ser sinal da ternura do Pai  
para com o nosso mundo, 
ser, para todos, sinal de uma nova  
oportunidade de esperança  e de amor. 
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METAS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO 

AGENDA PÓS-2015 

A AGENDA 2030 
SOBRE O 

DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

  
 

A AGENDA 2030 É UM PLANO DE AÇÃO 
PARA AS PESSOAS, O PLANETA E A PROSPERIDADE 

QUE VISA A REFORÇAR A PAZ UNIVERSAL 
E ELIMINAR A POBREZA, 

O MAIOR DESAFIO GLOBAL 
INDISPENSÁVEL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 

 
UM CONJUNTO AMBICIOSO DE 17 OBJETIVOS 
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (OSS) 

E 169 OBJETIVOS ASSOCIADOS QUE QUEREM GARANTIR 
PAZ E PROSPERIDADE E REQUEREM 

PARA A SUA REALIZAÇÃO 
A MOBILIZAÇÃO DE TODOS OS PAÍSES. 

 
A AGENDA 2030 INCIDE SOBRE AS POLÍTICAS NACIONAIS 

E É VOLTADA PARA AS PESSOAS, 
PARA GARANTIR A TODOS OS SERES HUMANOS 

DIGNIDADE, IGUALDADE 
E, AO PLANETA, UM AMBIENTE SAUDÁVEL, 

PARA PROTEGÊ-LO DA DEGRADAÇÃO, 
POR MEIO DE UM CONSUMO E PRODUÇÃO SUSTENTÁVEIS, 

UMA GESTÃO POSSÍVEL PELOS RECURSOS NATURAIS 
AGINDO SOBRE A MUDANÇA CLIMÁTICA 

E PARA SUPORTAR AS EXIGÊNCIAS 
DAS GERAÇÕES PRESENTES E FUTURAS. 
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    EM 17 PONTOS 
    A AGENDA ONU 2030 
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METAS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO 

AGENDA PÓS-2015 

QUAL MISSÃO OUSAR? 
MIGRANTES, MENORES, FAMÍLIAS... 
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em busca 

   Leitura evangélica dos fatos contemporâneos 
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Dom e culturas 
 

 

 
 
 
 O mundo, hoje, do que 
 tem necessidade ? 
O que preenche mais a vida  
de uma pessoa e em particular 
 a de um jovem? Os jovens.  
Onde estão?  
Como vivem este momento histórico?  
Estão presentes ou ausentes? 
 
     Os jovens, nós os encontramos nas praças lutando 
pelos seus direitos, pela liberdade, para ter um 
trabalho, ‘um lugar ao sol’ na sociedade. Alguns 
parecem perdidos, vítimas das dependências, do “não 
sentido” da vida. Outros, em vez, parecem flutuar na 
sociedade, indiferentes e preocupados somente 
consigo mesmos. Há jovens, talvez a maioria, que 
sentem necessidade de uma mudança profunda, que 
têm vontade de colocar-se à prova, de empenhar-se 
em primeira pessoa na construção de uma sociedade 
nova, mais humana, mais justa e pacífica. Jovens que 
procuram tecer relações humanas autênticas, dar a 
própria contribuição para o desenvolvimento 
sustentável das pessoas. São jovens em busca do 
sentido da vida, que descobriram o voluntariado como 
experiência que lhes permite realizar-se no dom de si, 
como espaço de protagonismo que permite ter um 
papel positivo e criativo na construção de uma 
sociedade mais solidária e aberta à pessoa humana. 
Moços e moças que, por meio do voluntariado, 
entendem que o empenho em favor do outro é o 
caminho certo para construir a cidade com que todos 
sonhamos, de respeito pelos direitos humanos e pelas 
liberdades fundamentais, de justiça e de paz. 
 

 
 

 
Ensinar a gratuidade 

 

      O VIDES oferece uma formação que ajuda a tornar 
os cidadãos participativos e honestos na construção da 
civilização do amor. A beleza da existência 
resplandece quando se descobre a vida como dom de 
si para gerar vida. A descoberta do amor fraterno e 
solidário é o vínculo de união dos jovens de cada 
cultura, religião, status social que escolheram o 
voluntariado como estilo de vida. A formação dos 
voluntários é o nó crucial para a vitalidade e a 
fecundidade do VIDES: um caminho cotidiano, o 
acompanhamento paciente e confiante dos jovens no 
re-pensar e re-projetar a própria vida como portadores 
de amor e fé, alegria e esperança. Eles aprendem a 
não passar com indiferença ao lado de quem sofre ou 
amarga uma situação de necessidade. Comovem-se e 
se movem para aliviar, alegrar e dar esperança. Eis a 
felicidade: a alegria de participar da vida do outro; o 
entusiasmo de fazer o bem, de descobrir-se capaz de  
contribuir para o crescimento das pessoas que 
encontramos. A formação tem sua fonte no carisma 
salesiano, é confiada ao coração de cada Filha de 
Maria Auxiliadora, de cada comunidade que sabe como 
construir com os jovens a casa-sociedade, onde cada 
pessoa é acolhida, acompanhada no seu crescimento. 
Somos convictas de que os jovens trazem em si 
mesmos uma carga de vida, de criatividade, de desejo 
de construir algo diferente: uma sociedade onde os 
direitos humanos sejam a norma natural de convivência 
e cada um possa realizar-se mesmo na fadiga de 
sintonizar-se diariamente com os talentos dos outros. 
 

mara@fmails.it 
      

 
 
 
 

 

 

Voluntariado e gratuidade 
 

 

Mara Borsi 
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     Frederica, Sara, Carla e Stella, quatro moças da 
província de Varese e Milão, que, neste verão, tiveram 
a possibilidade de viver uma experiência de 
voluntariado internacional na missão das Filhas de 
Maria Auxiliadora em Dilla, na Etiópia e relatam a 
experiência vivida. «Nossa viagem começou em 
novembro de 2013, quando iniciamos o caminho 
formativo, mas somente durante a experiência concreta 
pudemos compreender a importância dos dons 
recebidos durante o nosso percurso. Impelidas pelas 
diversas motivações, encontramos um fundamento 
comum no percurso formativo proposto pelo Vides da 
Lombardia que nos permitiu compartilhar momentos de 
confronto e reflexão sobre o que estávamos 
esperando, sobre as motivações pessoais que nos 
estimulavam a partir, sobre a importância de sentir-nos 
parte do Vides e da Família salesiana, de compartilhar 
seus objetivos e estilo educativo. Com o Vides 
Internacional tivemos uma formação a distância e 
residencial em Bolonha e depois em Roma, que 
clarificou os aspectos tanto pessoais, como teóricos e 
práticos. 
     Em nossa experiência concreta encontramos 
crianças, jovens e adultos felizes de viver, porém, em 
situações muito diferentes das nossas. Chegamos na 
ponta dos pés procurando observar sem julgar,  

procurando fazer calar o nosso ponto de vista do jeito 
“ocidental”, abertas para escutar e conhecer um mundo 
novo que, pouco a pouco, entrou no nosso coração. 
Em pouco tempo as diferenças de cultura, de língua, 
de ideias, que inicialmente pareciam dificuldades, 
revelaram-se riquezas e nos permitiram abrir-nos, 
encontrar-nos e alargar o nosso horizonte. Muitas 
vezes havíamos visto e ouvido falar da África, da 
Etiópia, de um mundo diferente do nosso, e foram 
também aqueles relatos, aquelas imagens que nos 
impeliram a partir e, somente vivendo-os, 
compreendemos que não importa a cor da pele, a 
língua que se fala, a camisa que se veste ou o que se 
possui, mas o que se é, e o enriquecimento mútuo no 
encontro com o outro. E quando não nos entendíamos 
bastavam: um sorriso, um “não importa” e o desejo de 
ficar juntos e de compartilhar, com alegria, um 
momento da vida. O que levamos para casa, ao voltar, 
foi o seu modo simples de viver, sua admiração, 
mesmo diante das coisas pequenas, seu entusiasmo, 
sua serenidade e confiança no outro. Em nossa 
experiência fomos acompanhadas com generosidade e 
disponibilidade pela comunidade das fma de Dilla, que 
nos ajudaram a nos inserir nas atividades da missão, 
compartilhando conosco sua vida, os momentos de 
alegria e as fadigas cotidianas, sempre com um sorriso. 

 
 

A Palavra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Emaús: os gestos do 
Ressuscitado 
 

Eleana Salas 
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Ambientação 

 

     Uma Bíblia grande; um círio pascal, um cesto com 
alimentos entre os quais, o pão. 
 

Invocação ao Espírito Santo: 

 

     Vem Espírito Criador, vem, vem (bis) 
(ou outro canto de invocação ao Espírito Santo, 
conhecido por todos) 
 

      A partir da experiência dos dois discípulos no 
caminho de Emaús, Lucas nos conduz à comunidade 
dos apóstolos. Nota-se a proximidade entre este texto 
e o Evangelho de João (Jo 20,19ss.). Lucas põe em 
evidência que o Ressuscitado não é uma ilusão e 
ressalta os sinais: o olhar e as mãos podem provar que 
é o próprio Jesus, crucificado e ressuscitado. 
     Seguramente foi necessária a experiência da 
dúvida, do medo, da frustração e da derrota. No início 
os discípulos ficaram confusos porque acreditavam ver 
um fantasma (v. 39) O Ressuscitado, porém “não 
desiste!”. Coloca-se ao lado dos seus discípulos, 
explica a Escritura e lhes abre a mente para que 
compreendam, usando mais uma vez o símbolo do 
pão. 

 

     Pouco a pouco, toda a comunidade dos discípulos é 
contagiada pela experiência da fé na ressurreição. Esta 
experiência com Jesus faz entender que o processo foi 
iniciado com poucos, depois se estendeu a toda a 
comunidade. 
     Assim, os discípulos concluem o processo de 
amadurecimento na fé, lembrando as palavras e os 
sinais do Mestre, durante a sua vida pública. Agora 
eles são chamados a testemunhá-Lo em todo o mundo, 
começando por Jerusalém. 

 

     Procuremos entrar no Cenáculo, para ver e tocar o 
Ressuscitado com os olhos e as mãos da fé e do amor. 

 

     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, 37-48 

 

     Enquanto falavam destas coisas, Jesus em pessoa 
apareceu no meio deles e disse: «A Paz esteja com 
vocês!». Assustados e com medo pensaram estar 
vendo um fantasma. Mas ele disse: «Por que estão 
assustados, e por que surgem dúvidas em seus 
corações? Olhem as minhas mãos e os meus pés: sou 
eu mesmo! Toquem-me e vejam; um fantasma não tem 
carne e osso como veem que eu tenho». Dizendo isto, 
mostrou   as   mãos  e   os   pés.  Mas,  porque   pela        
 
 

 
 
grande alegria  ainda não acreditavam e  estavam 
estupefatos, disse: «Vocês têm aqui alguma coisa para 
comer?». Ofereceram-lhe uma porção de peixe 
assado; tomou-o e o comeu diante deles. Depois disse: 
«São estas as palavras que lhes dizia quando ainda 
estava com vocês: é preciso que se cumpram todas as 

coisas escritas sobre mim na Lei de Moisés, nos 
Profetas e nos Salmos». Então, abriu-lhes a mente 
para entenderem as escrituras e disse: «Assim está 
escrito: o Cristo deverá sofrer e ressuscitar dos mortos 
no terceiro dia e em seu nome serão anunciados, a 
todos os povos, a conversão e o perdão dos pecados, 
começando por Jerusalém. Disso vocês são 
testemunhas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leitura: O texto em si mesmo 
 
     Confrontar este texto com o trecho de Jo. 20, 19-23. 
Individuar os elementos semelhantes aos de Lucas. 
     Considerar a questão: é verdadeiramente o corpo 

do Ressuscitado! Em particular os sinais gloriosos da 
sua paixão (VV 40-41; Jo.20,20.27). Qual é a 
consequência? 

 

     Confrontar o convite de Jesus para “ver” e “tocar” 
estes sinais com a experiência já realizada em    
Jo.1,1-4. 

 

     Examinar o sinal do pão. Comentar a insistência de 
Lucas ao evidenciar o realismo do corpo ressuscitado 
do Mestre. 

 

     Descobrir as consequências da experiência da fé 
pascal: compreender o espírito da Escritura e a 

identidade das “testemunhas” (v. 48) 

 

Meditação: O texto para nós hoje 

 

     Até o final do primeiro século algumas comunidades 
cristãs haviam exaltado a ressurreição correndo o risco  
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de esquecer o realismo da encarnação. Por isso Lucas 
e João sentem a necessidade de evidenciá-lo. Verificar 
a própria fé em Jesus: talvez seja ainda muito frágil? 

Que expressões da encarnação acompanham o 
caminho da fé? 
     Jesus mostra repetidamente os sinais da Sua 
paixão: as mãos e os pés feridos e gloriosos. Verificar 
os sinais da paixão na própria vida: a lembrança das 

experiências dolorosas deixa o coração em paz, ou 
causa sofrimento e dor? 
     Jesus pede do pão e do peixe para matar a fome da 
multidão. Verificar a própria sensibilidade aos 
problemas atuais: a fome, a corrupção, a injustiça, o 
tráfico de seres humanos, o abandono da casa 
comum... Como pessoas de fé e consagradas, 
deixamo-nos tocar e provocar por estes desafios? 

 

Oração 

 

     Fixo o olhar contemplativo no corpo santo de Cristo 
Ressuscitado, em particular as mãos e os pés feridos e 
gloriosos... 

     Jesus pede pão, não para si, mas para os seus 
“irmãos” (Mt 25, 40). De agora em diante eu me 
encontrarei ali, no meio da fome e das necessidades 
das crianças. Invoco um coração sensível e uma 
caridade pastoral concreta. 
 

Contemplação – Empenho 

 

     Não basta estudar e pregar a Palavra de Deus; é 
necessário que ela produza frutos em nossa vida. 
     Como alimentar a mística do olhar para contemplar 
Jesus Ressuscitado? Para quais grupos de pessoas na 
comunidade, entre os quais as crianças e os jovens do 
bairro, somos chamadas a viver uma fé que se encarne 
no amor humilde e compassivo? 
     Compartilhemos algumas ressonâncias da nossa 
oração. 
 

Oração final - Hino Pascal 
 

esalas@iglesiacatolica.org.pe 
 
 

 

 
 

Carisma e liderança 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na conclusão do CGXXIII a Madre  
lembrou a figura de Madre  
Maddalena Morano, da qual  
ocorria o 20º aniversário  
de Beatificação. 
Parecia-nos vê-la ali na Sala  
capitular, como ícone da 
conversão pastoral, para relatar  
a sua experiência com aquele dinamismo 
de missionária em “saída”  
que a impeliu para as periferias  
do mundo juvenil de seu tempo. 
 
Irradiar vida, cultura e esperança 

 

  

 
     A realidade em que viveu Madre Morano não era 
menos complexa do que a de hoje. O Estado italiano, 
sobretudo em algumas regiões, caminhava para um 
forte laicismo e anticlericalismo. 
     O sistema escolar, que em grande parte estava nas 
mãos dos católicos, aos poucos foi sendo assumido 
pelos municípios. As reformas tendiam gradualmente a 
eliminar toda ingerência eclesiástica na escola. O 
ensino da religião chegou ao ponto de ser abolido no 
currículo escolar. 
     As Congregações religiosas foram sendo 
suprimidas com o consequente confisco dos bens 
eclesiásticos da parte do Estado. Na Sicilia as 
mulheres  eram   discriminadas   quanto   à    instrução:     
 

 
 

Animar é... irradiar vida, 
cultura e esperança 
 
 

Maria Américo Rolim 
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bastava que aprendessem a costurar, cuidar  da  casa 
e  cumprir bem os deveres de esposas e mães. 
 

Escolhas audazes para tempos difíceis 

 

     Madre Morano, naquele contexto, não se perdeu em 
lamentações, mas, com uma sábia leitura dos sinais 
dos tempos presentes nos acontecimentos da história, 
acolheu o chamado de Deus para doar a vida como 
educadora audaz em busca de caminhos novos para a 
reconstrução do tecido cristão na sociedade. 
     Na sua animação, além da cultura adquirida como 
mestra, é favorecida por uma postura de doçura, que 
se faz total acolhida da pessoa, e de energia própria de 
quem sabe guiar com segurança, porque tem visões 
amplas da realidade e olha para o futuro com 
clarividência. 
     Movida pela paixão do da mihi animas, procurou 
realizar grandes projetos em resposta às expectativas 
das meninas e dos jovens: 
     A formação qualificada das FMA. 
     Agradecida a Deus pelas numerosas postulantes e 
noviças daquele tempo, empenhou-se em oferecer a 
elas uma formação adequada, para se tornarem 
religiosas novas para tempos novos. 
     Formava-as aos valores religiosos próprios da vida 
consagrada e as ajudava a qualificar-se como 
educadoras e catequistas competentes e como 
mestras sensíveis à dimensão cultural e social da fé. 

     O relançamento  da   catequese   no   oratório  
nas escolas e nas paróquias. 
     Em Catânia Madre Morano colocou-se com 
inteligência no quadro de uma ampla reforma da vida 
religiosa e cultural da diocese. Compartilhou totalmente 
as escolhas pastorais do Cardeal Dom Giuseppe B. 
Dusmet, Bispo defensor de uma grande renovação 
catequética na diocese e do seu sucessor Dom Francia 
Nava que pretendia revitalizar uma catequese orgânica 
e mais estruturada também em nível de paróquias. 
Pode-se considerar Madre Morano protagonista 
corajosa do despertar catequético na Igreja de Catânia 
sobretudo, nas “escolas femininas de catecismo”, na 
formação das catequistas e também nas suas 
intervenções formativas oferecidas por ocasião do 
encontro dos párocos. 
     A promoção cultural da classe popular. 
     O modelo liberal de desenvolvimento privilegiava os 
ricos, as pessoas abastadas e mais dotadas. 
     Naquele contexto, Madre Morano entendeu que a 
solução de futuro era ajudar os jovens pobres, 
sobretudo as meninas, na superação das feridas 
causadas pela marginalização, criando oficinas, 
oratórios, escolas, centros de orientação onde 
pudessem   sentir-se   em   casa,   desenvolver    seus  
 
 
 

recursos e tornar-se boas cristãs e honestas cidadãs.  
     A formação das  professoras.  
     Convicta de que na educação da mulher está o 
futuro da sociedade e a transformação da família, 
investe na formação das professoras, as “normalistas”, 
como se dizia naquele tempo, a fim de favorecer a 
transmissão da cultura e da fé cristã ao povo. 
Orientava-as a serem mulheres responsáveis, 
convictas e audazes. 
     Acompanhava-as, sobretudo, na sua missão 
sustentando-as no esforço de educar e se colocando 
ao lado delas com materna solicitude. Os vinte e sete 
pontos das Normas e avisos às mestras e assistentes 
das educandas, verdadeira suma pedagógica para 
quem estava dando os primeiros passos no campo 
educativo, documentam este fato. 
     Tudo gira em torno da necessidade de uma 
presença ativa, serena e propositiva entre as meninas 
não só para impedir o mal, mas, sobretudo para exortar 
ao bem, à alegria, ao dom de si, à realização do projeto 
de Deus sobre suas vidas. 
     Existia em Madre Morano a convicção clara de que 
na educação a competência e a maternidade devem 
andar juntas. 
     Acreditava, por experiência própria, que a 
professora é mãe e dizia de modo incisivo a uma jovem 
professora: «Lembre-se de ser mais mãe do que 
professora». 
     Relembrava, certamente, figuras femininas 
indeléveis na sua memória: sua mãe, forte e suave; a 
professora Rosa Girola, para a qual o ensino era uma 
missão; Madre Mazzarello, mulher sábia e audaz, 
dotada de discernimento, de vida interior intensa, de 
afeto preveniente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  A estas três figuras femininas acrescentava uma 
outra. Uma presença invisível, mas decisiva em sua 
vida: Maria Auxiliadora. Às irmãs, professoras e 
assistentes dizia: «Lembrem-se de que em todas as 
nossas ações nós devemos representar Maria 
Santíssima, pois, a Ela nos consagramos em cada 
manhã». 

m.americo@portalimm.com.br 
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  Um olhar sobre o mundo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Oceania é o continente que compreende 
a Polinésia, a Melanésia, a Micronésia,  
a Austrália, a Nova Zelândia, a ilha da 
 Nova Guiné e os arquipélagos vizinhos, 
 e as ilhas Salomão. Catorze Estados 
independentes e uma dezena de territórios 
com uma população de pelo menos  
36 milhões de habitantes. É responsável pela 
presença fma na região Sul Pacífico  
Ir. Edna Mary Mac Donald e o nosso relato  
motivou-se  do que a inspetora compartilhou 
 durante o último Capítulo Geral. 
 
O relato de Ir. Mac Donald 

 

     A inspetoria “Maria Auxiliadora” da Região Sul  
Pacífico (South Pacific Region) foi erigida 
canonicamente em 20 de novembro de 1999 e então 
incluía a Austrália e a Samoa. 
     Lendo aquilo que compartilhou com a redação do 
Âmbito para a Comunicação social do Instituto no 
Capítulo Geral XXIII, encontramo-nos diante de uma 
janela aberta sobre uma diversificada realidade, rica de 
povos e tradições, que conserva com perseverança o 
dom da fé. 
     Pedimos à Ir. Edna Mary para contar-nos de que 
modo a mensagem evangélica chegou ao Continente 
da Oceania, e ela nos disse que no decorrer da 
história, graças aos extraordinários esforços 
missionários e pastorais da Igreja, os povos da 
Oceania puderam encontrar Jesus. No tempo da 
colonização, o clero católico e os religiosos fundaram 
Instituições para ajudar as pessoas, que chegavam à 
Austrália e à Nova Zelândia de diversas partes do 
mundo ocidental, para conservar e reforçar a sua fé. 
Os missionários levaram o Evangelho aos habitantes 
originais da Oceania, convidando-os a crer em Cristo e  
 
 
 

 
a encontrar o seu verdadeiro lugar na sua Igreja. 
     Os indígenas responderam em grande número ao 
chamado, tornando-se seguidores de Cristo e vivendo 
segundo a sua Palavra. 
     Hoje a Igreja na Oceania é uma realidade palpitante 
de vida entre muitos povos e Jesus novamente dirige a 
eles a sua atenção amável, chamando-os a uma fé 
ainda mais profunda e a uma vida mais rica n´Ele.  
     Em seguida falou sobre a chegada das fma: 
«Chegamos à Austrália em 1954, portanto, mais de 60 
anos de presença no Sul do Pacífico e estamos em 
três cidades: Adelaide, Sydney e Melbourne. Em 1982 
fomos chamadas a Samoa e em 2002 a American 
Samoa, mais recentemente, em 2007, estabelecemo-
nos nas Ilhas Salomão. 
     Hoje as FMA estão em três Estados independentes 
da  Oceania:  2  casas    na    Nova    Guiné    onde   as  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A missão fma 
na Oceania 
 
 
 

Anna Rita Cristaino 
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Chamadas a desenvolver o  
Carisma, hoje 

 

“Como FMA sentimos a alegria de seguir Jesus 

que nos envia para abrir caminhos com os jovens, 
como fizeram D. Bosco e Madre Mazzarello e 
tantas nossas irmãs. A profunda renovação do 
modo de entender o amor ao próximo, sobretudo 
graças ao magistério dos últimos Papas, chama 
em causa as nossas comunidades e a proposta 
educativa que oferecem. A dimensão social da 
evangelização, indicada explicitamente na 
Evangelii Gaudium, interpela toda a missão e 
abre novos âmbitos de atenção aos jovens mais 
pobres. No terreno do carisma é depositada uma 
semente de profecia não ainda plenamente 
desenvolvida. Em um tempo inédito, a audácia é 
um ato de amor diante do futuro” (CG 23,68) 
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populações são de origem melanesiana. Estas 
comunidades pertencem à Inspetoria das Filippinas). A 
Inspetoria Região Sul Pacífico (South Pacific Region) 
compreende 5 casas na Austrália, 2 casas na Samoa 
(populações de origem polinesiana) e uma casa nas 
Ilhas Salomão (populações de origem melanesiana)». 
     Um Estado é diferente do outro e as distâncias que 
os separam são enormes, mas o que mantém unidas 
as fma é a fidelidade à vocação salesiana, à missão 
educativa e evangelizadora dos jovens, sobretudo dos 
que têm mais necessidade. 
     À pergunta, com quais atividades as fma respondem 
às necessidades do povo e vivem a sua missão, Ir. 
Enda Mary respondeu: «A prioridade são os jovens. 
Diversas são as atividades desenvolvidas pelas fma 
para acolher os jovens mais pobres e abandonados: a 
promoção da cultura vocacional, a catequese em várias 
paróquias, a instrução e a educação formal nas escolas 
maternas, elementares e médias, o acompanhamento 
espiritual dos universitários, a assistência aos 
imigrantes. Além disso, as fma animam um pensionato 
e promovem o desenvolvimento humano/cristão das 
mulheres. Junto aos leigos e aos jovens realizam os 
acampamentos de verão e de inverno, apoiam o 
associacionismo mariano e favorecem a colaboração 
com os Salesianos em diversos projetos: oratório 
centro juvenil em tempo integral, voluntariado ‘Cagliero 
Project’, Movimento juvenil salesiano e 
acompanhamento dos Salesianos Cooperadores. O 
coração dos jovens e das pessoas em toda a Oceania 

é terreno bom para fazer germinar a palavra do 
Evangelho, semeada. A caridade pastoral e a 
inteligência pedagógica do Sistema Preventivo são os 
instrumentos que nos permitem, também aqui, dar 
continuidade ao sonho de Dom Bosco e de Madre 
Mazzarello e produzem os frutos evangélicos 
esperados de paz e justiça, de partilha e liberdade» 
     Com este relato, concluímos esta rubrica com a qual 
procuramos mostrar o rosto do Instituto na sua grande 
beleza e audácia que é a sua capacidade de adaptar-
se a povos e culturas diversas, a exigências de 
territórios diferentes, a situações concretas e cotidianas 
variadas. 
     Contamos histórias de moças e moços de jovens 
mulheres e de famílias inteiras que, graças ao encontro 
com comunidades fma, acolheram a oportunidade de 
resgate, mudaram de vida, começaram a  usar as 
praxes educativas com o escopo de realizar um grande 
sonho: tornar o mundo diferente , mais vivível, mais à 
medida de cada pessoa humana. 
     Este olhar sobre o mundo foi como se fosse uma 
abraço salesiano ao mundo, um abraço carregado de 
Evangelho e de alegria. 
    Então, responder ao convite do Capítulo Geral XXIII 
de alargar o olhar, estendendo-o ao mundo das 
periferias, colocando-nos do lado dos últimos, dos 
indefesos, é isto: ficar do lado de quem não tem poder, 
de quem compartilha e põe em prática a solidariedade. 
Sobretudo do lado dos jovens, dos mais pequeninos, 
dos mais pobres. 
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“A ação educativa implica 
hoje ressignificar as nossas 
presenças e pensar de novo 
na ótica da preventividade. 
Em contextos de novas 
pobrezas  o empenho  
educativo  para a justiça, a 
paz e a integridade da 
criação, a defesa da vida, 
são sinais que  nos tornam 
confiáveis diante de todos e 
nos abrem a uma missão 
compartilhada. 

     Nestes novos contextos 
somos chamadas a viver a 
caridade em perspectiva 
social segundo a Doutrina 
Social da Igreja. Somente 
comunidades robustas e 
ricas de paixão educativa 
podem promover um 
pensamento original e 
sustentar as tarefas criativas 
de cada um e das 
instituições. Façamos nossa 
também     a     perspectiva 
educativo-social de 

Dom Bosco: «Nós não 
fazemos política, nós 
fazemos também política, 
mas de modo totalmente 
inofensivo, antes, vantajoso 
a cada governo.  
Tendemos a diminuir os 
rebeldes, os vadios, os 
pequenos malfeitores e 
esvaziar as prisões.  
Esta é a nossa política”  
                           (CG 23, 63). 

Esta  
é a nossa 
política... 
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comunicar 

Informações, notícias e novidades da mídia 
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Vida Consagrada 

 

 

 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

A sociedade opulenta e ávida 
com a qual frequentemente devemos contar, 
transforma em excesso não somente 
os recursos alimentares produzidos e não 
comercializados, mas também a energia 
da comunicação que, comercializada 
a baixo custo, invade o mercado 
já saturado, perdendo valor 
e decretando o seu próprio fim. 
Em que condições, para uma Filha  
de Maria Auxiliadora, comunicar 
ainda tem um sentido? 

 

Pacientes infobesity 

 

     São desconfortantes os dados que nos fornecem os 
estudos mais recentes sobre a comunicação: 
conscientes ou não, o homem tecnológico está, em 
média afetado pela infobesity, aquela bulimia de 
informações que nos faz subestimar os riscos da hiper 
comunicação à qual somos inconscientemente 
submetidos. Quem de nós tem consciência de que, 
enquanto num dia podem-se ler no máximo 350 
páginas de um livro, para ver os vídeos carregados no 
Youtube, no mesmo espaço de tempo seriam 
necessários 6 anos,  ou que a cada 5 segundos são 
enviados 20 milhões de e-mails, ou que os homens 
geram um tráfego de 200.000 sms por segundo? 
     Dados impressionantes que, todavia, deixam aberta 
e não resolvida uma questão: que papel temos neste 
oceano de dados? 
     Podemos chegar a uma quantidade desconcertante 
de informações graças à rede e à infinidade de saberes 
que ela veicula, mas qual é a qualidade dos dados aos 
quais temos acesso? Se todas as informações estão 
dispostas numa bela amostra sobre as prateleiras de 
um  supermercado no   qual   todos   os  produtos   têm   
 

direito de apresentar-se, como é possível distinguir as 
que são iníquas, falsas, inúteis e superficiais daquelas 
que valem a pena comprar? E, sobretudo, como 
subtrair-se à tentação daquela cotidiana fartura de 
conteúdos aos quais lentamente e inexoravelmente vai-
se habituando? 

 

Buscadoras de sentido 

 

     O documento capitular, no n. 47, nos fornece um 
primeiro critério para não cair na armadilha da 
infobesity: para viver a comunicação como uma 

missão é necessário “entrar no mundo digital não 
apenas como usuários, mas como buscadoras de 
sentido e promotoras de uma nova cultura”. 
     Não basta ter uma praça onde se mostrar, ocorre 
um bom motivo para fazê-lo; uma coisa é entrar num 
mercado esperando cruzar, por acaso, com uma 
proposta sedutora com a qual envolver-se, outra coisa 
é aventurar-se tendo bem claro o que estamos 
procurando, entre as suas ofertas. 
     Adentrar a rede como buscadoras de sentido 
transforma-nos de simples consumidoras em 
companheiras de viagem dos jovens que, sempre com 
maior frequência, giram desorientados entre prateleiras 
cheias de recipientes vazios. Nesta perspectiva, ser 
interpelados pelo Senhor permite-nos não desanimar: 
“O que buscais?”. O sentido que buscamos, para nós 
mesmas e para os nossos jovens, é uma Pessoa capaz 
de encher o vazio deixado pela comunicação 
compulsiva que nos seduz e nos abandona. 
     Em nossa Regra de vida, com a qual nos 
comprometemos para sempre com Deus, outra coisa 
não somos senão sinais de uma ulterioridade que 
preenche a vida e que a transforma num constante 
apelo ao transcendente. A dimensão comunicativa nas 
Constituições é bem visível na sua dúplice 
manifestação:  como   relação   do    consagrado   com   

 

 
 
 
 

A Comunicação e os votos 

 
 

Patrizia Bertagnini 
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Deus e como testemunha para os irmãos. 
       O seguimento de Cristo, ao qual cada consagrado 
se empenha, já é, em primeiro lugar, a forma basilar do 
diálogo incessante entre o Criador e a criatura, que se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 entrega a Ele respondendo à Sua convocação em 
Cristo (art. 8). O voto religioso, nesta ótica, é o ato 
definitivo com o qual um sujeito interpelado por Deus 
entrega a sua vida inteira nas mãos de Quem suscitou 
e alimenta uma conversão profunda e envolvente. Nas 
Constituições, os artigos dedicados aos três votos de 
castidade, pobreza e obediência (art. 12, 18 e 29), 
começam, todos eles, com a mesma referência a tal 
diálogo, que se realiza na sua inteireza somente no 
momento em que o movimento comunicativo entre 
Deus e o homem encontra o seu correspondente no 
movimento de retorno que liga a pessoa ao seu 
Senhor. 
     Em segundo lugar, tendo esclarecido que o canal da 
comunicação vertical deve permanecer sempre aberto 

e reconhecível, os votos se configuram também como 
límpidas ocasiões de comunicação horizontal; fora 
deste limite transcendente não teria nenhum sentido 
sustentar que a pessoa casta  se torna “sinal da união 
da Igreja com Cristo seu esposo” (art. 13), que a 
pessoa pobre é “sinal da gratuidade do amor de Deus” 
(art. 18), que a obediente “proclama que Deus é o 
Senhor” (art. 30). 
 

O tempo das pequenas coisas 

 

     O documento capitular, no n. 48, oferece-nos um 
segundo critério: “È importante também superar o risco 
da superficialidade das relações na web e da 
dependência digital, saber discernir entre as muitas 
informações, recuperar a interioridade em favor de uma 
comunicação autêntica”.  
     A busca de sentido, que nos leva a aprofundar 
sempre mais o nosso relacionamento pessoal esponsal 
com Deus, para transformar a nossa existência numa 
oportunidade de abertura ao mundo e aos irmãos, tem 
necessidade de selecionar as informações: acolher o 
que merece ser mantido e deixar o que não favorece a 
interioridade. Ocorre, então, a coragem de colocar o 
Senhor no centro das nossas experiências, de 
reafirmá-lo como o Único necessário entre bilhões de 
propostas, tão atraentes quanto inúteis, e buscá-Lo nas 
dobras de uma vida habitada pelo Senhor até mesmo 
nos seus aspectos mais simples e remotos. 
 

     Nestes espaços escondidos está a fonte da 
autenticidade, a garantia de uma presença realmente 
profética. 
 

suorpa@gmail.com                                           

 
 
 

Vídeo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

SELMA 
A ESTRADA PARA A LIBERDADE 
 
 

  de  Ava DuVenay, USA/Grã Bretanha, 2015 De Chauveron,  França,  2014  
 
 
  

 

 
“Não somos chamados a ser um guia 
preocupado e administrativo, mas a 
realizar um serviço de autoridade que 
oriente com clareza evangélica o caminho 
a ser feito juntos, em unidade de coração, 
num presente frágil em que o futuro vive a 
sua gestação”.  

 

(Congregação para os institutos de vida 

consagrada e as sociedades de vida 

apostólica, Scrutare, n. 12, Roma, 2014) 
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Em 12 de janeiro de 2015, hora italiana: 2h56, o mundo 
acorda com um anúncio da TvBlog: “Aqui,  Los Angeles. 
Estamos diretamente sintonizados para a premiação da 
72ª edição dos Golden Globe: vencedor do cobiçado 
prêmio Award para a Melhor Canção Original ‘é Glória’, a 
canção da trilha musical do cativante filme ‘Selma’ 
(candidato também a Melhor Filme), um retrato 
comovido e vibrante de um campeão da liberdade, 
Martin Luther King. Eis para vocês suas gloriosas 
comunicações: “Um dia, quando chegar, a glória será 
nossa, será nossa... Oh glória, glória! Mãos para o céu, 
nenhum homem, nenhuma arma... Liberdade é como 
religião para nós... Nós somos a resistência... Bem-vinda 
à história que nós chamamos vitória!”. 
 Remetem-se à primavera de 1965 na qual uma série de 
eventos dramáticos mudou para sempre a rota da 
América e o conceito moderno de direitos civis: um 
grupo de corajosos manifestantes, guiados por Luther 
King, por bem 3 vezes tentou completar uma marcha 
pacífica no Alabama, desde  Selma até Montgomery, 
com o objetivo de obter o imprescindível direito humano 
ao voto para ‘os negros’. Os confrontos chocantes e a 
triunfante marcha final levaram enfim o Presidente 
Johnson a assinar, em 6 de agosto, o histórico Voting 
Rights Act. 
 

Ideais: para ainda combater as  
injustiças do nosso mundo 
 

     SELMA no facebook, foi definido por um estudante, que 

comunica os seus juízos aos amigos, dizendo: «É a sua 

tese: a vida não é digna de ser vivida sem estarem dispostos 
a sacrificar-se por um ideal.Tema atualíssimo aos nossos 
tempos. Um filme relevante que reevoca uma parte da 
história nem por todos conhecida, mas relembra ideias 
fundamentais, válidas em todos os tempos e em todos os 
lugares». 
     Escolhendo o episódio da Marcha histórica  no Alabama, 
a afro-americana, de 42 anos, Ava DuVernay (melhor 
diretora no Sudance Filme Festival de 2012), pretende 
explicitamente reentregar ao hoje da história os ideais, mas 
também o fascínio e toda a humanidade, de uma das 
personalidades mais influentes e cinematográficamente 
menos documentadas pelo passado americano. «Acho 
surpreendente – declara – que nos 50 anos transcorridos da 
morte de King nunca tivesse havido um filme centrado nele, 
tendo-o como protagonista. Fomos levados a pensá-lo como 
numa estátua ou num discurso; em vez, foi um homem que 
morreu aos 39 anos de idade combatendo pela liberdade, da 
qual todos nós hoje nos beneficiamos». 

     A crítica sublinha a afirmação e acrescenta: “Selma não é 
apenas o primeiro biopic (cinema biográfico) dedicado a 
Martin, mas também um dos raríssimos casos nos quais o 
gênero não escorrega na casca de banana da hagiografia. 
É um retrato vivo, credível e muito empático de King”. 
Produtora e diretora de obras independentes, a DuVernay 
optou por uma direção com forte realismo escolhendo um 
gênero que se coloca entre o documentário e o relato. 
    O script foi rodado em grande parte no estado do 
Alabama, em muitos dos mesmos lugares onde aconteceram 
os eventos históricos. Uma escolha fundamental para dar 

alma e verdade às ações. Realmente, envolveu nas 
retomadas, pessoas idosas que viveram aqueles fatos. 
Assim a distância entre passado e presente diluiu-se 
muito, não só, a dinamicidade do documento “permite 
evitar os obstáculos do ‘previsível’ e abrir-se aos 
espaços do meta-histórico. De fazer história, memória 
e manter abertos os alarmes para evitar a repetição de 
semelhantes situações”. Todo este trabalho 
pedagógico importante torna-se eficaz também 
cinematograficamente e faz lembrar exatamente 
porque DuVernay veiculou por meio de uma forma 
cinematográfica que combina relatório documentário – 
com comoventes clips finais, também da histórica 
marcha sobre Washington de 1963 – e relato íntimo 
dos personagens com seus trabalhos pessoais. Faz 
sentir fisicamente com o seu medo enquanto se deixam 
envolver tornando-se parte da história. 
     Torna-a contemporânea para nós, aqui e agora, 
com impactos muito visíveis na vida presente de todos.  
     O mérito da jovem diretora reside centralmente na 
sua capacidade de frontalmente enfatizar um mito e um 
divisor de águas, sem nenhum medo e com um 
profundo respeito pela complexidade dos eventos, das 
pessoas. Quis e soube representar um homem com 
uma missão a ser cumprida e que cumpriu. O 
carismático líder pacífico da revolução não violenta que 
escuta negros espirituais antes das batalhas: somente 
depois encontra a força de pronunciar os discursos 
poderosos que a História transcreveu e proferiu como 
perenes. «Eu tenho um sonho: que esta nação se 

resolva. Que viva plenamente o verdadeiro significado 
do seu credo. A verdade que se mantém evidente de 
per si: todos os homens foram criados iguais, irmãos». 
 

m.perentaler@fmaitalia.it 
 

 
 
 
Sobre a ideia do filme 

 

Repropor a atualidade de Martin Luther King: um Líder 
carismático de ontem e, dramaticamente, de hoje. 
 

     «A história contada por Selma restitui à política o seu 
significado superior. As escolhas de King são ditadas para o  
 
 

 
 
 
bem comum, e o seu infalível instinto o faz compreender 
gestos também impopulares, mas de clarividência histórica  
irrefutável. Ilustra a necessidade (e fundamental nobreza) da 
negociação política remetida a um fim último elevado». Eis 

como comenta lucidamente Paola Cosella na sua 
apresentação da obra: «A habilidade de King de não 
contentar-se com o sucesso temporário por manter o  
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olhar fixo na meta final resulta numa sábia narrativa 
toda adaptada aos nossos tempos sobre o que 
diferencia um líder de um polítiqueiro».  
     Assim: parece que Selma e a sua teoria sobre a não 

violência, queiram repassar o abc daquilo que serve, 
em nível humano e político, para desmantelar um 
sistema. Redizê-lo hoje e convencer, envolver, 
evidenciando o quanto isto pode custar a cada um, 
mas também o quanto vale a pena, em nível coletivo e 
de “decisão do próprio destino como seres humanos”. 
King transmitiu uma mensagem de paz e de 
fraternidade, que ainda não é aceita completamente. 
Responsáveis – dizia – não são somente os racistas e 
os que massacram, mas também os passivos. 
 

O sonho do filme 

 

Imergir a audiência da modernidade na corrente da 
História, a dos indivíduos e a dos povos. Tornar a 
convencer de que: “A história somos nós”. 
 

     Quem pode ficar fora daquele movimento ‘sabiamente’ 
impetuoso, apaixonante, atraente? 
     Cheio de sugestões, semeado de informações preciosas 
que exaltam seu interesse, Selma é um grande filme.     
«Sem tintas hagiográficas ou santinhos – escreve com 
autoridade F. Pontiggia. 
     O retrato, digamos mesmo partidário, de um campeão da 
palavra e da liberdade do qual, com mérito, a diretora Ava 
DuVernay não evita nem anula os defeitos, as escapadelas e 
o oportunismo político. No entanto, não é um espetáculo 
centrado num único protagonista, mas uma marcha coletiva”, 
a de 1965 de Selma a Montgomery (...)». 
     Eis porque o julgamento da Comissão de avaliação 
pastoral também retoma e sublinha o seu tom “de oportuna 
necessidade”. Define o filme como produto de notável 
qualidade, capaz de ser bom cinema, história e aviso para o 
presente e o futuro. 

     Solicita, finalmente,  a utilizar e  valorizar a obra 
também didaticamente: “seja em programações 

ordinárias como em sucessivas ocasiões de confronto, 
discussão, reflexão.Estímulo à participação ativa, 
diante das novas urgências da atualidade”. 

 
 

O livro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Não me digas que tens medo’, 
é um romance extraído de uma história 
verdadeira. Foi escrito por Giuseppe Catozzella, 
o qual por meses entrou na vida real de Samia, 
inventando-a com rara sensibilidade e  
traduzindo-a em um romance memorável. 
 
     O autor, vencedor do Prêmio Straga, decidiu contar 
a história da adolescente por duas razões 
fundamentais: A primeira porque cruzou com a história 
por acaso, quando estava na África, a poucos 
quilômetros da casa de Samia, fazendo pesquisas para 
outra história. Encantado com o relato da vida da 
jovem, entendeu que era uma belíssima e luminosa 
história de coragem. A segunda razão foi porque a vida 
de Samia permitia, por meio da literatura, abrir uma 
fissura enorme  no  fenômeno  da  ética da emigração. 
 

 
     Samia também queria alcançar a Itália, Lampedusa. 
 

Uma história de laços 
 

     Samia é uma pequena grande guerreira que 
persegue um sonho: a liberdade. É uma jovenzinha de 
Mogadiscio. Correr é a sua paixão. Sua Terra, a 
Somália, está cada vez mais tomada pelo enrijecimento 
político e religioso. Enquanto as armas falam cada vez 
com mais força a linguagem da prepotência, Samia vê 
longe a percebe nas suas pernas magras e 
velocíssimas um destino de redenção ao país 
dilacerado por conflitos, e às mulheres somalis. A partir 
daquela voz, daquele eu levíssimo, com firmeza e 
candor narra-se a comovente história de uma heroína 
contemporânea: sua   história,   e   juntamente,   o  seu  
destino. 
 
 

 

Não me digas que  
tens medo 
 

Emília Di Massimo 
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     Uma história que apresenta as cores intensas de 
múltiplos laços: há o laço entre dois jovenzinhos que 

fizeram o pacto de sentir-se irmão e irmã, para sempre; 
há o laço entre o povo somali e a própria terra, com 
todo apego e a dor no momento em que se faz a 
escolha de deixá-la; há o laço entre uma jovenzinha e a 
própria família, que lhe permite interiorizar muitos 
ensinamentos, muitas frases que, como para cada um 
de nós, vão constituir bagagem para a própria vida; e 
enfim há o laço entre si mesmo e os próprios sonhos. 
O romance poderia definir-se também como uma 
viagem que, com suas etapas, proporciona emoção, 
revelando o verdadeiro rosto de Samia, porque o relato 
da viagem não é somente o geográfico, é, sobretudo 
uma viagem interior e por isso arregala os olhos 
também sobre a loucura dos homens. 
 

A história de Samia 

 

      É dramática, mas não deixa rastros de tristeza no 
leitor: desbrava vastos horizontes de reflexão e 

proporcicona um olhar mais amplo e verdadeiro, 
banindo muitos clichês sobre os migrantes. Um 
romance, então, que vai direto ao coração, que nos faz 
“correr” com Samia, também porque o autor é muito 
bom para descrever todas as passagens do seu 
crescimento, tanto atlético como humano. A jovenzinha 
somali com pernas finas, depois de ter sido obrigada a 
treinar à noite, escondendo-se num estádio 
semidestruído, sob a luz da lua como única e silenciosa 
testemunha, chegará em 2008 às Olimpíadas de 
Pequim onde correu os 200 metros. As reais imagens 
de Samia nas Olimpíadas de Pequim evidenciam a 
delicadeza, a inocência, a dignidade da beleza que 
aflora das páginas, beleza que, porém, embaraçava 
Samia diante dos poucos disparos recebidos durante a 
competição.  
     Samia classifica-se a última, mas a sua história 
torna-se bem depressa de domínio público e a faz 
tornar-se emblema da esperança para todas as 
mulheres muçulmanas, para além de uma Somália 
integralista, fraturada apelo racismo étnico, pela 
violência armada e pela rigidez religiosa. De fato, o 
dom que a distingue dos seus coetâneos, “correr”, 
declina no sonho de se tornar uma campeã mundial de 

atletismo, não para a glória pessoal, mas para fazer 
nascer um movimento de emancipação feminina no 
próprio País. 
 

Um sonho de liberdade 

 

     Ao retornar da competição internacional, Samia 
encontra um cenário deprimente e frustrante, 
porquanto se consolidara o poder despótico dos 
Tribunais islâmicos. 
     Uma situação de ‘não-retorno’ que culmina com a 
decisão de abandonar o próprio País, porque “às vezes 
as decisões mais pesadas viajam sobre o leve fio de 
uma rajada de vento. E nós com ele, inadequados, 
leves”. Seguindo os passos de sua irmã Hodan, antes 
emigrada para Malta e agora residente em Helsinki 
com o marido Omar e a filha Mannaar, Samia  confia-
se a uma jornalista americana para que organize sua 
“viagem” com destino à Europa mediante um longo 
percurso em que o Sudão, a Etiópia e a Líbia são 
somente pontos de fugaz e desprotegida passagem. 
Tudo isso acompanhado sempre pelo sonho de 
participar e vencer as Olimpíadas de Londres 2012. 
Somente por um ideal tão grande e constante, somente 
porque está em busca da liberdade verdadeira, Samia 
enfrentará a “viagem” definida como o Holocausto do 
nosso século. Na realidade, a coragem continuará a 
dominar a adolescente, assim como a vontade, a 
esperança, a abnegação e o espírito de sacrifício, que 
lhe permitirá enfrentar de cabeça erguida qualquer 
obstáculo, a não dobrar-se diante das numerosas e 
insensatas perseguições que deverá sofrer. A história 
dolorosa de Samia, tornada símbolo de liberdade, veio 
para a ribalta das crônicas recentes, as mesmas que 
falam de viagens da esperança, de barcos lotados, de 
quem põe em risco a própria vida depois de dar uma 
virada significativa na própria existência. O sonho de 
vê-la cruzar a linha de chegada, nas Olimpíadas, não 
se apaga, somente lembra que “não deves nunca dizer 
que tens medo, de outro modo as coisas das quais tem 
medo  se tornam grandes e pensam de poder vencer-te 
e não se tornarão realidade. Este é o começo. Agora 
vamos correr”. 
 

emiliadimassimo@libero.it 
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Há mais de uma década a venda de músicas 
em CD estão diminuindo. Decididamente  
alargou-se a fronteira dos amantes da música que  
a descarregam de forma digital, legalmente e/ou 
ilegalmente, dos portais de venda. 
Não obstante esta mudança de aquisição, 
vende-se sempre menos música e, portanto,  
é sempre menor a renda que entra nos bolsos das 
casas, das lojas de discos e dos cantores. 
Seguramente eles não se renderam a este declínio. 
De fato, neste momento, a renda maior 
 provinda de uma canção chega das 
passagens do vídeo promocional no Youtube e, 
sobretudo, da chamada “a música itinerante” 
 
Os “firmacopie” 

 

     Todos os cantores, quando sai o seu novo álbum, 
entram no vórtice da promoção que permite à sua 
música encontrar os fãs. Há dez anos teve início o 
encontro mais simples que um cantor pode ter com o 
seu público, que é o “firmacopie”. É uma técnica usada 
pelos Centros Comerciais que, em conexão com uma 
livraria ou casa de discos, convidam um cantor e 
permitem aos fãs encontrá-lo e adquirir, em lugares 
predispostos, o CD dele, para depois ser assinado pelo 
seu favorito. Às vezes se faz também uma foto que é 
publicada nas redes sociais! A crônica registra 
multidões para obter uma cópia assinada pela boyband 
One Direction, mas também pelos italianíssimos Dear 
Jack ou The Kolors. 
 

Os concertos ao vivo  
 

     Porém, é nos concertos ao vivo que se nota a 
diferença de produção da parte de uma casa de discos 
referente a um cantor com relação a outro. Vai-se do 
concerto no clube ou bar, onde podem entrar apenas 
300 ou 500 pessoas, aos teatros onde há de 500 a 
2.000 lugares, até chegar às salas onde a capacidade 
beira os 12.000 lugares, para depois alcançar o 
máximo nos estádios onde são vendidos de 20.000 a 
50.000 ingressos. Evidentemente, apenas os cantores 
mais importantes podem permitir-se os estádios, mas 
com esta divisão em setores, também o cantor 
emergente pode cultivar o seu “fã-clube”, isto é, o seu 
séquito de fãs. Em todos estes tipos de concertos é 
criada uma narração baseada numa técnica chamada 
storytelling. Os cantores mais famosos descrevem sua 
carreira cantando e relatando o nascimento de suas  
composições mais famosas. Os cantores principiantes, 
em vez, revelam os segredos do seu improviso 
sucesso.   
 
 
 
 
 

     Em seguida é realizado um espetáculo que tem 
como ponto de partida a música do  artista, mas que,  
sucessivamente enche-se de imagens, cores, 
perfumes, movimentos que tornam o concerto uma 
experiência sensorial e emocional. O artista sobre o 
palco é o novo menestrel que nos guia no seu 
“playground”. 
     Eu quis um casaco, uma jaqueta de Swarovski, 
pesava 15 quilos. Porém, ela me era necessária; quis 
inspirar-me no mundo dos desenhos animados. Uma 
coisa que decidi há um ano. Entrei na cozinha e  disse 
à minha mulher Francisca: «Quero carregar o estilo de 
Cartoon Network e de Adventure Times, no palco, 
quero contar a bambinizzazione do mundo» foi a 
declaração de Jovanotti no início da turnê de verão de 
2015.  
     No final do concerto o fã viveu uma experiência 
completa porquanto todos os sentidos foram postos em 
movimento e seguramente a lembrança desta 
experiência ficará indelével no tempo. 
 

Os efeitos 

 

     Esta virada de época trouxe a música, que antes 
era apenas um conjunto de sons gravados num disco 
ou transmitidos pelo rádio, aproximando sempre mais o 
público dos próprios cantores preferidos. De fato a 
experiência não se limita em ver o concerto “no palco”, 
mas é criado também um possível encontro atrás dos 
bastidores graças aos concursos que partem dos sites 
dos artistas ou dos patrocinadores que, além de darem 
a entrada para o concerto, permitem encontrar o 
próprio “ídolo”.  
     Em suma, a música itinerante conseguiu marcar a 
vida das pessoas tornando os Divinos sempre menos 
Divinos, mas pessoas “bastante” comuns! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
m.diotto@iusve.it 
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Camilla 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Caríssimas, 
     O final deste ano de 2015 nos traz como 
presente, junto com o Natal, a oportunidade de 
uma maior consciência do Dom de Deus, com a 
proclamação do Jubileu para celebrar a 
misericórdia do Pai. Se ainda não percebemos, 
esta é uma ocasião mais única que rara para 
recolocar o Amor no centro de nossa vida, de 
modo que tudo gire realmente em torno d´Ele. 
 

     Porém, para dizer a verdade, os nossos 
Santos, sobre isto, também foram clarividentes, e 
nos consignaram uma tradição que ainda luta com 
dificuldade para encontrar espaço nas nossas 
práticas cotidianas, como todas aquelas que 
passamos em revista neste ano. É inútil, minhas 
amigas, fingir que não entende: você que já 
navegou e que de vida salesiana tem anos e anos 
de experiência, sabe bem ao que me refiro! O 
coração das nossas jornadas de um tempo era 
sempre a visita à Eucaristia, engastada como uma 
pedra preciosa no meio do nosso trabalho, 
brilhante atração ao Amor encontrado e acolhido 
na Santa Missa. 
 

     Queremos entender. Que fim levou?... Há 
alguns anos atrás, começamos a chamá-la de  
outro modo; “visita a Jesus Eucarístico” era muito 
antiquado, muito ‘oitocentesco’ e assim o 
renovamos... “oração diante da Eucaristia”! 

     Mas, permita-me, um nome novo não é como 
um vestido diferente usado pela mesma pessoa! A 
visita a Jesus deixou o lugar à oração diante de 
Jesus e, para mim que sou antiquada como a 
expressão em causa, as coisas são um pouco 
diferentes: visitar alguém me faz pensar num 
encontro desejado e programado (em suma, me 
faz vir à mente, com alegria, os que vou 
encontrar!); enquanto, em vez disso, rezar diante 
de alguém, me faz pensar no necessário para 
avançar, nos agradecimentos a serem feitos, nas 
bênçãos das quais se tem necessidade (em suma, 
leva-me à concentração sobre mim mesma e 
sobre o meu mundo...). 
     E então, seja bem-vindo este Ano da 
Misericórdia se nos permitir colocar o Amor no 
centro! 
 

     Assim, talvez, as nossas orações diante da 
Eucaristia vão ser um pouco menos desertadas, 
um pouco menos apanágio das quatro idosas, 
como eu, que não têm de correr para a direita e 
para a esquerda. Assim, talvez, as nossas orações 
diante da Eucaristia voltarão a ser visitas a Jesus 
ou, melhor ainda, visitas de Jesus: compromissos 
com o Misericordioso! 
 
Palavra de C. 
 

      
 
 

 
 

Os compromissos 
com o Misericordioso 
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VIVER JUNTOS 

O JUBILEU 

DA 

MISERICÓRDIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            o caminho que une Deus e o homem, 

                                             porque abre o coração à esperança de serem amados para sempre 

                                                                  não obstante os limites do pecado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

     MISERICÓRDIA: 
 

          é a Palavra que exprime 

            o mistério da SS. Trindade. 

 

                Misericórdia: 

             é o ato último 

                  com que Deus 

              vem ao nosso encontro. 

 

             Misericórdia: 

            é a lei fundamental 

              que mora no coração 

          de cada pessoa 

       quando olha com olhos sinceros 

          o irmão que encontra 

no caminho da vida. 
 

MISERICÓRDIA: 

 

 

 

 

 

  

Bula: Misericordiae Vultus 

Papa Francisco 
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o senhor nos pede para ser 

hoje o “bom samaritano”  

que se inclina 

sobre quem está na estrada 

ferido, abandonado, à espera de 

uma ajuda para se recuperar... 
 

madre Yvonne reungoat 
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