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           Os dias da misericórdia 
 

  
 

      A peregrinação que fizemos neste ano da 
misericórdia abriu-nos a muitas graças de 
Deus e por sua vez, tivemos muitas 
oportunidades de dar e de receber, 
reciprocamente.                               
    A convocação do Papa Francisco para  
atravessar a Porta Santa nas “portas santas” 
da vida das pessoas, dos mais necessitados, 
dos excluídos, dos sofredores, permitiu-nos 
percorrer um caminho de santidade salesiana 
cotidiana, no empenho de transformar o 
mundo, com os jovens.  
    No ano de 2016, o DMA nos conduziu 
pelos caminhos das “Raízes da misericórdia”, 
para idenfificar-nos com o “Rosto da 
misericórdia”, para habitar “A misericórdia em 
obras” e manter o passo nos “Dias da 
misericórdia”.  
    Manter o passo nos “dias” da misericórdia 
é o convite a viver na mesma dinâmica de 
Jesus: a dinâmica do amor. O amor é 
incansável. O amor desperta os sentidos e 
afina o olhar para que se perceba a realidade 
e se  sinta provocado a fazer como fazia 
Jesus diante do sofrimento do povo: “O que 
queres que eu te faça?” (Lc 18,35-43). O Papa 
Francisco, no Angelus no dia do fechamento 
das Portas Santas, Disse: «O Ano Santo, de 
um lado, solicitou-nos a manter fixo o olhar 
na realização do Reino de Deus e, do outro, 
na construção do futuro desta terra, 
trabalhando para evangelizar o presente, a 
fim de torná-lo um tempo de salvação para 
todos». 
    Os “dias da misericórdia” nos colocam na 
cotidianidade que é o único tempo de 
salvação para todos. Os “dias” vividos no 
aprofundameto do Evangelho nos colocam 
no “movimento samaritano” do “ver, parar, 
tocar”.  
    Ver com benevolência a realidade e os 
outros, deixando-se também olhar pelos 
outros. 

    Parar doando o tempo e colocando-nos ao 
seu lado, oferecendo escuta e bondade. 
    Tocar o coração das pessoas. Isto 
pressupõe um desejo de aproximação capaz 
de acolhida sem julgamentos. É preciso ter a 
coragem do abraço. Abraçar a vida assim 
como ela se apresenta. 
    Os “dias” da misericórdia são um caminho 
a ser percorrido sempre. É a consolidação 
em nós da identidade de Jesus: fazer-se 
dom, viver no perdão, expandir o coração no 
amor que não conhece limites, nem cansaço, 
nem barreiras.  
    O amor misericordioso reconhece o rosto 
de Jesus estampado no rosto de todos, 
sobretudo dos mais pobres. 
    Os dias da misericórdia estão presentes 
no itinerário de santidade de Maria 
Mazzarello e de Dom Bosco. Misericórdia 
que tomou o nome da amorevolezza e de 
compaixão pelos jovens, os mais excluídos.     
Com eles, o carisma salesiano da 
misericórdia, toma força e é profecia para os 
dias de hoje. E nos coloca, com os jovens,  
numa contínua peregrinação de dias de 
esperança e de alegria.   
 
 
 

Maria Helena Moreira 
                                      nhmoreira@cgfma.org 

 
 
 
 

 
 

    
 
 
  

 

Editorial 
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PRIMEIRO PLANO  A paz é o caminho 

 

A Paz e o empoderamento dos jovens  
                           
▌Maria Grazia Caputo 
droits.humains@salesienne.ch 

      
 
 
 
 
 
 
    
    A intenção de ser ‘com e para os jovens’ 
como sugeriu o Capítulo Geral XXIII, levou a 
perguntar-se  o que se está fazendo 
concretamente para tornar os jovens 
conscientes de suas possibilidades, quais 
resultados  os jovens, em nível de bem 
público, conseguem promover com suas 
forças. O acento foi posto no 
empoderamento dos jovens num momento 
em que, no nível das Nações Unidas, falava-
se dos jovens somente como um problema e 
com questionamentos diante do trabalho, da 
política e do protagonismo social. 
   O mostrar como os jovens são ajudados a 
se reconhecer em sua diversidade e 
proveniência (Índia), o testemunho dado por 
um grupo de jovens (Estados Unidos, Brasil, 
França, Costa Rica) de que potencial são 
dotados e o que são capazes de mudar, 
chamou a atenção do Conselho dos Direitos 
Humanos, com a aprovação de 116 Estados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
de uma declaração sobre o empoderamento 
dos jovens a partir da perspectiva dos 
direitos humanos e, finalmente,  com o 
pedido de alguns Estados de colaborar no 
planejamento de uma resolução sobre 
Jovens e direiitos humanos. 
 
 
 
 
 
    
    Em 22 de setembro de 2016 nas Nações 
Unidas, em Genebra, realizou-se  o  painel  
sobre “Os jovens e os direitos humanos”. A 
covocação teve o escopo de identificar os 
desafios, as boas práticas e as lições 
aprendidas   no   exercício   dos    direitos  

humanos por parte dos jovens, como uma 
importante oportunidade para a 
potencialização dos seus direitos. Assim dois 
jovens, um estagiário e um membro do 
Vides, relataram o seu testemunho. Simo-
Pierre Escudero, representante da 
Associação Terra de Jovens, uma 
associação fundada por jovens, que atua em 
favor das crianças de rua e adolescentes em 
El Salvador, descreveu «as dificuldades dos 
jovens salvadorenhos que, chegando aos 18 
anos, são recrutados por quadrilhas que lhes 
oferecem proteção, reconhecimento e 
“carreira”. Muitos jovens têm dificuldade para 
encontrar um trabalho ou para alugar um 
quarto; muitas vezes os trabalhos “informais” 
são melhor remunerados do que os “formais” 
e o acesso ao trabalho é determinado mais 
por meio dos contatos do que pelo 
reconhecimento das habilidades. Por isso e 
por outros motivos, os jovens demandam 
justiça e melhores direitos». 
    Existem boas iniciativas em El Salvador, 
que asseguram flexibilidade de programas  
de estudo ou de estruturas, para pessoas 
nas quais foi dignosticado o HIV, mas 
infelizmente existe uma falta de organização 
e de coordenação entre as instituições do 
governo. 
    Na sua intervenção Simon Pierre repetiu a 
importâcia do voluntariado como forma de 
EMPODERAMENTO que impele o jovem a 
uma mudança positiva. «Hoje, mais que 
nunca -  concluiu – eu me lembro de um 
defensor dos direitos humanos dos jovens, 
precursor do Sistema Preventivo e de 
responsabilização dos jovens: João Bosco. A 
ong IIMA (Instituto internacional de Maria 
Auxiliadora), que representa este sistema 
nas Nações Unidas, permitiu-me implementar 
o conhecimento dos mecanismos do 
Conselho dos Direitos Humanos para 
promover os direitos das crianças que vivem 
e/ou trabalham na rua. João Bosco trabalhou 
duramente o século XIX e nos deixou uma 
mensagem muito atual: “Não demores em 

O que se está fazendo concretamente 
para tornar os jovens conscientes do seu 
potencial, de serem reconhecidos como 
recurso  em termos de bem público para 
promoverem, com seus esforços, a Paz e 
os direitos humanos?  

“Com os jovens podemos viver o espírito 
de família típico de Valdoco e Mornese em 
relação a cada pessoa e na 
corresponsabilidade”  
(Atos do CG XXIII) 
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cuidar dos jovens caso contrário eles 
demorarão em cuidar de ti»    
 Maria D´Onofrio, representante do VIDES 
Internacional, uma Associação presente em 
42 Países no mundo, empenhada no campo 
de ação do voluntariado para alcançar os 
objetivos do desenvolvimento e da cidadania 
ativa dos jovens considerados protagonistas 
do desenvolvimento, da democracia e da 
paz, perguntou: «Quem, a não ser os jovens, 
pode impelir a sociedade à mudança?». E 
ainda: «O que pedem os jovens? Mais 
justiça, mais transparência e mais 
participação, em outras palavras, mais 
direitos humanos». “A realização dos direitos 
econômicos, sociais e culturais é um 
pressuposto necessário para que os jovens 
se tornem promotores dos direitos humanos, 
e para a sua participação na vida política e 
civil. O acesso a uma educação de qualidade 
é um dos desafios maiores como também a 
participação ativa, que assegura como o 
parecer dos jovens seja levado em 
consideração  e   como a   sua    participação    
seja “ trans-formadora” do status quo. 
    
   O IIMA, seguindo estas atividades, por 
meio dos próprios jovens pôde relatar o que 
foram capazes de fazer graças à educação 
recebida, reconhecendo que a educação é 
um direito que multiplica a vida. Por isso O 
Escritório dos direitos promove Cursos de 
Formação para todos aqueles que chegam a 
Genebra a fim de apresentar a própria 
experiência nos side events, ou para 
preparar-se, desenvolvendo a própria 
atividade e se encontrando em nível local. Os 
cursos têm a característica de conjugar a 
teoria com a experiência prática por uma 
participação ativa às reuniôes do Conselho. 
São 110 os participantes dos cursos 
realizados em Genebra: FMA, Inspetoras, 
coordenadoras de pastoral, Salesianos 
Coopradores, voluntários. 
     
    É fundamental neste caminho a 
experiência do espírito de família que se 
respira na Comunidade FMA “La salésienne” 
de Veyrier onde o encontro, o apoio e a troca 
com cada um se torna um enriquecimento de 
espiritualidade salesiana, vivida no cotidiano. 
     
    Neste caminho é fundamental a presença 
dos jovens, que assegura o rosto jovem do 
Escritório e faz experimentar continuamente 
“o sonho de ser comunidade aberta e 

acolhedora: espaços de Evangelho nos quais 
Jesus está no centro. 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMEIRO PLANO   Mobilidade humana 

 

Mulheres migrantes 
 
▌Gabriella Imperatore, FMA   
    gimperatore@cgfma.org  
 

Migrantes, pessoas fugindo da guerra e 
da pobreza do sul do mundo que, 
deslocando-se em massa, modificam a 
geografia das fronteiras e a geopolítica 
mundial, transtornam os equilíbrios e nos 
constrangem a repensar os nossos 
valores mais profundos. 
 
    Mulheres migrantes, o fio vermelho que 
liga suas histórias diz respeito à solidão do 
percurso, desde a esperança da partida até a 
dificuldade de inserção e integração em 
nome da vida futura. 
    Abandonadas a si mesmas, aprisionadas 
às portas da Europa e da América, ou em 
fuga dos Países asiáticos, as mulheres 
migrantes são vítimas impotentes de  muitas 
violências, muitas são promotoras de justiça 

Testemunhos 
- «O que movimenta o Esritório é a 
paixão. É algo que a gente sente assim 
que entra  e, então, percebe que entrou 
para fazer parte de um Sonho. Uma 
experiência transversal, de crescimento 
humano e profissional. Uma variável 
importante do trabalho no Escritório tem 
sido sempre a confiança...» (Emanuela) 
- «Desde o primeiro dia da minha 
chegada a Genebra eu me senti em casa 
pois, receberam-me com muito amor. 
Graças a todos foi possível a minha 
permanência em Genebra. Todos se 
demonstravam sempre muito próximos, 
valorizando a minha presença, o que me 
ajudou quando precisava. Foi uma 
experiência única que ficará em mim 
para sempre, pois, sem me conhecerem, 
e sem conhecê-los, sendo eu de 
nacionalidade diferente, língua, modo de 
ser e de costumes diferentes, aconteceu 
uma convivência maravilhosa como se 
fôssemos uma família» (Ana Guadalupe) 
- «I´m so grateful to each of the sisters, 
making this whole experience possibile 
and memorable. I have nothing but love 
for this community. Who embraced me 
fully and made me feel so loved on my 
25° birthday». (Amanda)  
 

mailto:gimperatore@cgfma.org
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social, dos direitos das mulheres e das 
crianças. 
 
 ■ Mulheres em fuga 
    «Eu não sabia para onde estava indo. 
Compreendia que não iria mais voltar. Que 
não me encontraria mais com minha mãe». 
Ela tinha quatro filhos; não lhe resta nenhum. 
Brigite chega do Congo à estação Termini, 
no final de janeiro. Usa vestidos leves, tem 
frio, fome, não sabe nem mesmo em que 
País se encontra. Fugiu precipitadamente do 
Congo, após meses de estupro, de 
dificuldades e de torturas no cárcere;  
sozinha, sem dinheiro, é descarregada como 
um pacote que estorva.  
    A estação de Roma torna-se o seu 
dormitório;  a sujeira, o seu jantar. No entanto 
ela já foi uma enfermeira, mãe de quatro 
filhos que agora, nem mesmo sabe se ainda 
estão vivos. Enquanto se sente totalmente à 
deriva aproxima-se dela um homem, dirige-
lhe a palavra, escreve-lhe no guardanapo um 
endereço, Rua dos Astali 14/a, onde 
encontrará uma refeição, calor humano e 
toda a ajuda de que precisa. De fato, é um 
novo início, o início de uma nova odisseia. 
    A emigração, para muitas mulheres, é a 
única esperança de melhorar a própria vida. 
Muitas vezes, porém, a emigração se torna 
um percurso duro: anos de trabalho pouco 
assalariado, de prisão por motivos políticos, 
de abusos e de silêncios, de corrupção e de 
vexames, de desigualdade e de violência. 
    As mulheres migrantes vivem a realidade 
da clandestinidade, das difiuldades ligadas à 
viagem, ao trabalho, à casa, à distância dos 
afetos, às tensões devidas ao impacto com 
um contexto sócio-cultural diferente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     Muitas são constragidas a submeter-se  
aos trabalhos estabelecidos por uma ordem 
social e econômica que, aos estrangeiros,  
destina trabalhos de limpeza ou de cuidados 
da casa, não importando que estejam longe 
de sua real competência profissional. São 
obrigados a colocar de lado competências, 
saberes, títulos de estudo para conseguir ter 
obter o necessário para sobreviver.  

        Cada migrante não nasceu pobre, 
ignorante, sozinho ou à margem, é uma 
pessoa que tem sua história, sua familia, sua 
cultura e sua dignidade. É necessário 
conhecê-los. Somente assim poder-se-á 
construir o futuro. 
 
■ Mulheres e empenho social 
    Privações, perdas desconforto, mas a 
força ainda existe, e também, a determinação 
com as quais vencem-se os maiores 
desafios. A mulher migrante sabe que possui 
uma força interior, que se chama “resiliência”, 
que supera a própria condição de fragilidade, 
colocando em ação toda a sua força, e o 
orgulho por integrar-se em todos os âmbitos, 
tanto no trabalho quanto nas  relações. 
    «Quero ser eu mesma a dizer como me 
chamo», reivindica Geneviéve P., uma 
migrante camarunense. A primeira luta é a 
língua, um modo para reconhecer-se e tomar 
posse de si. Daqui o desejo compulsivo de 
escrever para dar uma ordem e um sentido 
às experiências vividas. A literatura lhes dá 
voz. Uma voz que faz o relato das fugas de 
guerra e da miséria, dos sacrifícios e 
dificuldades, mas também da cotidianidade e 
das conquistas; das maternidades vividas 
longe dos afetos e das tradições, das 
identidades perdidas, das expectativas e 
desilusões, da coragem e resgate social. 
Lembram a vida, os usos e costumes do País 
de origem, falam de sua realidade cotidiana, 
com as respectivas fadigas e esperanças de 
mulheres e de mães. 
    Nesta mudança existencial, após terem 
experimentado uma dupla forma de exclusão,  
por serem mulheres e estrangeiras ao 
mesmo tempo, as mulheres migrantes veem 
na escrita o instrumento mais conveniente 
para testemunhar a consciência de uma 
identidade diferente e mais dignitosa. São 
muitas e várias as histórias e, o que as une, 
é o percurso de libertação interior e de 
tomada de consciência da própria 
diversidade e riqueza. A narração nasce da 
necessidade de não se perder e de salvar 
também aquilo que se deixou para trás e que 
se torna uma oportunidade para sair do 
silêncio e para falar, como sujeito feminino, 
revelando-se abertamente e reelaborando o 
trauma da migração. «Hoje talvez eu não 
mate ninguém». É o título do relato 
autobiográfico de Randa Ghazy,  jovem 
muçulmana. Com uma linguagem 
espontânea e juvenil, enfrenta direta e 
ironicamente, os preconceitos da 

«Olhando nos olhos estas mulheres, 
espelhando-nos em suas histórias,  
poderemos não reconhecer a energia 
desesperada que  é comum a todos 
nós, quando a vida  nos atropela e 
tentamos recolocar-nos em pé» 
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desinformação, da indiferença  e da 
ignorância, com os quais os imigrantes 
devem lidar. Jasmine, a protagonista, é de 
origem egípcia  (como a autora), é uma 
jovem de vinte anos, em busca de 
identidade, intolerante tanto às imposições 
da própria cultura   de   origem,    quanto     
 
 
 
 
 
 
 
aos lugares comuns aos árabes, típicos dos 
seus coetâneos ocidentais. Traz no coração ‘ 
sua religião e os valores de sua família, mas 
continua a procurar uma mediação com o 
estilo de vida da sua cotidianidade de 
estudante ocidental. Os difusos preconceitos 
sobre o Islã tornam sua vida não simples. 
    O relato existencial por meio da escrita 
literária restitui às mulheres migrantes a 
dignidade e a coragem para buscar, com 
autonomia, o sentido do próprio estar no 
mundo e o significado de uma identidade de 
mulher e imigrada. 
    Derrubam-se muros, mas o fluxo das 
mulheres migrantes não cessa! É necessário 
pensar em novas políticas, em intervenções 
de integração, em uma pastoral migrante que 
as acompanhe ao longo de todo o percurso 
com plena integração e realização social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

PRIMEIRO PLANO  Cultura ecológia 

Um novo estilo de vida 

 
▌Júlia Arciniegas – Martha Sïde 
j.arciniegas@cgfma.org –mseide@yahoo.com 

 

Iniciar uma conversão ecológica que leve 
a assumir um novo estilo de vida é uma 
proposta audaz e empenhativa e talvez a 
chave para derrotar a cultura do 
descarte. O consumismo, de fato, pode 
ser debelado mediante uma educação à 
responsabilidade pessoal e comunitária, 
no cuidado da ‘casa comum’. 
 
■ Debelar o consumismo  
    A cultura do descarte é um dos temas que 
estão incluídos na encíclica Laudato Si’ e 
pode ser utilizado como um instrumento de 
análise da situação mundial hodierna. A 
cultura do descarte e o estilo consumista de 
vida evidenciam, de fato, o modo como 
funciona  o sistema econômico dominante, 
cujo centro é o “deus” dinheiro e não a 
pessoa humana. 
    Do mesmo modo, quando o ser humano 
se coloca no centro, acaba por dar prioridade 
absoluta aos seus interesses contingentes, e 
o restante se torna relativo. Por isso, 
juntamente com a onipresença do paradigma 
tecnocrático e a adoração do poder humano 
sem limites, desenvolve-se um relativismo 
prático, no qual tudo se torna irrelevante, 
quando não serve aos próprios interesses 
imediatos. Verifica-se, assim, que um 
atropocentrismo desordenado gera um estilo 
de vida desordenado (n. 122). 
  
■ Iniciar uma conversão ecológica 
    A conversão ecológica torna-se um ponto 
nodal para debelar o consumismo e criar 
uma autêntica cultura ecológica que se 
espelhe num novo estilo de vida. Somente 
quando se supera o individualismo, pode-se 
efetivamente, produzir um estilo de vida 
alternativo e tornar possível uma mudança 
relevante na sociedade (n. 208). 
    “Neste sentido – afirma o Papa – a cultura 
ecológica não pode se reduzir a uma série de 
respostas urgentes e parciais aos problemas 
referentes à degradação ambiental, à 
exaustão das reservas naturais e à poluição.                                                                                                                                                                          
Ela deveria  ser um olhar diferente, um 
pensamento, uma política, um programa 
educativo, um estilo de vida e uma 

«Temos alguma coisa no coração, 
porém não sabemos como dizê-lo, 
como explicar a vocês para fazer 
entender aquilo que sentimos». 

 

Gladys Basagoitia Dazza,  
peruana, poetisa bilíngue. Na 
poesia “Outra língua”, 
precisamente em outra língua, o 
Italiano, exprime a disponibilidade 
para superar obstáculos e 
ultrapassar fronteiras. 
«Estás no País de teus sonhos, / 
sorri / não bastam os sorrisos / se 
fecham as almas e as portas / 
aceitando o desafio / faze tua 
estranha melodia / atravessa 
fronteiras/ conserva a canção de 
tua mãe / para cantá-la aos teus 
filhos». 
 

mailto:j.arciniegas@cgfma.org
mailto:–mseide@yahoo.com
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espiritualidade que dessem forma a uma 
resistência diante do avanço do paradigma 
tecnocrático” (n. 111)  
 
    
 
 
 
 
 
    
 
 
      
 A conversão ecológica mostra o futuro, o 
caminho a ser seguido para trazer à terra, a 
convivência humana e a convivência do ser 
humano com o ambiente, dentro do limite da 
sustentabilidade.  
 
■ Promover um estilo de vida alternativo 
    A consciência da gravidade da crise 
cultural e ecológica que perpassa a 
humanidade hoje, deveria traduzir-se em 
novos hábitos. Muitos sabem que o 
progresso atual e o simples acúmulo de 
objetos ou prazeres não bastam para dar 
sentido e alegria ao coração humano, todavia 
não se sentem capazes de renunciar ao que 
o mercado lhes oferece. Assim, cria-se e se 
difunde, uma cultura consumista que 
massifica as pessoas e as obriga, em certo 
sentido, a comportar-se do mesmo modo. 
Nos Países  que deveriam produzir  maiores 
mudanças de hábitos de consumo, os jovens 
têm uma nova sensibilidade ecológica e um 
espírito generoso. Alguns deles lutam de 
modo admirável pela defesa do ambiente, 
mas cresceram num contexto de altíssimo 
consumo e de bem-estar que torna difícil a 
maturação de outras atitudes. Por isso 
mesmo, nós nos encontramos diante de um 
desafio educacional que implica promover 
um novo estilo de vida (n. 209). 
 
 ■ O estilo de vida se constrói 
    O estilo de vida exterioriza a imagem de si 
privada e pública, consciente e intencional, 
íntima e comunicativa, que cada pessoa 
assume e exprime. Como toda forma 
existencial, o estilo de vida constrói-se, 
amadurece, muda relativamente. 
    Do ponto de vista pedagógico, o estilo de 
vida pode ser entendido como parte dos 
conteúdos da educação, nasce dos seus 
métodos, qualifica os resultados possessivos.    
Neste sentido o estilo de vida é educável; ele 

atravessa fases de imitação repetitiva, de 
crítica ou rejeição, de pesquisas e testes, de 
criatividade original e pessoal. O testemunho 
dos adultos incide na concepção de vida, no 
horizonte dos valores de quem se encontra 
em fase de crescimento (Gianola P., em 
Dizionario di Scienze dell´Educazione, LAS 2008). 
 
■ O papel da família 

    A família é o lugar da formação integral, 
onde se desdobram os diversos aspectos, 
intimamente relacionados uns com os outros, 
da maturação pessoal. No processo de 
educação ambiental, a família tem um papel 
fundamental, porque é o primeiro lugar onde 
se aprende a cultivar os primeiros hábitos de 
amor, de cuidado pela vida e de todos os 
«pequenos gestos de sincera cortesia que 
ajudam a construir uma cultura de vida 
compartilhada, e de respeito por tudo quanto 
nos circunda» (n. 213). A família torna-se 
mestra pela gratuidade do dom, pelo estupor 
diante da beleza da Criação, do louvor e da 
gratidão. 
 
 
 
 
 
 
■ Educar ao consumo crítico e 

responsável 
    Diante do consumismo compulsivo do 
mercado que envolve as pessoas no 
turbilhão das compras e das despesas 
supérfluas, o Papa Francisco lembra que 
«comprar é sempre um ato moral, além de 
econômico», portanto depende da 
responsabilidade social dos consumidores. 
Por isso, põe em questão os  
comportamentos e atitudes  pessoais (n. 
206). O Caminho ideal para responder de 
modo significativo a esta convocação é 
exatamente investir na educação para ajudar 
as novas gerações a se tornarem 
consumidores responsáveis. 
    Em que consiste o consumo crítico? Trata-
se de cultivar a capacidade de orientar a 
escolha das próprias compras tendo presente 
os efeitos ambientais e sociais. Em outros 
termos, ocorre levar em consideração a 
história da produção do produto e o 
comportamento das empresas que o 
fornecem. Esta atenção deve se tornar uma 
atitude permanente que permita de um lado 
reduzir o impacto ambiental e social, e do 
outro «exercer uma saudável pressão sobre 

“A sociedade hodierna não 

encontrará solução ao problema 

ecológico, se não fizer uma séria 

revisão do seu estilo de vida. A 

austeridade, a temperança, a 

autodisciplina devem informar a vida 

de cada dia” (João Paulo II) 

 

“Como toda forma existencial, o estilo 
de vida constrói-se, amadurece, muda 
relativamente” (Gianola P.) 
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os que detêm o poder político, econômico e 
social» (n. 206). Esta é uma das atitudes 
necessárias que demonstram a 
responsabilidade ambiental. 
 
■Educar à responsabilidade ambiental 
    No número 211 da Encíclica, o Papa 
convida a assumir a tarefa do cuidado com a 
criação, com pequenas ações cotidianas que 
confia à educação, à responsabilidade 
ambiental. De fato, segundo o Pontífice, é um 
caminho seguro  para  promover «vários 
comportamentos que têm um incidência 
direta e importante no cuidado com o 
ambiente, como por exemplo, evitar o uso de 
material plástico ou de papel, reduzir o 
consumo de água, separar os resíduos, 
cozinhar apenas o que razoavelmente se 
poderá comer, tratar com cuidado os outros 
seres vivos, utilizar o transporte público ou 
compartilhar um mesmo veículo com várias 
pessoas, plantar ávores, apagar as luzes 
inúteis, e assim por diante». É um modo de 
viver plenamente a própria humanidade na 
lógica de uma criatividade generosa que 
exprime amor e solidariedade.  
 
 
     
 
 
 
 
 

PRIMEIRO PLANO  Fio de Ariadne 

 

Do julgamento à 
misericórdia 

 
▌Giuseppina Teruggi 
gteruggi@cgfma.org 

 
Na conversa comum costuma-se recorrer 
a  expressões como: aquela tal deveria 
ser mais respeitosa, aquele tal deveria 
ser mais honesto, os pais, os estudantes, 
os políticos e outros deveriam. E nos 
“deveriam”, muitas vezes, incluem-se 
também o julgamento e a condenação. 
 
■Na convivência normal  
    Os verbos: deveria, deveriam referem-se 
às leis, aos usos do ambiente e da Instituição 
em que se vive. As Leis são pontos de 

referência necessários para a convivência 
civil, a cooperação, o controle do arbítrio e da 
violência. Dão indicações precisas sobre os 
direitos e os deveres de cada um, a respeito 
do que é justo e injusto. Porém quando 
absolutizados, podem escravizar e também 
bloquear o desenvolvimento da consciência 
moral na fase do justo e do injusto, do 
julgamento e da condenação. 
    O Papa Francisco, na Bula Misericordiae 
Vultus, afirma: «A tentação de pretender 
sempre e somente a justiça, fez esquecer 
que ela é o primeiro passo, necessário e 
indispensável, mas que a Igreja precisa ir 
além para alcançar uma meta mais alta e 
mais significativa». Esta meta é a 
misericórdia que se alcança ‘peregrinando”. 
     
 

 
                  
 
 
 
 
■ As etapas da peregrinação 
    As ciências psicológicas, considerando a 
vida como um processo dinâmico de 
crescimento, a veem como uma peregrinação 
rumo à plenitude do humano que permite ir 
além da lei e da justiça e de deixar espaço à 
compaixão e à misericórdia. 
    Kohlberg, por meio de respostas dadas, 
numa grande amostra, a dilemas morais, 
elaborou uma teoria sobre o desenvolvimento 
da consciência moral, caracterizando seis 
etapas de crescimento, divididas em três 
níveis. Mesmo criticada e com os limites 
próprios das teorias, pode oferecer 
sugestões úteis. 
 

1° Nível. Infância. Na primeira fase é 
considerada justa a ação que não é punida 
Os adultos são vistos como aqueles que 
podem punir. Na adequação às normas 
prevalece o medo. 
    Na segunda fase, é considerada justa a 
ação que pode trazer uma vantagem, 
satisfazer uma necessidade. Os adultos não 
são mais vistos como aqueles que, 
sobretudo, punem, mas como aqueles dos 
quais, quando se agradam, pode-se obter 
uma recompensa. Prevalece o interesse 
pessoal. 
 

2º Nível. Adolescência. Na terceira fase, o 
desenvolvimento intelectual, com o gradual 

“Uma mudança nos estilos de vida poderia 
chegar a exercer uma pressão salutar sobre 
os que detêm o poder político, econômico e 
social” (Laudato si’n. 206) 

«A vida é uma peregrinação e o ser 
humano um ‘viator’; um peregrino 
que percorre uma estrada rumo à 
meta ardentemente desejada». (Papa 
Francisco) 

mailto:gteruggi@cgfma.org
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reconhecimento do valor do grupo social, e o 
desenvolvimento afetivo, com o sentimento 
de pertença, levam à superação da visão 
egocêntrica das fases precedentes.  
 
 
 
 
      A aprovação do grupo torna-se a melhor 
recompensa e, para tê-la não se medem os 
sacrifícios exigidos. Torna-se justo aquilo que 
o grupo social –  família, escola, coetâneos – 
requer e aprova. Entre os valores presentes, 
prevalecem a aprovação e o conformismo. 
    Na quarta fase coloca-se a orientação à lei 
e à ordem social. A pertença e o 
conhecimento de grupos sociais com 
propostas de valores diferentes e às vezes 
conflitantes, a gradual capacidade de 
colocar-se no ponto de vista dos outros e o 
desenvolvimento da lógica abstrata, impelem 
para uma visão de sociedade mais alargada 
e complexa e à intuição da necessidade de 
leis que, codificando direitos e deveres, 
permitam uma convivência serena para 
todos. Amadurece aquele senso de dever 
que ajuda a superar os interesses pessoais e 
os do grupo de pertença, se contrários à lei e 
à ordem social. Entre os valores presentes 
prevalece o senso de justiça em 
conformidade com a lei,  a legalidade, o 
deveria. 
 

3º Nível. Adultos. Na quinta fase o adulto 
compreende que as regras não são 
absolutas e que se podem discutir em base a  
considerações racionais de utilidade social. 
Neste nível, mesmo predominando a 
legalidade, considera-se possível 
concordar com uma mudança em vista do 
bem comum. 
    Para a descrição da sexta fase Kohlberg, 
não tendo encontrado material nas respostas 
dos entrevistados, alcança aqueles heróis 
morais como Gandhi e Luther King. Nesta 
fase o bem é avaliado com base naquilo que 
a consciência autônoma define de acordo 
com os princípios éticos universais de justiça, 
igualdade dos direitos humanos, respeito 
pela dignidade de cada pessoa, 
inviolabilidade da vida, liberdade. O amor e o 
forte senso de pertença à família humana 
tornam capazes de compaixão, de 
misericórdia e de disponibilidade e, também, 
de dar a vida. 
 
■ Por um possível caminho 

    Ao “peregrinar” rumo à plenitude do ser 
humano, a fé é de grande ajuda. 
    A teoria pode oferecer uma ajuda.  
Referindo-se a situações concretas, sugere 
ter presente que o desenvolvimeto da 
consciência moral é um processo lento, 
gradual, complexo e pode bloquear-se em 
qualquer fase.  
    Não faltam adultos que ainda têm medo, 
sobretudo se viveram com pais autoritários. 
    Sobre a formação influem o 
desenvolvimento intelectivo e afetivo, a 
qualidade do ambiente das relações e a 
cultura. A compreensão da necessidade de 
normas para a convivência de grupos 
humanos diferentes – quarta fase – requer 
um desenvolvimento cognitivo não possível 
antes dos 11-12 anos. Os sujeitos 
entrevistados por Kohlberg colocavam-se 
nesta fase somente depois dos 14 anos. A 
maioria dos adultos entrevistados ficava 
motivada à observância das normas a partir 
do interesse e da legalidade. 
    Em harmonia com a racionalidade  requer-
se o desenvolvimento da afetividade, o senso 
de pertença, a capacidade de colocar-se do 
ponto de vista dos outros e de cuidar-se 
reciprocamente. Estas atitudes aprendidas 
em família por meio dos liames afetivos, 
alargam-se para o grupo dos coetâneos e, 
mais adiante nos anos, podem estender-se 
também à mais vasta família humana. A 
família e os adultos significativos exercem 
uma forte influência no ritmo e no nível de 
desenvolvimento. 
    Um ambiente fechado pode bloquear o 
desenvolvimento e o fato de ficar muito 
tempo numa fase, pode impedir a passagem 
para  uma fase mais elevada; a justificativa é: 
”sempre se fez assim”. Uma sociedade 
pluralista com valores diversos, também em 
contraste entre si, pedindo um confronto 
entre as várias propostas culturais, pode criar 
aquele ‘conflito cognitivo’ que, segundo 
Kohlberg, é indispensável para passar de 
uma fase à sucessiva. O `conflito cognitivo’ 
acontece, por exemplo, quando alguém deve 
decidir se contraria o amigo que se revela 
mafioso ou se continua a ajudá-lo ou, para 
um muçulmano observante, se deve deixar  
livre a filha adolescente ou  obrigá-la a 
colocar o véu. 
    Pode parecer uma utopia chegar à 
superação do juízo ligado à lei, à grande 
compaixão, ao abraço misericordioso de toda 
a humanidade, incluindo a mais próxima ou a 
menos amável. Um pouco de medo, de 

“Sem Deus o homem não sabe por 
onde ir” (Bento XVI) 
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interesse, de necessidade de aprovação, de 
confronto legal continuam sendo o cenário, 
mas, com o crescimento da capacidade de 
amar e do senso de pertença à grande  
família humana, perdem a importância. 
    Uma ajuda para realizar o objetivo, além 
da consciência da pertença à família humana 
e do extremo limite da autorreferência 
egocêntrica, vem  de se ter experimentado o 
abraço envolvente do Inefável e do sentir-se 
aceitas/os por aquilo que se é. Em relação 
com Ele torna-se evidente o limite da justiça 
legal e a necessidade de ir além, 
abandonando o “deveria” do juízo e da 
condenação e  peregrinando rumo  ao 
cuidado com as pessoas, ao perdão e à 
misericórdia. Em  Sua companhia é possível 
fazer acontecer o impossível.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 

 

Os dias da 
misericórdia  
 
▌Maria Antonia Chinello – Julia Arciniegas 

   machinello@pfse-auxilium.org – arciniegas@cgfma.org 

 

 

«Feliz aquele que encontra em Ti o seu 
refúgio e guarda no coração os teus 
caminhos (Sl.83) A vida é uma 
peregrinação – escreve o Papa Francisco 
em uma mensagem ao cardeal 
Gianfranco Favasi, por ocasião da sessão 
conjunta das Academias Pontifícias – e o 
ser humano é um viator até a meta 
cobiçada». 
 
    Percorrer um caminho, fazer uma 
peregrinação significa colocar os próprios 
passos e a própria história num percurso 
milenar próximo à história de todos os que 
nos precederam. Escutar, no silêncio, o 
próprio passado e ir adiante rumo a um futuro 
desconhecido guiados pela busca profunda 
do próprio eu. 
    A peregrinação é um dos elementos que 
qualifica o Ano Santo, e é uma das imagens 
clássicas que sintetiza a vida da Igreja e de 
todo cristão: «Ela será um sinal de que 
também a misericórdia é uma meta a ser 
alcançada e que requer empenho e sacrifício 
– lê-se no n.14 da Misericordiae vultus -. A 
peregrinação, portanto é estímulo à 
conversão». Um senso interior de busca e de 
atenção vigilante. 
 
■ Peregrinos e peregrinação 
    “Peregrino” deriva do latim peregrinus 
(etmologicamente “per ager”, através do 
campo) e indica a viagem, ou melhor, o vagar 
de alguém que é estrangeiro. No decorrer do 
tempo, porém, o  termo assumiu um 
significado mais preciso: o peregrino é 
aquele que se põe em viagem em vista de 
negócios, ou para encontrar alguém da 
família, ou levado pela curiosidade 
intelectual. 
    A peregrinação, assim como se colhe na 
história, evidencia alguns componentes 
essenciais e recorrentes: a estrada 
percorrida, um lugar ao qual chegar, uma 
motivação profunda que induz ao encontro 
com o mistério. Estes elementos estão  
presentes, de modos diferentes segundo as 
religiões e as culturas: algumas privilegiam a 

DOSSIÊ 
 

mailto:annarita.cristaino@gmail.com
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estrada e o cansaço do peregrino; outras 
colocam o acento no “centro”, o lugar 
sagrado onde acontece o encontro do 
peregrino com o mistério. 
    Viajou-se na antiguidade e se continua a 
viajar hoje em vista dos negócios, do turismo, 
pela sede de conhecer lugares exóticos, por 
razões culturais. 
    Nos nossos dias a globalização tem 
reforçado a ideia da livre circulação, de um 
mundo sem fronteiras onde todos estão “em 
rede”. Tem-se a sensação de um mundo em 
vários níveis e com maior velocidade de 
marcha, onde porém os limites entre os 
vários níveis não são tão frágeis e fluidos 
como se quer fazer crer. O conceito de 
liquidez (Zygmhnt Bauman) funciona como 
estilo de vida da parte rica da humanidade. 
Em vez, para a parte pobre, todo limite, 
muitas vezes invisível, é um muro difícil de 
ser ultrapassado. Demonstra-o o 
Mediterrâneo, fronteira “líquida” entre a África 
e a Europa: quem o atravessa encontra 
muitas vezes a morte trágica por 
afogamento; e quantos riscos, até chegar, 
deve enfrentar: peripécias, rejeições, outros 
muros, expectativas, clandestinidade. 
    A peregrinação marca também o nosso 
tempo: milhares são as presenças anuais ao 
longo do caminho de Santiago de 
Compostela e da via Francigena. Peregrinos 
alcançam a pé os santuários tradicionais, 
locais. Todo ano a comunidade de Taizé 
promove a “peregrinação de confiança na 
terra”. Os jovens da JMJ Cracóvia 2016, nos 
meses passados, fizeram-se peregrinos junto 
com o Papa Francisco. E o Jubileu 
extraordinário da Misericórdia, que já 
terminou,  não foi um ponto de chegada, mas 
de partida para os fiéis que foram a Roma e 
às outras basílicas jubilares, esparsas pelo 
mundo. 
 
■ Parábola de conversão  
    A peregrinação é uma viagem religiosa. A 
pessoa não é apenas homo faber ou homo 
economicus e, precisamente porque é 
essencialmente homo religiosus, encontra-se 
na condição do homo viator. 
    A célebre peregrina cristã Etéria inicia seu 
relatório de viagem escrevendo: «Ego sum 
curiosa». A história da humanidade é história 
de homens e mulheres “curiosos”, de 
pesquisadores, de peregrinos amantes da 
aventura espiritual. Por isso a viagem é 
parábola da existência humana, sempre 
inacabada, enquanto não repousar em Deus. 

Enquanto estiver sobre a terra, cada homem 
e mulher são como Abraão, um “peregrino” 
chamado a acreditar e, por isso, a caminhar, 
a ir em frente. 
    O peregrino e a peregrinação exprimem, 
então, o movimento da conversão à qual 
somos chamados: uma resposta ao “aqui” e 
ao “hoje” da Graça, que irrompe na história 
cotidiana de cada pessoa, da humanidade, 
dos povos, do mundo. Como o povo 
peregrino de Israel, como Cristo peregrino 
nas estradas da Galileia e da Judeia, como a 
Igreja peregrina nos milênios do tempo e da 
história. 
    É no “peregrinar” que se realiza, como 
sinal eficaz, um caminho de desapego da 
existência entre um antes e um depois, rumo 
ao Senhor. Etapas daquela «santa viagem» 
para o Reino, decidida no coração (Sl 83), 
um caminho de conversão, que se torna real 
se for sustentado por uma oportuna 
catequese e vida sacramental. 
    É importante “tornar-se peregrinos”, para 
que as atitudes do mover-se, do avançar, do 
se cansar, do parar, do mudar o percurso, do 
chegar, próprios do caminho humano, e dos 
percursos interiores rumo à profundidade do 
ser e do agir, entrem na vida e a 
transformem, a renovem. 
    Tornar-se pereginos lá onde se está e 
onde se vive, onde se fadiga e onde se 
aflige, onde se alegra e onde se chora. Os 
dias da misericórdia estão ali, quando Deus 
nos toma e nos convida a deixá-Lo entrar. 
Como Zaqueu: Desce, pois hoje vou à tua 
casa».  
    Paulo Curtaz faz um curioso comentário: 
«Deus te procura, toma a iniciativa; Deus te 
ama, sem te julgar. Nós procuramos Aquele 
que nos procura. A nossa vida é uma espécie 
de esconde-esconde e nos deixamos 
alcançar, finalmente!  
    Jesus não julga Zaqueu, espera-o. O amor 
de Deus precede a nossa conversão. Deus 
não nos ama porque somos bons mas, 
amando-nos nos torna bons. Jesus não 
pede, dá sem condições. Se Jesus tivesse 
dito: “Zaqueu, sei que és um ladrão:  se 
restituíres o que roubaste quatro vezes mais, 
vou à tua casa”, acredita-me, Zaqueu teria 
ficado na árvore. Deus precede a nossa 
conversão, suscita-a, perdoa-nos antes do 
arrependimento, e o seu perdão nos 
converte: é de tal modo inaudita e inesperada 
a salvação que nos leva à conversão. O 
encontro com Zaqueu encerra a vida pública 
de Jesus. De Jericó a Jerusalém há pelo 



13 
 

menos trinta quilômetros. Em Jerusalém 
Jesus morrerá. Somente os curiosos 
encontram o Mestre. Não importa qual seja a 
sua vida ou os seus limites: o olhar do 
Senhor - sua acolhida, sua benevolência - 
dissolve as nossas trevas e nos torna novos, 
nos faz santos. Eis-nos, amigos, discípulos.  
Quem quer seguir o Rabbi Jesus bata uma 
vez, desça da ávore, alinhe-se. Não importa 
quem és, nem  quantos caminhos fizeste ou 
que erros carregas no coração. Não importa 
se examinas a passagem do Rabi por 
curiosidade». 
    Hoje é o dia, o momento em que Jesus 
quer entrar na tua casa. E então, «Senhor, 
teu é o dia. E eu sou do dia» (Dag 
Hammarskiöld). 
 

■ Praticar, amar, caminhar 
    O profeta Miquéias delineia uma conexão 
direta entre aquilo que é bom e aquilo que 
requer o Senhor, entre o caminhar e o 
converter-se: «Foi-te ensinado – escreve – o 
que é bom e o que pede o Senhor de ti: 
praticar a justiça, amar a piedade, caminhar 
humildemente com o teu Deus» (Mq 6, 8). 
    É o selo de Deus em cada um, a semente 
que ele pôs no coração de cada criatura. 
Seguir o tríplice conselho: praticar, amar e 
caminhar: melhorará a si mesmo e o mundo 
na bondade, porque é isto que é bom. 
Coerência entre pensar e agir, entre dizer e 
operar. Deixar-se habitar pela mansidão, pela 
não-violência, pela compreensão profunda 
para com as pessoas, os eventos, a história. 
    É bela a imagem da pessoa que tem fé e 
caminha com Deus: uma estrada percorrida 
um ao lado do outro, um na mão do outro. Se 
não se caminha com Deus perde-se o 
sentido da própria estatura e, então, nos 
acreditamos os únicos e corremos o risco de 
nos tornar a medida de tudo.  
    O pontificado do Papa Francisco teve o 
seu início no sinal da misericórdia. Não se 
esquece o primeiro Angelus por ele rezado à 
janela, naquele primeiro domingo. É desde 
então que chama a atenção de todos para 
não se cansarem de pedir perdão, porque 
Deus «jamais se cansa de perdoar». Desde 8 
de dezembro de 2015, milhões de pessoas 
passaram pelas Portas da Misericórdia. É 
ainda o Papa Francisco que explica o sentido 
profundo deste gesto: «atravessando a Porta 
Santa nós nos deixaremos abraçar pela 
misericórdia de Deus   e   nos   
empenharemos    em     ser   misericordiosos 

com os outros, como o Pai é misericordioso 
conosco». 
 

■ Atravessar a Porta 
    Michela La Pietra é uma jornalista, que no 
dia 23 de abril de 2016, encontrava-se entre, 
aproximadamente, duzentos peregrinos da 
RAI Saxa Rubra que atravessaram a Porta 
Santa da basilica de São Pedro, na 
peregrinação jubilar. 
    «A peregrinação teve diversas 
implicações: a reflexão sobre o que se estava 
fazendo, viver em primeira pessoa a  
experiência deste ano jubilar, que muitos 
colegas estão contando no trabalho; dar um 
testemunho de fé movimentando-se entre os 
outros peregrinos e rezando em voz alta, o 
que não acontece frequentemente na vida 
cotidiana. Experimentar a misericórdia, o 
perdão, é o único modo para chegar a ser 
misericordiosos e para saber perdoar [...]. 
Monsenhor Fisichella encontrando artistas e 
comunicadores, no início deste ano, dizia que 
o que os une é o dever de anunciar a beleza 
e a verdade. A beleza encarna a verdade e a 
verdade, se não for bela, fica privada de 
alguma coisa. A misericórdia é a verdade de 
Deus. Anunciar e comunicar esta verdade 
significa fazer-se instrumento da Misericódia. 
 

    Como pode um jornalista fazer-se 
instrumento da Misericórdia no seu trabalho? 
    A consciência de receber a misericórdia de 
Deus sempre, seja como for, deveria nos 
tornar mais fortes e mais profundos,  
portanto, na busca da verdade certamente 
mais objetivos... e seguramente falar de 
misericórdia, um argumento que nos dias de 
hoje parece pouco tratado como instrumento 
de amor, alegria e felicidade, poderia 
desencadear uma influência viral para  que 
fosse usada em todos os lugares e com 
todos. 
 

    O que lhe restou desta experiência? 
    A liberdade de quem se sente amado, 
mesmo  se imperfeito. Fui lá para escutar o 
Senhor. A essência da experiência é ter 
experimentado o perdão de Deus: somos 
amados e perdoados assim como somos. 
Deus está ali para nós. Não vem d´Ele 
aquele sentimento de culpa que nos oprime, 
quando carregamos os nosso pecados como 
um fardo. Devemos saber e sentir que somos 
amados, com todos os nossos defeitos.  
Quando o ser humano se sente amado 
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consegue perdoar e o perdão liberta» (De 
uma entrevista publicada no Zenit.org). 
 

■ Misericórdia recebida e doada 
    O testemunho de Michela confirma que 
aprende-se a misericódia com a experiência, 
antes de tudo. Assim Paulo interpreta a sua 
conversão: «Cristo Jesus veio ao mundo 
para salvar os pecadores e destes o primeiro 
sou eu. Mas, precisamente por isso obtive a 
misericórdia, porque Jesus Cristo quis 
demonstrar em mim, por primeiro, toda a sua 
magnanimidade, para servir de exemplo a 
todos os que iriam acreditar n´Ele para 
alcançarem a vida eterna» (1ª Tim 1, 12-16). 
Paulo nos lembra que o modo com que Deus 
aproximou-se de sua vida foi o que fez dele 
um apóstolo: “usou de misericórdia para 
comigo”. 
    O que o tornou discípulo foi a confiança 
que Deus depositou nele, apesar de seus 
muitos pecados. Aprende-se amisericória 
sentindo que Deus continua a confiar em nós 
e continua a convidar-nos a tratar os nossos 
irmãos do mesmo modo como que Ele nos 
trata e nos tratou. Aprende-se a misericórdia, 
para que o Pai continue a perdoar-nos. 
    “Aprender a tratar com misericórdia é 
aprender com o Mestre a nos tornar 
próximos, sem ter medo daqueles que foram 
excluídos ou que são “manchados” e 
marcados pelo pecado.  
    Aprender a dar a mão a quem está caído, 
sem ter medo dos comentários. Cada atitude 
não misericordiosa, aparentemente justa, 
acaba por infligir maus-tratos. A inteligência 
estará em potenciar os caminhos da 
esperança, aqueles que privilegiam a boa 
atitude e fazem resplandecer a misericórdia”. 
(Papa Francisco, video-mensagem Jubileu 
Extraordinário da Misericórdia no Continente 
Americano, Bogotá, 27-30 agosto 2016). 
    Aquele vértice de compaixão, do qual 
brota o amor de Deus diante da miséria 
humana, ainda fala em nossos dias e impele 
a dar sempre novos sinais de misericórdia. A 
verdade da misericórdia, de fato, encontra-se 
nos nossos gestos cotidianos que tornam 
visível o agir de Deus no meio de nós. A 
misericórdia humana não se torna tal – isto é, 
humana e misericordiosa – enquanto não 
alcançar sua concretude no agir cotidiano. 
 

■Os verbos da misericórdia 
    As portas santas da terra, as portas santas 
do Senhor, quais são? Pergunta-se Hermes 
Ronchi, e conclui afirmando que não tem 

nenhum sentido passar pela Porta santa da 
catedral e não passar pela porta  santa de 
um pobre, de um enfermo; não permitir que 
atravesse a porta da tua casa alguém que 
tem fome; a porta do coração alguém que 
está só. Não tem sentido pedires a 
misericórdia de Deus e não a ofereceres ao 
teu próximo. Se o Jubileu não toca a vida, 
não é jubileu. O Jubileu será santo se 
escrevermos a nossa página, a nossa linha, 
o nosso fragmento de um relato amoroso, 
com as nossas mãos. A misericórdia é uma 
arte que se aprende, conjugando três verbos: 
“ver”, “parar”, “tocar”. Os primeiros gestos do 
Bom Samaritano. 
    Ver. «Ele o vê  e sente compaixão». O 
samaritano vê e se deixa ferir pelas feridas 
daquele homem. A misericórdia se inicia com 
o olhar não julgador do Evangelho: «O 
primeiro olhar de Jesus nos  evangelhos  não  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
pousa nunca sobre o pecado das pessoas, 
mas sempre em suas necessidades. (Johann 

Baptit Metz). Muitas vezes os evangelhos 
dizem que Jesus, «enquanto caminhava, viu» 
(Mt 4,18); caminhava e observava a vida, bem 
presente em tudo o que acontecia no seu 
espaço vital; sabia olhar nos olhos: (Jo 20, 13) 

e descobrir no reflexo de uma lágrima uma 
promessa, um desejo. 
    Parar. Para veres bem, mesmo que seja 
um rosto, uma paisagem, uma obra de arte 
ou um pobre, não podes acelerar o teu 
passo, tu deves parar. E não «passar além», 
como fizeram o sacerdote e o levita da 
parábola. Se o outro não é nada para eles, 
muito menos Deus.  
    Existe apenas um modo de conhecer um 
homem, de conhecer Deus, um País, uma 
ferida: parar, ajoelhar-se, e olhar de perto. 
Olhar o outro a milímetros do rosto dos olhos, 
da voz. Olhar como as crianças e escutar 
como os enamorados, em silêncio. 

«Quaisquer que sejam os atalhos pelos quais 
vós vos encaminhais, fazei isso com esperança e 

confiança: esperança no futuro que, com a ajuda 

de Deus, podeis construir; confiança no Deus que 

vela sobre vós em tudo aquilo que dizeis e fazeis. 

Os que vos precederam desejam compartihar 

covosco um profundo empenho pela paz. Os que  

são vossos contemporâneos, se unirão a vós nos 

vossos esforços. Os que virão depois de vós, se 

inspirarão em vós na mediada em que buscardes 

a verdade e  viverdes segundo autênticos valores 

morais» Papa João Paiulo II (Mensagem para a XVIII 

Jornada Mundial pela Paz – 1985.) 
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    Tocar. Cada vez que Jesus se comove, 
para e toca. Toca o intocável: o leproso, o 
cego, o caixão do jovem de Nain. Tocar é 
uma palavra dura, que nos põe à prova, 
porque não é espontâneo tocar, não  digo   o  
contagioso ou o afetivo, mas também o 
medicante.  
    Tu fazes a tua esmola deixando cair a tua 
moedinha do alto, protegendo-se bem de 
tocar a mão de quem pede, mantendo a 
distância por segurança, sem dirigir uma 
saudação, uma palavra. O pobre, então, 
permanece um problema ao invés de se 
tornar uma fissura de infinito. O tato é um 
modo de amar, o modo mais íntimo; é o beijo 
e a carícia. E inaugura novas estações. Ver, 
parar, tocar: pequenos gestos. Mas a noite 
começa com a primeira estrela e o mundo 
novo com o primeiro samaritano bom. 
(Ronchi, Il Messaggero di Sant´Antonio, Janeiro 
de 2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ Uma misericórdia que se torna pedagogia 

    No sonho dos nove anos, Joãozinho Bosco 
escuta o ensinamento que fundamenta a sua 

pedagogia: «Não com pancadas, mas com a 
mansidão e com a caridade deverás 
conquisatar estes teus amigos». É 
precisamente a amorevolezza um dos 
princípios do Sistema Preventivo, uma 
atitude impregnada de misericórdia que 
caracteriza a vida e a missão de Dom Bosco, 
e que deve identificar a educação salesiana. 
    A amorevolezza é um conjunto de gestos 
concretos que infundem estima e confiança 
no educando, elementos essenciais para 
favorecer seu contínuo crescimento para o 
bem, o belo e o bom. «Obter-se-á mais com 
um olhar de caridade, com uma palavra de 
encorajamento  que desperte confiança no 
coração, do que com muitas reprovações, 
que não fazem senão causar inquietação», 
afirma Dom Bosco 
    Sem dúvida, esta sua convicção revela 
que no centro da espiritualidade encontra-se 
a concepção de Deus, Pai misericordioso e 
providente, sempre pronto a perdoar e a 
acolher os seus filhos que, arrependidos, 
retornam a Ele (Fasc. “Esercizio de 
devozione alla missericordia di Dio”, escrito 
quando Dom Bosco tinha trinta e um anos, 
publicado em 1847, nos anos do seu 
ministério sacerdotal). 
        O amor, a caridade, a misericórdia 
transparecem também na vida e na missão 
de Maria Domingas Mazzarello. Da aceitação 
generosa de cuidar de seus parentes 
afetados pelo tifo, à oferta da própria vida 
pela santidade de suas filhas, o seu itinerário 
espiritual revela um coração fortemente 
enraizado no próprio coração de Jesus. Uma 
expressão muito forte desta sua 
espiritualidade, que se torna pedagogia da 
misericórdia no acompanhamento de suas 
filhas, encontra-se na Carta n. 26, 4, 
endereçada à Irmãs da Casa de Montevidéu-
Vila Colón, escrita em 11 de setembro de 
1879: «O meu coração [...] continuamente 
pede as bênçãos de Deua para todas vós a 
fim de que n´Ele possais revestir-vos 
verdadeiramente do Espírito do nosso bom 
Jesus, portanto realizar o bem para vós 
mesmas e para o vosso caro  próximo, tão 
necessitado de ajuda. Sim, mas como era o 
Espírito do Senhor?... aquele espírito 
humilde, paciente, pleno de caridade, mas 
daquela caridade própria de Jesus, que não 
se saciava de sofrer por nós e quis sofrer até 
quando?... Coragem então, imitemos o nosso 
carísimo Jesus em tudo, mas especialmente 
na humildade e na caridade neh!... Rezai 

Peregrinos da misericórdia na 

Patagônia 
 

No dia 11 de novembro de 1875, Dom Bosco, na 

saudação aos seus primeiros missionários que 

partiam para  a argentina, do púlpito do 

Santuário de Maria Auxiliadora, disse estas 

palavras: «Nós damos início a uma grande 

obra. Quem sabe se não vai ser esta partida e 

este pouco como uma semente da qual há de 

surgir uma grande planta? Quem sabe se não 

vai ser aquele  grãozinho de milho ou de 

mostarda que pouco a pouco vai se 

estendendo, para fazer somente o bem?». E foi, 

o ainda jovem João Cagliero, que se tornou 

Monsenhor e depois Cardeal, que deu o 

impulso à primeira missão de Dom Bosco na 

Patagônia. Consagrando, por mais de vinte 

anos,  as suas energias naquela e para aquela 

missão, peregrinou e percorreu não apenas a 

Patagônia, mas também os Pampas; quando 

faltavam as vias de comunicação, ia a cavalo 

para o meio das tribos dos Índios dos quais 

batizou muitos com suas mãos, enfrentou 

numerosas e longas viagens, chagando a ser 

considerado o campeão dos missionários 

ambulantes (peregrinos!). Nessas viagens, 

quantas privações, quantos perigos! Nessas 

peregrinações, não raro a terra nua foi o seu 

leito, seu alimento, a carne dura assada na 

braza,e sua bebida a água  do rio. (Fasulo A,. 

Missioni Salesiane, Turim, SEI 1925, pp. 23-24). 
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também por mim para que eu ainda possa 
continuar fazendo assim». 
    Um ensinamento amadurecido na própria 
vida de Main, que se deixou plasmar pelo 
Espírito como uma mulher forte, rica de 
misericórdia e de compaixão para com todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canto de viagem 
e hóspede de todas as estrelas. 
(Hermann Hesse) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EM BUSCA  O caminho de Damasco  
 

Em um mundo 
interreligioso 
 
▌Mara Borsi 
mara@fmail.it 

 

Lendo os sinais dos tempos, como 
discípulos e testemunhas de Jesus  
somos chamados a criar soluções 
originais para o nosso mundo. O novo 
contexto de mundialização e a 
movimentação de pessoas de um 
continente  para o outro, fazem com que 
as opiniões e as crenças mais diferentes 
se cruzem. 
 
    Por causa dos movimentos migratórios, os 
países de antiga tradição cristã entraram 
definitivamente numa situação de pluralismo 
religioso. Em outras regiões, em particular na 
Ásia, o cristianismo não constitui senão uma 
pequena minoria imersa num contexto 
cultural, profundamente marcado por grandes 
tradições religiosas como o budismo, o 
induísmo, o taoísmo, o xintoísmo. Em outros 
lugares onde o cristianismo se impôs com a 
colonização, as tradições religiosas 
ancestrais, reprimidas mas sempre vivas, 
reemergem com força. Além disso, as 
grandes religiões se diversificam nas várias 
tendências, obediências e confissões. A esta 
diversidade das grandes religiões 
acrescenta-se hoje a nebulosa das crenças 
de tipo sectário: gnósticos e exotéricos. 
    Todos, sem distinção, estamos imersos 
direta e concretamente neste pluralismo de 
religiões e de crenças. 
    Como viver juntos? Em vista de que 
mundo? O que significa evangelizar neste 
contexto? Como e por que podemos como 
cristãos entrar em diálogo com outros 
crentes, em nome mesmo da nossa fé? 
    As respostas a estas perguntas não são 
fáceis. O teólogo André Fossion identifica  
quatro orientações fundamentais. 
 

■ Em primeiro lugar, informar-se. É uma 
exigência prévia, simplesmente humana, de 
verdade e honestidade, que o Evangelho não 
pode deixar de reforçar. Muitos preconceitos 
obstaculam e impedem o encontro benévolo 
entre crentes de religiões diferentes. É 

 

O novo dia (de Madeleine Delbrè, Il Piccolo 
Mônaco, Editora Gribaudi, Turim 1990) 
 

Começa um outro dia. 
Jesus quer vivê-lo em mim. Ele não se 
isolou. 
Caminhou em meio aos homens. 
Comigo caminha entre os homens de hoje. 
Encontrará 
cada um daqueles que entrarão na minha 
casa, 
cada um daqueles com quem cruzarei pela 
estrada, 
uns ricos como aqueles do seu tempo, 
outros pobres, 
outros eruditos e outros ignorantes, 
outros crianças e outros anciãos,  
outros santos e outros pecadores, 
outros saudáveis e outros enfermos. 
Todos serão aqueles que ele veio procurar. 
Cada um, aquele que ele veio salvar. 
Àqueles que falarão comigo, ele terá algo 
para dar. [...] 
Jesus, em todo lugar, não cessou de ser 
enviado. 
Nós não podemos eximir-nos de ser 
em todo instante, 
os enviados de Deus no mundo. 
Jesus em nós, não cessa de ser enviado, 
durante este dia que se inicia, 
a toda a humanidade do nosso tempo, de 
cada tempo, 
da minha cidade e do mundo. 
Por meio dos irmãos mais próximos que ele 
nos fará servir, amar, salvar, 
as ondas da sua caridade chegarão 
até o fim do mundo, 
irão até o fim dos tempos. 
 
 
 
 
Canto de viagem 
 
O sol entra luminoso no meu coração, 
o vento dispersa com o seu sopro aflições e 
doenças!  
Não conheço sobre a terra alegria mais 
profunda do que ir em viagem por Países 
distantes. 
Para as planícies dirijo os meus passos, 
o  sol deve queimar-me, o mar refrescar-
me; para participar da vida da nossa terra 
abro festivamente todos os meus sentidos. 
E assim cada dia novo deve 
indicar-me novos amigos, novos irmãos, 
para que, sem me afligir,  possa trazer à luz 
toda energia, 
ser amigo e hóspede de todas as estrelas. 
(Hermann Hesse) 

 

mailto:mara@fmail.it
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portanto importante ir além dos clichês para 
descobrir em profundidade as diferentes 
religiões, sua história,  suas características, 
muitas vezes mais complexas e cinzentas do 
que parecem à primeira vista. A este 
propósito é importante qualificar o empenho 
da escola, da mídia e da cultura para difundir 
uma séria e documentada informação sobre 
as religiões do mundo. A informação correta 
é a condição para um encontro na verdade, 
um encontro crítico que torne possível as 
alianças, sem esmagar as diferenças. 
 
■ Buscar alianças com as outras religiões 
- de fato, com os crentes de outras religiões - 
sobre questões humanas, no desejo comum 
de um mundo mais habitável para todos. Não 
se trata certamente de contrapor-se 
simplesmente a um mundo agnóstico ou 
ateu.  
    Hoje é prioritário unir as boas vontades de 
cada religião e tradição para construir um 
mundo de justiça e de paz, para caminhar 
juntos por uma estrada de humanização e, 
caminhando, estabelecer liames de amizade. 
Este encontro entre religiões traz efeitos 
benéficos, a todos. É um encontro que 
conduz uns e outros a evidenciar a sua 
contribuição de humanização e a atenuar e 
neutralizar o que têm de sectário, de violento, 
de intransigente para com os próprios 
membros e para com os outros crentes. O 
primeiro efeito do diálogo entre religiões, sob 
o olhar crítico dos direitos humanos, da razão 
e das ciências humanas, é precisamente  
conduzir uns e outros a alcançar o melhor de 
si mesmos em vista de um melhor serviço à 
humanidade. 
 
■ Conduzir a nossa fé ao melhor de si 
mesma. Trata-se de afinar a compreensão 
da mensagem cristã para viver o diálogo 
interreligioso de modo sempre mais 
evangélico. Conhecemos num tempo, hoje 
passado, que a Igreja se considerava a única 
depositária da salvação. Conhecemos 
também o tempo, sempre atual, em que a 
Igreja reconheceu, nas outras religiões, 
manifestações autênticas do Espírito, mesmo 
considerando a si mesma como o seu pleno 
cumprimento. Chegou sem dúvida um tempo 
novo, em que em nome da nossa própria fé 
no Deus de Jesus Cristo, podemos 
considerar outras religiões não só como 
“sementes”, ou “pedras de espera”, mas 
como múltiplas e  autênticas alianças de 
Deus e da humanidade na história. Nesta 

perspectiva as religiões, como o Hebraísmo, 
não são chamadas a desaparecer, pois Deus 
mesmo, na sua generosidade, os mantém 
fiéis. Os cristãos podem assim reconhecer 
caminhos de salvação e de acesso ao Reino 
de Deus, sob a ação de um mesmo Espírito, 
de que a Igreja dá testemunho, e sem 
pretender limitar a liberdade e a 
generosidade. Em tal ótica as religiões são 
dons suplementares e autônomos de 
verdade e de graça que os cristãos, em 
nome da sua própria fé, podem reconhecer 
como manifestação da graça de Deus em 
favor do gênero humano. 
 
■ Redefinir e aperfeiçoar o sentido da 
missão numa perspectiva que reconhece, no 
designio de Deus, a pluralidade das religiões. 
Certamente nós, como cristãos, não 
podemos renunciar à missão de anunciar o 
Evangelho. Na verdade, a  fé cristã requer a 
confissão de Jesus Cristo como Filho de 
Deus, no qual Deus se fez próximo da 
humanidade de modo radical e definitivo. 
Esta é a nossa fé:  em Jesus Cristo,  Deus 
aniquilou-se e nos amou até o fim, elevando-
nos a uma diginidade e a uma esperança que 
não podíamos imaginar. Como poderíamos 
calar esta Boa Nova? Ela nos impele a 
anunciá-la. Este anúncio de Cristo só pode 
ser feito à imagem de seu aniquilamento 
humilde, não violento, gratuito, cordial. Em tal 
sentido ele não tem como escopo converter o 
outro, mesmo se possamos desejá-lo. É em 
si mesmo e por si mesmo antes de tudo um 
ato de caridade e de esperança: um ato de 
caridade que oferece cordialmente ao outro, 
sem querer conduzi-lo a si, o melhor daquilo 
em que se acredita e se espera, um ato de 
esperança em um  Deus de comunhão que 
excede as nossas representações e nos une 
desde agora em nossos respectivos 
caminho, para além das nossas diferenças. 
No pluralismo das religiões do nosso tempo, 
a missão dos cristãos consiste em promover 
o conhecimento recíproco, em favorecer a 
aliança para construir um modo mais humano 
na esperança da comunão final, na qual 
Deus será tudo em todos. 
Raimon Panikka 
 
 de 1918, Tavertet 26 de agosto de 2010) foi um 
filósofo e teólogo espanhol, de...  

 
 
 
 

 

Raimon Panikkar (Barcelona 3 de 

novembro de 1918, Tavertet 26 de agosto de 
2010)    
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A família: um bem para 
a Igreja  

 
▌Giulia Paola Di Nicola – Attilio Danese 
danesedinicola@prospettivapersona.it 
 
 

A família é apenas objeto de atenção 
pastoral por parte da Igreja ou é um 
sujeito dotado de específicos dons para a 
edificação do Corpo de Cristo? 
 
■ Amar um tu “até o fim”. Os leigos, em 
sua maior parte são casados, no entanto, na 
maioria das vezes a pastoral se dirige a eles 
como se fossem solteiros. Perde-se assim a 
contribuição específica de sua vocação, em 
benefício da Igreja. Continua a surpreender a 
aparente contradição do empenho que os 
esposos assumem um com o outro, sem 
condições, prometendo fidelidade sem limites 
a um ser humano limitado e frágil. Nisso têm 
razão os apaixonados pela literatura da 
emoção: existe no amor conjugal fiel, algo de 
eterno que foge à compreensão, um mistério 
que não se pode aprofundar a não ser 
remetendo ao Criador. 
    O próprio Jesus assegura que será digno 
de recompensa até mesmo um só copo de 
água dado com pureza de intenção: “E quem 
der, nem que seja um copo de água fresca a 
um desses pequeninos, por ser meu 
discípulo, em verdade vos digo que não 
perderá a sua recompensa” (Mt 10, 42). A 
fidelidade até a morte que os esposos 
prometem sublinha a importância da 
dedicação a um tu nem sempre amável e, 
seja como for, não trocável, com o qual se 
compartilha a existência na concretude 
cotidiana, que envolve toda a pessoa,  desde 
a alma até a profundidade visceral. 
 
■ A escolha de uma só pessoa. Na vida 
concreta o amor solícito e concreto se realiza 
quando se escolhe amar em Cristo, todas as 
criaturas sem se acasar com nenhuma delas, 
mas quando se assume a tendência de falar 
e endurecer o sentido da verdade, faltando 
com a tolerância até o ponto de  
sobrecarregar os outros com pesos 
excessivos, clama a voz do Evangelho: “Ai 

 
Raimon Panikkar (Barcelona 3 de 

novembro de 1918, Tavertet 26 de agosto 
de 2010) foi um filósofo e teólogo 
espanhol, de  cultura indiana e catalã, 
além de ser um sacerdote católico, 
escritor muito fecundo. Formado em 
filosofia, química e teologia, ensinou 
desde 1967, religião comparada em 
Harvard (USA) e história das religiões e 
filosofia da religião na Universidade de 
Santa Bárbara, na Califórnia. 
 
Unir céu e terra para dar novamente um 
sentido ao mundo , de Raimon Panikkar no 
“Jornal da tarde” de 28 de agosto de 2010. 
 
No decorrer dos milênios o homem foi 
atraído, muitas vezes obsessionado, e 
talvez fascinado, por duas forças que os 
místicos chamariam de  transcendência e 
imanência; os poetas, de céu e terra; os 
filósofos, de  espírito e matéria. O homem  
se debateu entre estes dois polos 
atribuindo vez por vez mais importância a 
um ou a outro, desprezando, 
negligenciando ou talvez negando 
realidade a um dos dois (matéria é  má, o 
corpo é escravidão, o tempo é mera 
projeção, a eternidade, um sonho). A 
religião, entendida como dimensão huma- 
na, que poderíamos chamar de 
religiosidade, colocada diante do 
problema do significado da vida,  oscilou 
entre estes dois polos sem conseguir 
completamente esquecer o outro. Carpe 
diem: a terra é muito atraente para não 
gozar dos seus prazeres. Fuga mundi: o 
mundo é muito fugaz para  colocar nele a 
nossa confiança. Não há dúvida, todavia, 
que muitas das principais religiões têm 
decididamente deslocado a balança rumo  
ao transcendente,  ao espiritual, ao 
ultrraterreno. «Como ir para o céu», é  o 
dever da religião; «como são os céus», é a 
incumbência da ciência: foi esta a 
discussão que aconteceu entre um 
cientista (Galileu Galilei) e um teólogo 
Roberto Belarmino). A dicotomia foi letal 
para ambos. A religião é banida dos 
afazeres humanos e a ciência se torna 
uma especiallidade abstrata, separada da 
vida humana. A religião se torna uma 
ideologia e a ciência uma abstração. Em 
ambos os casos o corpo é praticante 
irrelevante. Dever da nossa geração, se 
não quisermos contribuir para a extinção 
do homo sapiens, é tornar a celebrar a 
união entre o céu ea terra, aquele hieros 
gomos ou sagrada união da qual falam 
tantas tradições, não excluída a cristã. 

EM BUSCA Horizonte família 
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de vós, doutores da lei, que sobrecarregais 
os homens com pesos insuportáveis” (Lc 11, 

46). 

    O amor esponsal verifica-se nos pequenos 
gestos de cuidado cotidiano, que restringem 
eventuais tendências espiritualistas típicas de 
quem, reservando a Deus o cuidado 
subtraído ao próximo, remete ao céu o que 
evita realizar na terra. Também freia a 
tentação de fazer da virgindade um 
instrumento de prestígio. 
    Significativo é o modelo de relação 
igualitária, como se afirmou lentamente na 
história: em dois, pode-se deixar de recorrer 
à lógica do chefe o que, em vez, é 
indispensável em qualquer comunidade que 
supere as duas unidades (ver institutos 
religiosos). Para a convivência, os cônjuges 
precisam ser obedientes um ao outro, como 
João Paulo II recomendou na Mulieres 
Dignitatem, reinterpretando a Carta aos 
Efésios na ótica da “submissão recíproca, no 
Senhor” (Ef 5, 26). O amor submete-se de 
boa vontade ao outro porque quer a sua 
felicidade e, para tal fim, liberta-se dos 
próprios projetos, do moralismo, do 
ritualismo, da fantasia, que subestimam o 
aqui e agora da pessoa em situação. 
    Juntamente com todos os cristãos, os 
esposos cristãos aprendem a declinar amor 
de Deus e amor do próximo, num caminho 
responsável e criativo que aposta na 
capacidade de ter fé nos dois pilares da lei 
evangélica, escapando de um duplo risco:  
permanecer fiéis ao amor do próximo 
esquecendo Deus e, o oposto, amar a Deus 
esquecendo o tu. O cônjuge representa o 
rosto visível de Deus, que se esconde e se 
manifesta naquele tu ao qual se promete dar 
tudo, também aquele Deus que é o tesouro 
de cada alma. Será aquele mesmo tu a dizer 
um dia: “Porque eu tive fome (de ternura, de 
fidelidade, de apoio psicológico, de fé...) e 
me deste de comer” (Mt 25, 35). Jesus que é o 
Caminho e a Verdade, escondido no 
próximo, lembra a todos – também aos 
cônjuges – o valor infinito de cada ser 
humano e a importância de amá-lo como Ele 
o ama, como se fosse o único no mundo. 
São inumeráveis as frases com as quais 
Jesus nos lembra esta regra, muitas vezes 
negligenciada: “Se estiveres para apresentar 
a tua oferta sobre o altar e ali te lembrares 
que teu irmão tem alguma coisa contra ti, 
deixa a tua oferta diante do altar e vai 
primeiro reconciliar-te com o teu irmão e, 
depois, volta para ofereceres o teu dom” (Mt 

5, 23-24); “Em verdade eu vos digo: toda vez 
que tiverdes feito estas coisas a um só 
destes meus irmãos mais pequeninos, foi a 
mim que o fizestes” (Mt 25, 40); “perdoai as 
nossas ofensas assim como nós perdoamos 
a quem nos tem ofendido” (Mt 6, 12). 
 
■ A glória do corpo. Não se pode negar 
que a virgindade, precisamente pelo fato de 
canalizar todos os recursos da pessoa para a 
espiritualidade, a oração, o serviço à Igreja e 
aos irmãos, deixa em segundo plano a 
beleza dos corpos em relação. Ao contrário, 
os esposos que vivem bem o seu amor, 
exaltam os corpos que se dão 
reciprocamente, e ajudam também os virgens 
a apreciarem um conceito de castidade que 
não coincide automaticamente com um corpo 
intacto. Concretamente, na relação a dois, a 
união esponsal, passando pelos corpos quer 
alcançar as almas.  
    O matrimônio é um testemunho de amor 
que passa pela  união física, como também, 
pelo cuidado que os cônjuges são obrigados 
a reservar reciprocamente, aos seus corpos, 
para que sejam saudáveis o mais possível, 
belos, vestidos dignitosamente, treinados no 
esporte (mens sana in corpore sano não é só 
um ideal clássico). Quando os esposos não  
fazem assim, dão um sinal indireto de que o 
casal não está bem, o que vale para todos, 
também para aquelas virgens que deixam 
mensagens despistantes de identificação 
entre espiritualidade e desleixo. Os esposos 
lembram o esplendor do corpo destinado a 
ressuscitar e a importância de amá-lo, cuidar 
dele por ele mesmo, nos filhos, no cônjuge; 
honrá-lo no exercício da sexualidade 
responsável, glorificá-lo na carícia, no olhar, 
no abraço. Realizando aquele ser “uma só 
carne”, que a Bíblia anuncia, eles vivem o 
caminho do eros entrelaçado ao ágape que 
se desenvolve no tempo, vencendo o 
egoísmo, a imaturidade, o medo de amar, até 
serem capazes de dar a própria vida. 
    Também quem não se casa, precisamente 
em virtude de sua virgindade, lembra a 
vocação dos corpos a serem assumidos no 
dinamismo do Espírito e portanto o dever de 
exaltá-los, não humilhá-los e negligenciá-los. 
    Na sua relação recíproca, desposados e 
virgens deveriam expressar, cada um a seu 
modo, a exaltação do dom do corpo, ao qual 
atributar honra, sobretudo no momento da 
doença e da morte, enquanto “templo do 
Espírito Santo” e, então, tabernáculo a ser 
honrado, respeitado, servido, como na 
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expressão  paulina que se refere ao “Sancta 
sanctorum” do templo de Jerusalém, ou seja, 
o lugar real da presença de Deus: “Ou não 
sabeis que o vosso corpo é templo do 
Espírito Santo, que habita em vós e que 
recebestes de Deus?... e que, portanto, não 
pertence a vós mesmos? Alguém pagou um 
alto preço pelo vosso resgate; glorificai, 
portanto, a Deus em vosso corpo!” (1 Cor 6, 19-

20). Com efeito, no corpo habita a Trindade, já 
que recebe a vida do Pai, modela-se no 
Corpo de Cristo e é “inabitato” pelo Espírito 
Santo. Os sacramentos confirmam a 
dignidade do corpo: o Matrimônio é o selo  de 
dois em “uma só carne”; a Eucaristia, 
alimento do corpo; a extrema Unção, 
sacramento da fortaleza do corpo e de seu 
abandono temporâneo. Uma particular 
veneração merece o corpo da mulher na 
gravidez que acolhe, nutre, compartilha o 
próprio ser e, ao mesmo tempo, se faz canal 
da Graça e de Eucaristia para os novos 
natos. É inevitável lembrar a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Nossa Senhora grávida, de Piero della 
Francesca, que aparece efetivamente como 
um tabernáculo vivo, com os anjos que 
abrem as cortinas diante de um grande 
mistério. 
    Em ambas as estradas, virgindade e 
matrimônio, o corpo tem o seu valor 
esponsal, endereçado à comunhão e ao 
dom. Para João Paulo II: “O corpo é esponsal 
desde o princípio: encerra em si a 
capacidade de expressar o amor; 
precisamente aquele amor com o qual a 
pessoa se torna dom e, mediante este dom, 
cumpre o sentido do seu ser” (Mulieres 
Dignitatem, n. 18). 
 
■Casa-Igreja. Para todos,  o ambiente 
habitado deveria revelar com transparência o 
amor que ali reina. Por isso os esposos 
fazem o possível e o impossível para mobiliar 
a própria  casa do melhor modo, ao ponto de 
desabrochar, em certos casos, as manias ou 
de se manifestar um luxo excessivo. Por 
outro lado, cada um que esteve em colégio 
faz a experiência do diferente ambiente que 
se gera  na casa: a grandeza dos locais, dos 
corredores e das janelas  faz perder a 
intimidade própria da casinha de família. 
Acontece, além disso,  encontrar em alguns 
sacerdotes uma certa negligência da própria 
casa, diante de um cuidado “triunfal” da 
Igreja, revelando assim um acentuado 
contraste entre “profano” e  “sagrado”. 

    O Evangelho muitas vezes, em contraste 
com a mentalidade dos Hebreus, nos lembra 
a sacralidade de cada lugar, contrapondo  
aquela limitada ao templo. Jesus diz à 
Samaritana: “Acreditai-me mulher, chegou o 
momento em que nem sobre este monte, 
nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas 
chegou o momento, e é este, em que os 
verdadeiros adoradores adorarão o Pai em 
espírito e verdade; porque o Pai procura tais 
adoradores. Deus é espírito, e aqueles que o 
adoram devem adorá-lo em espírito e 
verdade” (Jo 4, 20-24). O Apocalipse fala  
nestes termos da Jerusalém santa, que 
desce do céu, em perspectiva escatológica: 
“O seu esplendor é semelhante ao de uma 
joia preciosíssima, como a pedra de jaspe 
cristalina. Não vi templo algum nela, pois o 
Senhor Deus, o Onipotente e o Cordeiro são 
o seu templo. A cidade não precisa da luz do 
sol, nem da luz da lua porque a glória de 
Deus a ilumina e sua lâmpada é o Cordeiro”. 
(Ap 11, 21, 23). Parece fazer eco La Pira, quando 
escreve (parafraseando) que no Céu não 
haverá nem Terras Santas nem Povos 
eleitos, nem mártires nem esposas, nem 
machos nem fêmeas, nem papas nem leigos, 
nem leis, nem Sagradas Escrituras, nem 
privilégios nem Revolução, nem Perestróicas 
nem Metanoias, nem Êxodos nem câmaras 
de gás, nem santos nem diabos, mas todos 
estarão com Deus Pai que torna irmãos os 
fratelastri, filhos de Abraão. 
    Esposos e virgens, quando se sentem 
envolvidos pela presença de Deus, que torna 
mais comuns os lugares da vida cotidiana, 
veem no ambiente em que habitam (casa, 
quarteirões, cidades, natureza) uma 
sacralidade  a ser respeitada, honrada e 
adornada do modo mais belo possível, na 
qual conservar uma atmosfera de amor e de 
unidade, a ser protegida de toda possível 
violação que queira desperdiçá-la. Toda falta 
de amor realmente é uma verdadeira 
dessacralização. 
 
 
 
 
 
Para aprofundar: X. Laix, Os corpos e o 

Espírito, Vie Chretienne, Paris 1996, 61- 

 
 

 

Para aprofundar: Virgindade e 
Matrimônio. Reciprocidade e 
diverdidade de duas vocações, 
SÃO PAULO, MILÃO 2000.  

 

Para aprofundar: X. LACROIX, 
Os corpos e o Espírito, Vie 
Chretienne, Paris 1996, 61-76 
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EM BUSCA  A sua imagem 

 

Gender: o desafio da 
educação  
 
▌Paulo Ondarza 
paolo.ondarza@gmail.com 

 
O debate sobre o “gender”, de um lado 
teve o mérito de ter posto o acento sobre 
os riscos derivados de uma visão 
ideológica que promove o indiferentismo 
sexual, do outro lado evidenciou a 
necessidade de se promover uma 
educação à afetividade dos jovens, que 
seja respeitosa pela sua dignidade e que 
não banalize ou empobreça uma esfera 
fundamental da pessoa. O Concílio 
Vaticano II augurou, para as crianças e 
adolescentes,  uma educação sexual  
positiva e prudente. Lembra o Papa 
Francisco na Exortação Amoris Laetitia 
em que, relançando a atualidade do 
desafio no quadro de “uma educação ao 
amor e à recíproca doação”, exorta a 
formular uma proposta pedagógica que 
leve em conta a bondade do pudor e que 
não se concentre apenas em instruções 
técnicas. 
 
    Educação sexual significa ensinar o 
respeito ao corpo e a estima de si mesmo, do 
próximo e da diferença.  
     Na configuração do próprio modo de ser, 
macho ou fêmea, não confluem apenas 
fatores biológicos ou genéticos – explica o 
Santo Padre – mas também múltiplos 
elementos relativos ao temperamento, à 
história pessoal, à cultura. Não, portanto, a 
toda forma de reducionismo rígido, a 
estereótipos culturais que arriscam impedir o 
desenvolvimento das capacidades de cada 
um: deve ser combatida a ideia de que um 
homem que se encarrega de deveres 
domésticos tradicionalmente femininos seja 
menos  macho do que os outros, e vice-versa 
para as mulheres. “A categoria ‘gênero’ não é 
negativa nem positiva: simplesmente nos diz 
alguma coisa a respeito de como o homem e 
a mulhar são feitos”, explica a professora 
Flávia Marcacci, docente de Filosofia na 
Universidade Lateranense, que está entre as 
criadoras do projeto para as escolas do 
Forum das famílias “RispettiAmoci”. Se hoje 

assistimos ao florescimento dos estudos 
sobre gênero, é urgente assumir uma 
posição. Obviamente como católicos diremos 
coisas que a muitos não agradarão, mas 
poderemos dizer outras que, ao invés, 
agradarão a muitos. Ocorre ter coragem. 
Nenhum pensamento pode amedrontar quem 
quer inspirar-se no Evangelho”. 
 

Prof.ª Marcacci, o desafio de uma educação 
sexual positiva já lançada pelo  Vaticano II, foi 
acolhida hoje? 

    “Apenas parcialmente. Em primeiro lugar 
porque ainda fatigamos para distinguir entre 
educação à afetividade e educação à 
sexualidade. A primeira pode se dirigir a cada 
faixa etária e ajuda a reconhecer emoções e 
sentimentos, parte significativa  da 
individualidade pessoal. Descobrindo a 
afetividade descobre-se o papel do corpo, 
onde emoções e sentimentos são 
percebidos, atuados e comunicados. A partir 
daqui o passo para a educação da 
sexualidade não é algo a se “fazer”, mas algo 
a “ser”. De maneira diversa, obviamente, e 
sobretudo sem antecipar de forma alguma as 
necessidades, pode-se educar à sexualidade 
em cada idade, de modo que ela seja vivida 
serenamente como uma dimensão natural da 
pessoa humana, que é sempre sexuada. 
Crianças e jovens hoje são atordoados por 
imagens e mensagens destorcidas e banais 
da sexualidade: seria importante estar ao 
lado deles, se não antes, ao menos 
contemporaneamente, na televisão e na 
Internet, para fornecer-lhes instrumentos 
críticos aptos a distinguir os  conteúdos bons  
dos menos bons. 
 

Por que este desafio é tão urgente? 
    “Porque o mundo mudou profundamente. 
Dizem que não estamos vivendo uma época de 
mudanças, mas uma mudança de época. Os 
cenários em que irão viver os nosso filhos vão ser 
diferentes dos nossos. Queremos que eles se 
lembrem dos nossos ensinamentos como velhas 
fábulas ou queremos construir uma aliança 
geracional na qual podem se reconhecer? 
Analogamente os jovens: estudam, viajam, têm 
acesso a múltipla informações. Como demonstrar 
a eles que nós adultos sabemos entender as suas 
dúvidas, porque são também as nossas dúvidas, 
e que procuramos respostas razoáveis? 
Consideremos a questão feminina, Vivemos 
numa sociedade em que a imagem da mulher é 
submetida a tensões culturais opostas. É 
essencial dar uma correta imagem da 
feminilidade, na ótica de uma reciprocidade cuja 
finalidade é a plena colaboração entre os sexos”.  

mailto:paolo.ondarza@gmail.com
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O projeto “RispettiAmoci” do qual você é a 
idealizadora, está obtendo muitos consensos 
nas escolas de vários tipos e níveis nas quais 
foi introduzido. Em que consiste? 

   “Propusemos objetivos específicos na 
formação de cada faixa etária, com a 
convicção de que eles giram em torno da 
formação de cada pessoa humana, para 
além de pertenças culturais e religiosas e, 
portanto, totalmente utilizáveis no âmbito 
leigo das escolas públicas. Entre estes 
objetivos estão o conhecimeno de si mesmo 
em relação ao corpo, à dimensão afetiva e 
sexuada, ao contexto cultural. Procuramos 
fazer compreender os efeitos dos 
estereótipos na percepção de si e dos outros, 
e mostrar o valor e a riqueza de cada 
diferença. Uma certa atenção é dada 
também à vida nos ambientes digitais e à 
relação com o alimento. Dependendo da 
faixa etária trocam-se as modalidades de 
interação entre a equipe de docentes do 
projeto e o grupo da classe, como também 
trocam-se alguns temas. Podemos assim 
enfrentar as exigências reais das nossas 
escolas, lá onde se busca contrastar todo 
tipo de bullismo e de discriminação. 
Sobretudo, porém, procura-se fornecer 
instrumentos para a construção de relações 
interpessoais positivas, facilitando o trabalho 
didático no grupo da classe”. 
 

O nome do projeto aposta sobre os 
termos “respeito” e “amor”, por que? 
    Gostaríamos de ensinar ao jovens o que 
realmente significa respeitar a si mesmos e 
os outros. Obviamente isso custa um certo 
esforço: respeitar significa também colocar-
se em discussão e estar aberto à escuta. 
Crianças e jovens são particularmente 
sensíveis à dimensão da amizade, 
geralmente entendem a importância de estar 
bem, juntos. Quanto ao conceito de amor, é o 
pano de fundo para os temas tratados: a 
afetividade e a sexualidade têm uma ligação 
direta com a capacidade de amar e de fazer-
se amar. Amor e respeito não podem se 
separar, e é importante entender como fazê-
los crescer juntos para construir relações 
satisfatórias e maduras. 
 

“RispettiAmoci” quer propor-se também 
como resposta aos desafios da violência 
de gênero e do bullismo homofóbico. Em 
que difere dos projetos inspirados na 
chamada ideologia de gênero? 

    “Se no centro do projeto está a ideologia 
do respeito, o primeiro passo a ser dado é 
reconhecer que pode haver entre os próprios 
coetâneos quem vive uma orientação sexual 
diferente. Isso não deve ser um motivo para 
não estreitar relações de amizade saudáveis, 
nem muito menos para discriminar ou 
zombar. Nós trabalhamos para que todas as 
diferenças possam ser harmonizadas. 
Certamente sem impedir aos jovens que 
deixem emergir suas dúvidas e problemas. 
Não damos fórmulas pré-estabelecidas, 
porque são os estudantes que devem 
encontrar a modalidade com a qual  construir 
o canal do respeito. Nem muito menos 
damos respostas  sobre como deve ou não 
deve ser uma pessoa: seria muito incorreto 
se se quisesse enfrentar perguntas mais 
constitutivas, para isto serviria um trabalho 
de tipo científico e filosófico, bem mais 
profundo do que aquele que se pode fazer 
em um número reduzido de horas. O nosso 
projeto insiste sobre o valor de todas as 
diferenças, a partir da diferença entre homem 
e mulher, que consideramos fundamental”. 
 

Como foi acolhido o vosso projeto nas 
escolas? 
    “Por ora estamos satisfeitos. Em muitas 
escolas nos chamaram e já temos uma lista 
de espera. Os nossos docentes constataram 
que os problemas dos jovens são 
frequentemente muito diferentes daqueles 
que a informação quer fazer-nos crer. Ocorre 
proximidade, ocorre escutá-los. São 
necessários especialistas bem preparados 
que saibam colher suas perguntas. Há tanta 
riqueza neles, em cada faixa etária! Eles 
apenas têm necessidade de interlocutores 
honestos e bem preparados, que queiram o 
seu bem".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Do discurso do Papa aos Bispos poloneses 

(Cracóvia, 27/07/2016, na África, em alguns 

Países da Ásia)Na Europa, na América, na 

América Latina, na África, em alguns Países da 

Ásia, há verdadeiras colonizações ideológicas. E 

uma delas – digo claramente co “nome e 

sobrenome” –  é o gender! Hoje às crianças na 

escola ensina-se que o sexo, cada um pode 

escolher. E por que ensinam isto? Porque os 

livros são aqueles das pessoas e das instituições 

que dão o dinheiro. São a colonizações 

e=ideológicas que, sustentadas também por 

Países muito influentesi..Isto é terrível. Falando 

com o Papa Bento, ele me dizia: «Santidade, esta 

é a época do pecado contra Deus Criador!». 

Deus criou o homem e a mulher e nós estamos 

fazendo o contrário .influentes  
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Ecologia-Economia: 
um binômio possível 
 
▌Vima Tallone 
vtallone@cgfma.org  

 
Podemos respeitar o sistema de 
interações que existe no universo, 
mesmo que satisfaça para o melhor às 
necessidades coletivas e individuais dos 
seres humanos?  O “discurso” sobre o 
ambiente, a lógica interna à natureza, ao 
universo, pode se tornar normativa, lei 
para a casa comum, para os “bens de 
família” (eco-oycos) de toda a 
humanidade? A conexão Ecologia-
Economia à luz da Laudato Sì’. 
 
    O avião deve aterrissar em Manila: o 
excessivo tráfego dos céus nos faz rodar por 
uma hora sobre a cidade: uma hora de 
viagem Cebu-Manila, precedido por uma 
hora e trinta de espera, para que o avião 
decole da capital; uma hora para rodopiar 
antes de receber o “ok” para aterrissar. A 
viagem de uma hora dura 3 horas e meia. O 
tráfego caótico de Manila é o pesadelo do 
pobre que desloca o carrinho cheio das 
imundícies do mercado, como do homem de 
trabalho que deve alcançar o seu escritório, e 
do turista que corre o risco de perder a 
correspondência, em suas locomoções. 
    É esta a vida diária dos 12 milhões de 
habitantes de uma das maiores metrópoles 
urbanas. No entanto, estamos cercados por 
uma paisagem maravilhosa, única no mundo, 
com 8000 espécies de flores; 3500 de 
árvores; 576 de pássaros; 430 de corais. Um 
conjunto de acossistemas de fazer 
enlouquecer de alegria o cientista, o 
botânico, o artista, o poeta, o turista. Um 
conjunto de recursos únicos a ser 
preservado, antes de tudo,  em favor da vida 
dos habitantes: 100 milhões de pessoas 
simpáticas, criativas, cheias de vida, de 
imaginação e de fé,  junto com a degradação 
do ambiente na grande metrópole que faz 
tremer ao pensar no futuro da terra: poluição 
do ar, envenenamento da água e do solo, 
descartes tecnológicos indestrutíveis no 
decorrer dos anos.   
 

■ A responsabilidade individual do crente 
    O crente é, por sua própria natureza, “eco-
lógico”. Saído nu da vontade conjunta do 
Criador e de um casal pro-criativo, entra no 
jogo do Universo onde “do próprio seio das 
coisas pode brotar sempre algo de novo” (n. 
80). “A novidade qualitativa, implicada no 
aparecimento de um ser pessoal dentro do 
universo material - afirma o Papa Francisco - 
pressupõe uma ação direta de Deus, um 
chamado peculiar à vida e à relação de um 
Tu com um outro tu” (n. 81).  É desta relação 
com todos os outros seres que nasce a 
nossa responsabilidade como pessoas sobre 
este “tudo é carícia de Deus”. (n. 84). “A 
interdependência das criaturas é querida por 
Deus” recita o Catecismo da Igreja Católica 
(340) e segundo o filósifo hebreu francês 
Paul Ricoeur “exploro a minha sacralidade, 
decifrando a do mundo” (n. 85) . 
    Tomar consciência desta interconexão 
pessoal com as coisas criadas estimula em 
cada pessoa o desenvolvimento daquelas 
“virtudes ecológicas” mencionadas pelos 
Bispos brasileiros (L. Sì, 88) que podem 
salvar a Mãe Terra. 
    A humildade é a primeira ‘virtude 
ecológica’ do crente, daquele que ‘sabe estar 
sob’, porque compreendeu o profundo 
significado do ser de cada pessoa e de cada 
coisa. Liberta-se do instinto malsão do  
vexame ou da utilização desenfreada dos 
outros e das coisas. Somente quem é 
humilde saberá cuidar realmente dos outros 
e do mundo, porque evita o dinamismo do 
domínio e do acúmulo dos prazeres, que 
subtrai a verdadeira alegria.  
    A sobriedade como estilo de vida  é a 
capacidade alegre de renunciar às riquezas e 
aos privilégios, contentando-se  com o 
necessário por meio de um discernimento 
contínuo sobre o que em nossa vida possa 
ser supérfluo, convictos de que: “a vida se 
fortalece na doação, e se enfraquece no 
comodismo e no isolamento” (Evangelii 
Gaudium, 10). A sobriedade vivida com 
liberdade e consciência leva a saborear a 
vida com mais intensidade (n. 222).  
    O respeito, na admiração 
contemplativa, redescobre a sacralidade 
dos seres e das coisas, cheios da “presença 
luminosa” de Jesus que tudo viu, observou 
com amor, reconciliando consigo todas as 
coisas, resgatando-as com seu sangue até 
entregá-las ao Pai, para que “Deus seja tudo 
em todos” (n. 100). 

EM BUSCA Focus 
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        O cuidado e a proteção da vida, de 
cada vida, proclama a prioridade do ser  
sobre o ser útil (n. 69). A preocupação com 
o ambiente nos abre a uma atenção de 
ternura, de compaixão e preocupação com 
os outros seres humanos. Cuidar da vida  
leva-nos a não excluir ninguém do horizonte, 
do coração e do empenho.  

 
 
 
 
 
 
 
■ Os empenhos sociais da escolha da 
pobreza 
    O Artigo 18 das Constituições das FMA  
termina com uma afirmação que qualifica 
evidentemente a pobreza religiosa salesiana: 
“Todas as coisas criadas nos são doadas 
somente para nos abrir à caridade”. É o eco 
da palavra de São Paulo: “Tudo é vosso, mas 
vós sois de Cristo e Cristo é de Deus” (1 Cor. 
3,22-23). Os Bens são uma realidade 
necessária para quem vive uma missão, uma 
ação transformadora em favor da 
humanidade. São João Bosco, na relação 
educativa e salvadora dos jovens, “ia adiante, 
até a temeridade”, também na modernização 
dos instrumentos técnicos utilizados. Nós, 
Filhas de Maria Auxiliadora, somos filhas de 
tal Pai e não podemos deixar de imitá-lo. 
Pertencemos a uma sociedade tecnológica e 
digital. Educamos filhos nascidos com o dedo 
pronto ao clik. A ciência e a tecnologia são 
expressões da criatividade humana e rendem 
louvores a Deus. Não podemos, porém, 
perder o sentido do limite, dos nossos limites 
e dos limites de uma tecnologia, fonte de 
tanto progresso e também da diversidade 
digital; mitigação do trabalho humano, mas 
utilização até o inverossimel das fontes de 
energia e das riquezas da Terra e, breve, de 
outros Mundos, como se fossem 
inexauríveis. 
    É justo proteger-se dessa dominação. É 
justo e de dever não confiar a nossa vida e o 
futuro do mundo ao absoluto da tecnologia. É 
justo ajudar os joves a entender o perigo de 
uma tecnologia desumanizadora que cria 
novos escravos digitais, novas dependências 
psicológicas, um novo mundo virtual, paralelo 
e alternativo ao mundo real. 
    Um elemento que educa a uma vida 
genuinamente pobre é a liberdade do senso 
de propriedade. Para a Igreja a propriedade 

privada não é um absoluto. Deus deu a terra 
a todo o gênero humano, sem excluir nem 
privilegiar ninguém (São João Paulo II, 
Centesimus Annus, n. 31). Viver com 
liberdade a relação com a propriedade 
habilita o coração ao senso do bem comum. 
Precisamente porque o bem é comum, ele se 
torna um direito do outro, daquele que está 
hoje ao meu lado ou longe de mim, como 
também das gerações que virão.  
    O aquecimento global, a destruição dos 
ecossistemas, a perda da biodiversividade, a 
transformação das costas, a redução das 
florestas como das geleiras, impelem a uma 
nova compreensão e a uma nova prática da 
economia, mais respeitosa com o ambiente e 
com os recursos. 
    O Papa Francisco na Encíclica Laudato Sì’ 
convida a uma conversão ecológica 
deixando emergir todas as consequências do 
encontro com Jesus, na relação com o 
mundo que o circunda. Viver a vocação de 
ser guardiões da obra de Deus é parte 
essencial de uma existência virtuosa que, por 
enxertar uma mudança duradoura na história, 
não pode deixar de ser uma conversão 
ecológica comunitária. Generosidade e 
ternura, gratuidade e reconhecimento, 
consciência e responsabilidade são  
expressões de uma profunda comunhão 
universal, com um mundo não mais 
contemplado a partir de fora, mas de dentro, 
recebido a cada momento como um dom 
divino a ser vivido em plenitude.  (n. 217-222) 
 
 

 
Os Jovens coreanos... 
e a fé 
 
▌Rosa Ryu 
fmakor@ gmail.com 
 

«”Você quer ir à Missa?” Foi uma simples 
pergunta que eu casualmente escutei, e 
que me levou à Igreja, para ter fé» (Lee 
Sol). Os jovens católicos coreanos que 
vivem num dos Países mais secularizados 
do mundo, estimulados por uma 
competição terrível desde criança 
“entendem bem os ensinamentos da fé” 
e,  praticar a religião “os ajuda a 
melhorar a compreensão do mundo e dos 
seus problemas cotidianos”.  

«O que conta para nós é o homem, 
cada homem, cada grupo de homens, 
até incluir a humanidade inteira» 
(Paulo VI em Caritas in Veritate, 18) 
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      “Não tenhais medo de  levar a sabedoria 
da fé a cada ambiente da vida social”. Foi a 
mensagem que o Papa Francisco deixou aos 
jovens (cerca de quatro mil, os coreanos) 
participantes da VI Jornada Mundial da 
Juventude asiática. Um encontro importante 
do Pontífice argentino com as jovens 
gerações do Continente. «Pemanecei unidos 
uns com os outros, aproximai-vos sempre de 
Deus – exortou o Papa. ‘Levanta-te!’, é uma 
responsabilidade que o Senhor vos confia». 
Trata-se do dever de ficar vigilantes para não 
deixar que as pressões, as tentações e os 
nossos pecados ou os dos outros 
entorpeçam a nossa sensibilidade à beleza 
da santidade, à alegria do Evangelho. 
«Unidos a Cristo e à Igreja, diz o Papa, 
caminhai por esta estrada que certamente 
vos encherá de alegria». 
 
■ A minha fé em Deus 
    Lee Sol (Mary Stella) é uma jovem 
coreana que relata a sua experiência de 
aproximação e abertura ao caminho da fé. 
    «Quando entrei na Universidade, no início 
eu me sentia muito cansada pois viajava 
quatro horas, e me sentia muito sozinha. 
Entre uma coisa e outra, era também uma 
voluntária e tomava conta de uma criança, 
enquanto sua mãe lecionava numa família 
multicultural. Um sacerdote do Instituto de 
acolhida multicultural, onde estou 
encarregada de acompanhar os voluntários, 
me disse: “Sol, você quer ir à missa”. Será 
bom para você ter alguém a quem dirigir-se.”  
Não sei porque ele me fez esta proposta. 
Respondi que iria pensar e, quando fosse 
tranferida pa lá, iria à missa. 
    Não sei o porquê daquele convite e da 
minha resposta, mas aquelas palavras foram 
para mim como a voz de Deus; Ele e se 
dirigiu a mim que ainda não tinha fé. 
   No momento não entendi, mas penso que 
naquele período Deus me estendeu a sua 
mão, e me perguntou: “Você quer vir à 
Missa?”. 
    No ano seguinte mudei para a casa e 
comecei a frequentar a catequese. Recebi o 
batismo, como católica, na Catedral da minha 
Universidade, no dia 5 de novembro de 2014. 
Queria ser semelhante a Nossa Senhora, 
Estrela do Mar e então escolhi como nome 
de Batismo “Mary Stella”. 
    Guardo ainda uma lembrança viva de 
quando o padre me ungiu com o óleo e me 
purificou, vesti a veste branca, e me foi dada 
a vela, símbolo da luz da fé. Foi sobretudo a 

experiência da primeira comunhão que me 
envolveu e me encheu de alegria em Hanti, 
onde costumava-se ir para o retiro. 
    Eu rezei a Deus para cuidar  da minha fé 
naquele tempo, como no tempo dos 
peregrinos que sofreram o martírio, neste 
território: Hanti, que é considerada uma terra 
santa. Eu acredito na força do Batismo, razão 
pela qual significa muito para mim. Pela força 
do Btismo encontrei Deus e a minha fé, no 
ambiente de uma família que vive sua fé. 
    Olhando para trás os passos dados, sou 
reconhecida às pessoas que me 
acompanharam e sustentaram no percurso: o 
sacerdote que me solicitou ser católica, as 
Irmãs Filhas de Maria Auxiliadora que 
encontrei no campus universitário, a 
assistente e o diretor/padre que hoje estão 
muito felizes pelo meu caminho de fé. Eu 
percebi e senti o seu testemunho de fé e por 
isso agora creio em Deus, como eles.  Eu era 
uma jovem egoísta e arrogante, agora tenho 
uma vida feliz e respeitosa com os outros.  
    Aminha fé no Batismo que recebi é forte. 
Em maio de 2016 recebi o sacramento da 
Crisma e rezei; agora estou no terceiro ano 
do meu caminho na fé católica. Às vezes sou 
egoísta, pessimista e,  apesar disso, Deus 
está sempre comigo. É Ele que alivia a minha 
dor quando estou desanimada ou passando 
por um período difícil. Agradeço a Deus por 
estar sempre perto de mim. Assim como eu 
senti Deus nas outras pessoas, queria que 
alguém sentisse Deus  em mim e gostaria de 
viver o resto da minha vida com Jesus Cristo, 
como está escrito: “Portanto, assim como 
recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim 
nele andai, arraigados nele, sobre Ele 
edificados, e apoiados na fé, como 
aprendestes,  e transbordando em ação de 
graças” (Col 2, 6-7). 

    Estou caminhando para um encontro 
sempre mais verdadeiro com Deus. Tenho 
momentos difíceis, mas sou feliz, não me 
sinto sozinha e agradeço a Deus por ter feito 
em mim grandes coisas» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    No início dos anos 90 nasceu a ideia das JMJ asiáticas e da 

Federação das Conferências episcopais da Ásia (Fabc). Em 

1994 foi oficialmente instituída a  Seção juvenil (Youth Desk) 

do Escritório para os Leigos e a família da Fbc que fez nascer 

a Reunião dos jovens asiáticos durante a Jornada Mundial da 

Juventude. A primeira  realizou-se em 1999. O escopo é 

promover e valorizar a potenciallidade evangelizadora dos 

jovens do continente, oferecendo-lhes uma oportunidade para 

compartilhar, também com os jovens de outras religiões, “a 

experiência de Deus” e o Evangelho, trabalhando juntos pela 

justiça e pela paz. O evento se realiza a cada dois  ou três   

anos  e, como regra, com três dias de encontros para o 

aprofundamento espiritual e cultural. 
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Habitar a cidade 

 

A cidade do homem  
 
▌Anna Rita Cristaino 
annarita.cristaino@gmail.com 

 

As cidades são mais do que a soma de 
suas estruturas. Elas trascendem  os 
tijolos e a argamassa, o cimento e o aço. 
São os vasos nos quais é derramado o 
conhecimento humano (Rick Yancey) 
 
    Imaginamos a viagem pelas cidades como 
um percurso pelos lugares da alma. Quando 
dizemos e pensamos nas cidades, 
aglomeram-se em nossa mente muitas 
imagens: das pequenas cidades 
provincianas, às cidade metropolitanas, às 
megalópolis, cada uma com suas belezas e 
os seus lados problemáticos, mas o que é 
comum nessas realidades, mesmo em suas 
variedades, é que elas representam “o” lugar 
da sociedade, lugar em que o eu, o tu, o nós, 
o Outro se encontram, se entrelaçam, se 
desencontram. 
 

■ Cidade, cruzamento de contradições 
    Se, então, de um lado a cidade é a forma 
da convivência contemporânea, do outro é 
nela que se encontram também todos os 
limites das nossas capacidades sociais. As 
cidades são o lugar dos desencontros e das 
lutas, são os lugares em que o conflito 
emerge ou opera de modo escondido, e 
plasma assim, a vida cidadã; são o lugar da 
personalização, da massificação, da perda 
da irrepetibilidade pessoal, são o lugar em 
que experimentamos a impossibilidade de 
relações. 
    De fato, se olharmos para o modo com 
que foram construídas as cidades no 
decorrer dos séculos percebemos que o 
espaço urbano foi organizado segundo 
regras precisas que espelhavam também o 
tipo de sociedade que as habitava e o tipo de 
relações que existiam entre os cidadãos. 
Cidade com o centro na praça ou o agorà, 
onde o espaço do compartilhamento e da 
decisão em conjunto, era importante. Cidade 
em que tudo girava em torno do lugar de 
culto. Cidade onde os palácios do poder 
eram postos na zona mais alta, cidade 
fortaleza, cidade jardim. 
    

    Isso indica como também a organização 
pode tornar a cidade um lugar de 
humanização ou de despersonalização. Em 
muitas Nações europeias existem ainda 
muitas pequenas aldeias, onde as casas 
parecem ligadas umas às outras e o espaço 
livre comum é um lugar para todos,   que 
testemunham o sentido de pertença 
comunitária. Cidade em que é forte o sentido 
das raízes familiares, culturais e religiosas. 
    A cidade tem sido sempre um projeto que 
nasce da vontade de viver juntos, um projeto 
enraizado na história, na cultura, um projeto 
que se quereria aberto à esperança. 
    No 5º Convênio eclesial nacional 
organizado pela Conferência Episcopal 
Italiana com o título Em Jesus Cristo um 
novo humanismo, algumas reflexões fizeram 
emergir o fato de que estamos na presença 
de um panorama complexo, caracterizado 
por grandes contradições. «Em outras 
palavras, a cidade tornou-se lugar 
emblemático de leitura das muitas crises do 
nosso tempo. Porém, pode também ser lugar 
no qual se experimentam sinais de mudança, 
que fundamentam um novo humanismo, em 
cujo âmbito a amizade, a partilha e a 
participação não sejam apenas palavras 
vazias». 
     
 
 
 
 
    A cidade, cruzamento de contradições, é 
tantas coisas ao mesmo tempo. Certamente 
é fator de modernidade e de 
desenvolvimento, de riqueza de recursos 
culturais e sociais, mas pode ser também 
lugar de separação, de fragmentação, talvez 
de segregação. Percebemos que está se 
tornando sempre mais um mosaico  de 
populações diversas, cada uma com o seu 
modo de viver e de usufruir da cidade. 
 

■ Cidade, lugar de solidariedade 
    Nela encontramos todos vivendo em 
lugares onde as praças, os espaços de 
encontro e de socialização, são colocados 
em discussão seja pelos novos centros 
comerciais seja pela revolução telemática. As 
periferias são tanto internas quanto externas, 
com relação à cidade. Em muitas cidades há 
bairros  identificáveis pela nacionalidade dos 
que nele vivem: o bairro chinês, o bairro 
árabe,  o bairro latino,  nos quais  se busca  o 

Quem faz o projeto? Quem são aqueles 
que querem e podem viver juntos? Quais 
histórias? Quais culturas? Quais 
esperanças? 
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 modo de recriar espaços que lembrem a 
cultura das próprias origens. Pequenos 
espaços para não perder o contato com a 
própria identidade. Às vezes, porém, estes 
espaços criam separações, guetos. Vive-se 
naquela cidade sem se sentir realmente nela 

e isto pode levar ao surgimento 

prepotente de       muitos  fechamentos 
«identitários»: corporativos, locatários, 
étnico-religiosos. 

    Assim as grandes cidades se tornam 
«cidades divididas», fundadas na 

separação, e a separação, segundo 
uma miscelânia que pode se tornar 
explosiva, alimenta a violência e a 

pobreza. O Papa Francisco, por ocasião 
do encontro mundial dos movimentos 

populares, afirmou: «Vivemos em 
cidades que constroem torres, centros 
comerciais, fazem comércios 

imobiliários, mas abandonam uma de 
suas partes deixando-a à margem, nas 

periferias. Como faz mal ouvir que os 
assentamentos pobres são 
marginalizados, ou pior ainda, correm o 

risco de serem erradicados! São 
cruéis as imagens dos despejos 

forçados, dos guindastes que demolem 
barracos, imagens tão semelhantes às 
da guerra. E´ o que se vê hoje» (Roma, 

28 de outubro de 2014). 
    As cidades em que habitamos têm 

necessidade de um tecido de relações 
sociais autênticos para se tornarem 
lugar de solidariedade concreta. A 

cultura da cidade é também a cultura 
das diferenças. As diversas sociedades, 

os diversos mundos, as diversas 
experiências presentes na cidade, 
podem acolher-se reciprocamente.    

Pensamos na cidade do homem como 
num espaço em que seja possível levar 

uma vida humana fundada na 
reciprocidade e na valorização dos bens 
da comunidade. Uma cidade em que se 

possa cuidar uns dos outros, uma 
cidade que gere vida, que garanta 

espaços de crescimento pessoal e 
comunitário, uma cidade em que se 
possa dizer: “eu me sinto em casa”. 

    Muitas são as imagens de cidades 
devastadas que aglomeram 

infelizmente os network de todo o 
mundo. Cidades feridas pela guerra ou 

pela violência ou por violentos 

fenômenos naturais. Cidades em que, 
além da perda material de casas e 

objetos, parece que se perca também 
um pouco do ser de quem sobrevive. Às 

vezes veem-se imagens de homens e 
mulheres que perderam tudo, que 
vagueiam pelas mesmas estradas que 

os viram crescer e que, além da busca 
de coisas, procuram também o liame 

com aquilo que são. A cidade do 
homem é a cidade que se torna 
projeção do humanismo que nos habita 

por dentro.                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAR  E-comunicar 

 

Viver na  
“realidade aumentada” 
 

▌Patrizia Bertagnini 
   suorpa@gmail.com 

 
Quando o jogo sai dos limites  que os 
hábitos nos fazem considerar naturais, e 
ocupa outros espaços destinados à 
relação, ao contato com a vida, ao 
diálogo com quem se tem ao lado, o que 
garante que os que se aventuram nessas 
atividades lúdicas não vão se perder  nos 
labirintos de realidades paralelas à 
nossa, nas quais, conservar o valor da 
própria identidade e o sentido da própria 
experiência será empresa árdua para 
qualquer pessoa? 
 
■ Pequenos monstros de bolso 
    Vindos ao mundo com um nome que outro 
não é senão a contração de poket monsters, 
os  Pokémon completam  hoje vinte anos e, 
para refazerem o seu olhar abandonaram o 
espaço dos pequenos consoles portáteis. 
Acrescentando ao seu nome tradicional 

É das cidades como dos sonhos: todo o 

imaginável pode ser sonhado e, também, 

o sonho mais inesperado é um rebu que 

esconde um desejo ou, o seu avesso, um 

medo. As cidades como os sonhos são 

feitas de desejos e de medos (Italo 

Calvino) 
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aquele Go que indica uma espécie de 
vontade de colocar-se em movimento e 
invadir ambientes a eles barrados até hoje, 
os Pokémon Go fizeram dar um verdadeiro 
salto de qualidade à Nintendo, a empresa 
que os criou e os catapultou em espaço real. 
    O jogo baseia-se numa combinação de 
app, Gps e fotocâmera do smartphone: o 
objetivo que o jogador tem  é o de rastrear os 
monstros projetados no mundo real no 
interno de um ambiente qualquer, persegui-
los e capturá-los. 
    É precisamente nesta conquista do espaço 
real, que consiste a originalidade do jogo. 
Pokémon Go te leva para fora. Deste modo 
parece transformar o espaço da relação em 
um espaço onde as pessoas se encontram 
fechadas dentro do reservatório virtual de 
uma dimensão toda individual. O jogo, 
ultrapassando o âmbito físico da tela, invade 
num certo sentido, a realidade. 
 
■ Questões éticas 
    Muitos são os que começam a manifestar 
suas preocupações. 
    Uma vez descarregada a app, graças à 
geolocalização, qualquer jogador é 
reencontrável por alguém, e as crianças, por 
exemplo, poderiam tornar-se vítimas 
inconscientes de pessoas mal-intencionadas. 
Por outro lado, por meio do aplicativo pode-
se entrar  na posse de dados sensíveis como 
o e-mail. É a primeira vez que, a assim 
chamada realidade aumentada, sai do nicho 
e se torna um fenômeno de massa. Não se 
trata de tecnologias novas mas de 
tecnologias já em uso que saem dos seus 
específicos âmbitos de aplicativo para criar 
um verdadeiro e próprio universo que não 
está separado, mas interage com a nossa 
realidade cotidiana. 
    Obviamente é semrpre um jogo e,  por 
quanto represente um salto de qualidade que 
o leva fora do perimetro dos jogos, Pokémon 
Go torna-se um perigo no momento em que é 
usado com exagero ou impropriamente.  
    Existe, todavia, um aspecto que afeta e 
que entra mais na esfera dos 
comportamentos do que na dos ‘desvios’: as 
pessoas presentes na realidade que – sem o 
seu conhecimento – são retomadas pelo 
smartiphone do jogador, poderiam imputar a 
tal jogador um comportamento lesivo à 
própria dignidade da pessoa. No âmbito de 
uma atividade comercial de entretenimento,  
quem não toma parte no jogo e está, seja 
como for, direta e involuntariamente 

envolvido, vê negado o seu direito de ser 
reconhecido e respeitado enquanto pessoa. 
Ele é transformado e reduzido a simples 
componente (juntamente com os 
personagens imaginários)  do cenário do 
videojogo escolhido pelos outros, sem ter 
dado nenhum consentimento, e muitas vezes 
sem estar nem mesmo consciente do jogo 
em curso. Assim, cada qual se torna mero 
alvo humano, por assim dizer, do 
divertimento dos outros para combater, 
capturar e matar, embora sem causar danos.  
 
■ Perspectivas educativas 
    O jogo prevê que as pessoas em giro vão 
concentrando o seu olhar no smartiphone e 
olhando o mundo através da fotocâmera 
deste último. Que agora o smartiphone se 
torne uma lente com a qual olhar o mundo, é 
um possível desvio ulterior do qual é bom 
guardar-se. Distinguir, como num jogo de 
espelhos, entre aparências e realidades não 
é sempre fácil, muito menos hoje que a 
busca de Pikachu e companheiros é a moda 
lúdica do momento. 
    A relalidade aumentada  tem no seu 
interno velhos códigos geracionais 
misturados aos novos, para dar forma a um 
agir, ainda a ser experimentado, cuja 
complexidade deve ser oportunamente 
entendida pela novas gerações como 
realidade de expressão, e pelas velhas 
gerações, como instrumento que permite 
garantir o suporte e o necessário 
acompanhamento da difícil passagem da 
infância à idade adulta. 
    Uma das consequências negativas que se 
pretende evidenciar a respeito desta nova 
dependência, é o risco do fechamento total 
dos adolescentes no mundo interno dos seus 
smartiphones, isolados em seus quartos 
como dezenas de novos Hikikomor, jovens 
que decidem enclausurar-se em seus 
quartos, a partir daquele momento 
inacessíveis à família, e que se imergem 
exclusivamente nas realidades virtuais da 
Internet, Tv digital, videojogos. 
    Em vez disso, numa ótica otimista o jogo 
permite sair do isolamento e encontrar o 
mundo real jogando e envolvendo outros 
usuários no encontro com os diversos 
personagens a serem capturados.  
    Neste sentido Pokémon Go, abrindo o 
aspecto lúdico ao externo, pode representar 
um instrumento comunicativo para diminuir a 
diferença geracional entre pais e filhos, e  
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permitir um monitoramento afetivo, constante 
e coerente no tempo e no espaço. 
    Não por nada, nos Estados Unidos há 
experiências de estruturas hospitalares que 
decidiram usar o aplicativo para estimular os 
pequenos pacientes a mover-se do leito e a 
interagir entre eles; na Austrália estão sendo 
experimentados projetos de ajuda aos pais 
das crianças autistas para os quais Pokémon 
Go está se revelando um instrumento útil à 
melhoria das relações de  aprendizagem 
entre casa e escola. 
    A união entre aspecto lúdico e tecnologia 
pode revelar-se um poderoso instrumento 
educativo: infelizmente é tecnicamente 
possível que estas mesmas tecnologias 
sejam utilizadas para induzir a 
comportamentos negativos, porém, para 
mais proteger do que proibir os jovens, é 
melhor seguir e fazer o acompanhamento, 
para prevenir confusões e fenômenos de 
addiction. 
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Malala – He named Malala 
             di David Guggenheim – USA -2015 
 

▌Mariolina Perentaler 

m. parentaler@fmaitalia.it 

 
“Malala, a força da voz e do sofrimento”. 
O filme com o título original: “Ele me 
chamou Malala” inspira-se no livro “Eu 
sou Malala” que já se tornou um best –
seller. Entre intrevistas, fragmentos de 
animação, excertos de vida privada e 
pública, o célebre documentarista 
reconstrói uma das vidas que mais 
comoveram o mundo: a história da 
pequena paquistanesa,  Prêmio Nobel da 
Paz em 2014 que, com a idade de 11 anos 
tem um blog (editado pela BBC) em 
defesa do direito feminino à instrução, 
contra a tirania dos Telebãs que – não 
obstante o atentado – não voltaram a 
‘silenciá-la’. 
 
■ Uma história 
    «Em qualquer parte do mundo, em 
qualquer País, de qualquer religião, há 
crianças que não podem ir à escola», afirma 
a protagonista diante dos Grandes da terra. 
Quanto existe da educação familiar por trás 
de uma líder tão jovem? É ainda Malala  que 

relata, mostrando os liames com seu pai 
Ziauddin Yousafzai, ativista e mestre-docente 
“sonhador”, que passou a vida ensinando os 
estudantes a rebelar-se contra a tradição, 
contra a sua história, fazendo sentir a própria 
voz. A escola no Valle do Swat, a 100 km da 
capital Islamabad, era a sua casa e também 
de Malala. “O estudo os torna independentes 
e livres”; é o motivo da sua luta.  Aos onze 
anos este pai encoraja a filha a escrever um 
blog com o pseudônimo de Gul Makai. É aqui 
que Malala começa o seu relato: a vida de 
uma jovenzinha numa cidade tiranizada pelos 
Talebãs, em que as escolas foram para os 
ares e se fez necessária a  luta para 
sobreviver. 
    Dirigido por Davis Guggenheim, o filme 
documentário relata precisamente o que 
escapou à mídia: Malala não é um fenômeno, 
uma exceção, uma heroína única e solitária.  
Sua história, antes de tudo, é uma história de 
amor: familiar, de amizade, social. Malala 
expressa o mundo de coragem e de ideais, 
que respirou desde criança, em casa e entre 
os amigos. Os extremistas a consideraram 
uma ameaça e um alvo, mas, no poderoso 
retrato do diretor, vemos Malala Yousafzai, a 
adolescente Paquistanesa, a mais jovem 
Prêmio Nobel da Paz da história, como uma 
jovenzinha corajosa e terna ao mesmo 
tempo. Em constante perigo e igualmente 
alegre e amante das diversãos, pois 
simplesmente continua a lutar pelo direito 
universal de viver e de estudar. 
    Realizado em 18 meses muito intensos,  
que Guggenheim passou com  a família 
Yousafzai na Inglaterra e nas estradas da 
Nigéria, Kenia, Abu Dhabi e Jordânia, o filme 
é ocasião para se conhecer de modo 
confidencial tanto Malala quanto seu pai 
Ziauddin, sua mãe Toor Pekai e os irmãos 
Khushal e Atal. Todos contribuíram 
intensamente para formar a jovem mulher, 
que Malala está se tornando, e fazem do 
filme o relato da cultura e da infância 
encantada de Malala. A história de uma 
família que disse não à tirania e às 
consequências de um evento perturbador 
que tranformou uma escolar corajosa em 
uma paladina da Instrução, que se tornou 
célebre no mundo. 
    “Malala é a extraoardinária história de uma 
jovem que arriscou a própria vida para 
clamar em alta voz o que é justo”, diz 
Guggenheim. O que me inspira é um pai que 
viu em sua família uma pessoa capaz de 
fazer alguma coisa, e que acreditou nela. 
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Uma mãe que diz: «é importante que nossa 
familia frequente a escola». Inspira-me uma 
filha que vê seu pai declarar: «quero fazer 
isso, também eu». A coisa mais 
extraordinária da história de Malala, é a sua 
família, são os seus relacionamentos e as 
escolhas que fazem em suas vidas”. 
    A exposição de Malala tornou-a vítima de 
um atentado em outubro de 2012, quando as 
milícias talebãs invadiram o seu ônibus 
escolar e abriram fogo sobre ela e suas 
amigas. Um golpe quase mortal que a obriga 
a fazer longos meses de tratamento para sua 
reabilitação. Malala, “havia cometido” um 
terrível erro. Gritou em público o seu 
pensamento: todos têm o direito de 
frequentar a escola, também as mulheres. 
Milagrosamente sobreviveu e, com a metade 
do rosto danificado nas terminações 
nervosas, atualmente encontra-se refugiada 
na Inglaterra com sua família, onde continua 
a ser porta-voz da causa da educação 
feminina, não só em seu País, mas também 
em outros lugares do mundo onde o 
problema é mais sentido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O sonho do filme 
 
«Os governos façam mais. Saibam bem o 
quanto seja difícil partir, migrar» 
O grito de Malala Yousafzai é um grito de dor 
diante do sofrimento de quem, como ela, 
precisou fugir do próprio país. «Acreditavam 
que os projéteis iriam calar-me. Mas na minha 
vida nada mudou, a não ser: a fraqueza, o 
medo e o pessimismo morreram; nasceram a 
Força, a Esperança, a Coragem». Às Nações, 
prossegue: «Este é o momento em que a 
Europa deve mostrar ao mundo que está 
pronta para dar apoio aos refugiados. 
Malala tornou-se um símbolo de justiça e de 
liberdade. O pai Ziauddin Yousafzai decidiu 
chamá-la de Malala precisamente poque 
queria um nome que lhe teria lembrado 
sempre o poder que podia ter como mulher. 
“Quando eu era pequena muitos me diziam:” 
mude este nome, Malala. É feio, significa 
tristeza”. Mas meu pai dizia sempre: «Não, 
ele tem um significado. Significa Coragem. E 
quero  que tu a tenhas para que te concedam 
a voz». A importância de fazer ouvir a própria 
voz, custe o que custar, é central na sua 
história afetiva, resume o diretor. O filme 
quer dizer como a instrução  e a educação de 
Malala lhe deram força para experimentar  
mudar o mundo.Foi graças a elas que 
encontrou a própria voz e , em seguida, 
tomou a decisão de usá-la para aquilo em que 
acredita. 
 

 

PARA REFLETIR -  A ideia do filme 
 
“A instrução é um direito fundamental dos 
seres humanos”- Malala 
«Todos nós queremos fazer sentir forte a 
voz das jovens mulheres – recomendou a 
protagonista . O filme tornou-se uma 
grande oportunidade para relatar a nossa 
história,  mas também para proclamar que 
a instrução é um direito universal» 
A obra não é a  exaltação da figura de 
Malala ou seu  monumento, mas o afresco 
de uma parte do mundo que tendemos a 
esquecer porque a voz de Malala é a de 66 
milhões de crianças no mundo que não têm 
direito à instrução. «A minha campanha é 
simples: As crianças devem ir à escola. 
Não quero que ao povo me sustente ou 
tenha simpatia por mim, mas que sustente 
a minha causa e tenha simpatia pelas 
crianças. Agora com a sua fundação,o 
Malala fund, trabalha com as jovens e as 
crianaças refugiadas. Procuro dar uma 
ajuda concreta, nocampo. Falo com muitos 
líderes e peço a eles para investir na 
cultura mas nem todos me escutam. Dizem-
me  que é difícil construir escolas. Passei o 
meu 18º aniversário sentada no pavimento 
de uma escola que construímos no Líbano 
para as jovens Sírias nos campos de 
refugiados da Valle della Bekaa, para dizer 
aos líderes mundiais: deveis concentrar-
vos nisso. Investir aqui, ou na dos jovens 
sírios. Agora estou totalmente concentrada 
em nossa fundação. Sinto que é a justa 
plataforma para sustentar as jovens como 
eu. Eu não procuro a celebridade, mas 
quero ser a sua voz: dizer ao mundo 
‘escutai esta jovem da Síria, do Paquistão, 
da Nigéria. Ser, isto é, a voz destas 
crianças – meninos e meninas – em fuga» 
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Meu irmão corre atrás 
dos dinossauros 
                 de Giacomo Mazzariol – Einaudi 
 

▌Emília Di Massimo 
  emiliadimassimo@libero.it 

 

“Durante doze anos eu me esforcei para 
ver meu irmão assim como ele ele é, pois 
eu estava muito empenhado em ver 
aquilo que ele não é. Sim, é verdade, Giô 
não sabe multiplicar treze por seis, mas 
faz a gente rir num mundo único, todo 
seu. Giô jamais saberá dirigir, mas andar 
de carro com ele é uma experiência 
inesquecível. Então, certo dia eu me 
perguntei: por que não estender o meu 
olhar também para outras pessoas? E 
por que não experimentar relatar isso 
com um vídeo? 
 
■ Ser especial 
    “Todo mundo é um gênio. Mas se você se 
julga um peixe pela sua habilidade de subir 
nas árvores, passará toda a sua vida 
acreditando-se estúpido”. A afirmação do 
célebre Albert Einstein sintetiza bem o 
conteúdo do livro: “Meu irmão corre atrás dos 
dinossauros”, escrito por Giacomo Mazzariol, 
aos 19 anos de idade que, em 2015, 
descarregou no You Tube o vídeo “The 
Simple Interview”, rodado com o irmão menor 
Giovanni, que tem um cromossomo a mais. 
    Este vídeo alcançou um sucesso 
inesperado, ao ponto de suscitar a ideia de 
escrever a história de Giacomo e Giovanni, 
dois irmãos realmente especiais. Um 
romance de formação que comove por meio 
de um humorismo refinado que gera estupor 
e reflexão, porque nada é inventado e tudo 
pertence à vida, lida porém com os versos do 
poeta Wilian Blake: “Ver o mundo num 
grãozinho de areia e um paraíso numa flor 
selvagem, ter na palma da mão o infinito e a 
eternidade em uma hora”.  
   Giacomo demorou doze anos para 
aprender a olhar sem preconceito o seu 
irmão, para entrar no seu mundo e consentir 
que lhe transformasse a vida. Aos cinco anos 
Giacomo, que já tem duas irmãs, recebe dos 
pais a notícia de que  terá o irmão que tanto 
desejou e que será especial; no imaginário 
de um menino, equivale a um super-herói. Ao 

longo dos anos, tornar-se-á sinônimo de 
família. Giacomo percebe logo que Giô é 
diferente dos outros, e se pergunta onde 
estão os superpoderes. 
    “Giovanni que tem treze anos e um sorriso 
maior do que os seus óculos; que rouba o 
chapéu  de um vagabundo e foge; que ama 
os dinossauros e cor vermelha; que vai ao 
cinema com uma companheira, volta para 
casa e anuncia: «Eu me casei». Giovanni 
que dança no meio da praça, sozinho, ao 
ritmo da música de um artista de rua e, um 
depois do outro, os passantes começam a 
imitá-lo: Giovanni é alguém que faz dançar. 
Giovanni para quem o tempo é sempre vinte 
minutos: se alguém vai fazer férias por um 
mês, ficou fora vinte minutos. Giovanni que 
sabe ser extenuante, desgastante, que 
diariamente vai ao jardim e traz uma flor para 
as irmãs. E se for inverno e não encontra 
flores, traz para elas folhas secas”. 
    Giacomo, para chegar a sentir Giovanni 
somente como “irmão”, propriamente, deverá 
viver a adolescência e a passagem do 
entusiasmo à rejeição, deverá deixar-se 
envolver pela sua vitalidade para 
compreender que, talvez seja um super-
herói, realmente. Um percurso não fácil no 
qual Giacomo “pescou os sentimentos no 
lago das emoções em que navegava” 
escutando a música, a arte que em seguida 
eliminará as diferenças e fará refletir sobre os 
labirintos da sociedade na qual  estão presas 
as pessoa rotuladas como diferentes. 
 
 

 
 
 
 

■ Amar sem condições 
    Gradativamente, Giacomo aprenderá a 
conviver com as fragilidade do irmão e a não 
considerá-lo mais como um segredo 
inconfessável. A história se desenrola no 
interno se uma máxima recorrente na casa 
Mazzariol: “Na vida há coisas que podem ser 
governadas, outras que precisam ser 
tomadas como são. A vida é maior que nós, 
é complexa e misteriosa. A única coisa que 
se pode escolher sempre, é  amar. Amar sem 
condições”. Foi assim que o pai explicou a 
Giacomo a síndrome de Down: «Giovanni é 
Giovanni, não a sua sídrome. Ele é ‘ele 
mesmo mesmo’. Tem um caráter, tem 
gostos, pontos fortes, defeitos. Como todos 
nós. Não é a síndrome que ocupa os nossos 
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“Dentro de cada pessoa existe um 
mundo único” 
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pensamentos, mas Giovanni». Um livro a ser 
lido para se aprender de modo particular que 
“amar um irmão não quer dizer escolher 
alguém para amar; antes, é encontrar-se ao 
lado de alguém que não escolheu, e amá-lo. 
Eis, escolher amar, não escolher a pessoa a 
ser amada”, em primeiro lugar aceitando não 
ser capaz disso porque é mais forte a 
necessidade pessoal de ser amado, o medo 
de não ser estimado. Será este o processo 
que, na simplicidade e profundidade de uma 
ordinária cotidianidade, irá desencadear a 
mudança do coração de Giacomo, ao ponto 
de lhe fazer dizer: existe uma magia em tudo 
aquilo que Giovanni faz, e quero passar a 
vida na tentativa de capturá-la.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAR  Música 

 

A música: coluna 
sonora da vida” 
 

▌Mariano Diotto 
    m. diotto@iusve 

 
O sonho de cada cantor é poder  
escrever uma canção para um filme, um 
telefilme, um desenho animado, um 
evento esportivo, uma vez que estas 
canções entrem mais na vida das 
pessoas e se tornem uma lembrança 
indelével no tempo. 
Os anos da adolescência marcam ainda 
mais estes momentos e com o passar dos 
anos, escutar aquelas canções quando 
se tinha 16 anos, faz reviver as mesmas 
emoções. 
 
■ De criança a adolescente 
    Algumas canções já estão no imaginário 
comum enquanto os filmes aos quais estão 
ligadas se tornaram blockbuster. Quem não 
lembra Whitney Houston que canta Iwill 
always love you em Tje Bodyguard (mais de 
16 milhões de cópias vendidas), ou My heart 
will go on (Prêmio Oscar como melhor 

canção em 1998)  cantada por Céline Dion 
durante o famoso abraço de Jack e Rose na 
proa do Titanic? O texto evocativo e o 
crescendo musical chegam a se imprimir 
dentro de nós e a deixar uma marca 
emocional que  a cada escuta se repete. 
    Não menos importantes são as canções 
ligadas a filmes de animação que desde 
pequenos vimos e revimos muitas vezes. A 
canção Circle of life de Elton John (traduzida 
para 48 línguas diferentes) lembra todos os 
momentos em que Simba é apresentado aos 
animais da floresta que se inclinam diante 
daquele, que se tornará O Rei Leão. Quem 
não dançou I like to move it com Alex, Marty, 
Melman, Glória e os divertidos lêmures de 
Madagascar  ou quem não derramou alguma 
lágrima com A bela e a fera cantada pela 
Sra. Potts, na célebre cena em que Bella 
dança com a Besta no salão do castelo? 
    Em nossa infânccia todos nós cantamos 
com Ariel La Sirenetta, ou com Aladin o 
mundo é meu. Estas canções entram na vida 
de cada criança, porque fazerm parte 
integrante de uma narração fílmica que as 
torna únicas, representativas de toda a 
história contada. Esta experiência parece não 
sentir a passagem do tempo: mudam os 
filmes e as canções, mas a memorização 
para os mais jovens é sempre a mesma. Um 
exemplo é o recente sucesso de Let it go, 
enésima canção vencedora de um Oscar 
pela Disney, em 2014 para o filme Frozen – 
O reino de gelo. O trecho, na sua versão 
original, é cantado por Idina Menzel e  se 
manteve classificado por 20 semanas e hoje 
o vídeo no Youtube gaba-se de 870 milhões 
de visualizações. Seguramente também a 
canção de Justin Timberlake Can´t stop the 
feeling!, trecho importante do filme Trolls, 
entrará neste imaginário comum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ De adolescentes a adultos 
    Também a música ligada à vida da 
adolescência, presente naqueles que são 
chamados teen drama, marca as várias 
passagens à vida adulta. California dos 
Phantom Planet inicias de O.C.  gozou de 
um sucesso ligado aos protagonistas do 
telefilm que procuram compreender como 

“Quem é que havia encenado a 
relação entre nós? Ninguém. Éramos 
nós os escritores. Ninguém instilava o 
medo do juízo no meu coração. Eu 
mesmo o nutria”. 

“A música é uma revelação mais profunda 
de cada sabedoria e filosofia. Quem 
penetra o sentido da minha música 
poderá libertar-se das misérias nas quais 
se arrastam os outros homens” 

(Ludwig Van Beethoven) 
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enfrentar a sua adolescência irrequieta. A 
alegre I´il be for you dos The Rembrandts  
que nos lembra os dias despreocupados de  
Friends e dos seus protagonistas Raquel, 
Mônica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross 
sentados no divã do Central Park  a relatar 
as suas aventuras e desventuras para  se 
tornarem adultos. 
    Também as dificuldades relatadas pelas 
canções que acompanham a vida dos 
protagonstas de I Braccialetti rossi já estão 
no imaginário comum dos  adolescentes 
italianos e a canção de Laura Pausini,  com 
o títuolo Simili, marca uma geração de jovens 
que lutam para superar as dificuldades que a 
vida reserva a cada um no “mundo dos 
grandes”. 
 
■ A coluna sonora da vida 
    Cada momento da nossa vida é marcado 
pelos sons e pelos rumores. Evita Greco, no 
seu recente romance, O rumor das coisas 
que começam, diz que “Todo começo tem 
um ruído”  e nós poderíamos acrescentar que 
“a continuação de cada coisa é música”.  
    Parte-se na adolescência para construir 
este tapete musical que nos acompanha até 
a idade adulta e o poder evocativo da música 
é do conhecimento comum. Oscar Wilde 
dizia que “a música é a arte que mais se 
aproxima das lágrimas  e da memória”, é, 
portanto, um recurso que se pode utilizar 
para despertar os sentimentos e as emoções 
positivas, e também as negativas. 
 

 
 
 
 
    Recentes buscas em âmbito psicológico 
demonstram que a música ativa grandes 
áreas do cérebro porque quando se escuta 
uma melodia, ativam-se partes do cérebro 
como a auditiva, a límbica e a motora.  Esta 
estimulação cerebral independentemente do 
gênero musical que se escuta e assim a 
música consegue exercer um efeito poderoso 
sobre nós. 
    As canções despertam recordaçãos, 
sentimentos e emoções, que pareciam 
escondidos para sempre em nossa memória 
mais remota. Poderíamos definir o nosso 
cérebro como um arquivo musical do qual 
aurir aquilo de que precisamos. Algumas 
buscas desenvolvidas nos Estados Unidos 
que permitem visualizar o cérebro em 
atividade, mostram que imaginar a música é 

como escutá-la e produz os mesmos efeitos 
sobre o sistema nervoso.  
 
 
 
 
 
 
    Sendo assim podemos imaginar trechos 
musicais e canções agradáveis ao nosso 
ouvido, para sustentar-nos nos momentos de 
cansaço, para superar momentos de medo e 
para alegrar os momentos importantes. Tudo 
isso nos ajuda a desenvolver uma forte 
capacidade imaginativa. 
    Este fundo musical enriquecido de ano em 
ano, de canções em canções, resulta  num 
poderoso meio para fazer crescer e 
enriquecer a própria experiência existencial e 
emocional. Ainda mais deveriamm saber os 
educadores que na escolha de um filme, 
telefilm ou desenho animado a ser visto com 
os adolescentes deveriam escolher aqueles 
que mais perseguem este espírito educativo. 
 
 
 

COMUNICAR  Laboratório imagem 
 

Comunicar valores por 
meio da fotografia 
 
▌Caterina Cangià 
   sisternet@thesisternet.it 
 
 
O hoje transpira imagens. Grandes 
fotografias tornam imortais eventos 
históricos de notável importância e cada 
pessoa dotada de uma máquina 
fotográfica digital ou do próprio 
smartphone pode se tornar mensageira 
de realidades locais de interesse para 
todos. Isso porque a fotografia é um 
poderoso meio que, além de apresentar a 
realidade, é capaz de ilustrar símbolos e 
valores e de evocá-los convidando à 
reflexão e, no mais feliz dos casos, à 
ação solidária. 
 

    É possível anunciar a Salvação através da 
fotografia? Em outras palavras, além de 
realizar fotos interessantes e tecnicamente 
perfeitas, é possível fazer fotos que aqueçam 
a mente e o coração para que 

“Sinto que a música deve tocar as 
emoções, primeiro, e o intelecto, 
depois (Maurice Ravel) 

“A música  ensina-nos a coisa mais 
importante que existe: escutar” 
(Ezio Bosco) 

mailto:sisternet@thesisternet.it
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comuniquemos pensamentos de fé, certezas 
de caridade e anseios de esperança? 
    A fotografia como veículo de valores 
humanos e religiosos pode ser praticada no 
momento da projeção, da realização e da 
pós-produção dos disparos, ou nas três 
clássicas fases que acompanham cada 
projeto de comunicação.  
    Quando convidados por nós, os jovens 
redimensionam e retalham os seus disparos, 
enriquecem sua base de dados digitais de 
imagens, trocam as fotos entre si, adicionam 
legendas ou citações e relatam por meio de 
sua visão da atualidade, os valores de um 
humanismo solidário e ativo até chegar ao 
comentário das parábolas evangélicas. O 
que eles fazem a mais, além de desfrutar da 
potencialidade dos valores expressivos do 
meio mágico, que é a fotografia?  
 
■ Deixar-se inspirar pelos valores de um 
novo humanismo 
    O empenho  em realizar fotografias que 
colham, expliquem ou comentem situações 
de cidadania ativa, de solidariedade, de 
acolhida, de partilha e de comunidade é um 
trampolim para megulhar na descoberta dos 
valores e, se a comunidade educativa for 
testemunha confiável e entusiasmada, 
também pela sua prática. Como? 
Convidando as crianças, adolescentes e 
jovens, cada um segundo o seu nível de 
maturidade, a observar  e a  descobrir, no 
ambiente, sinais de solidariedade humana ou 
de religiosidade popular; convidando em 
seguida a projetar e a relalizar mensagens de 
comunicação-anúncio seguindo as etapas da 
busca da ideia com a sua mensagem; 
procurando a melhor fotografia para veicular 
a ideia, a citação bíblica ou a frase pinçada 
do patrimônio da tradição da Igreja ou do 
magistério do Papa para reforçar e 
aperfeiçoar a imagem. 
Ensinando-os  a  “ler” as imagens bem 
realizadas. 
Habituando-os a dar valor ao símbolo, ou ao 
significado ao qual a imagem acena como, 
por exemplo, uma espiga cheia de grãos 
poder significar a unidade dos irmãos. 
Apaixonando-os pela busca da 
“significação”, ou do “declínio” no significado 
profundo, após a observação  e a análise dos 
códigos de superfície. 
 
■ A Palavra de Deus, fonte riquíssima de 

inspiração fotográfica 

    Depois de escolher um salmo significativo 
para o conteúdo que queremos comunicar e 
para o preciso grupo de jovens ao qual nos 
dirigimos, damos como “tarefa de casa” 
escrever com a luz comentando os valores 
transmitidos, por exemplo, de alguns 
versículos do salmo 1 que convida a não 
seguir o conselho dos maus, a não ficar no 
caminho dos pecadores, mas a querer ser 
como o justo, que se assemelha a “uma 
árvore plantada ao longo da água corrente, 
que dará fruto a seu tempo e cujas folhas 
não cairão jamais”. Em situações de 
dificuldade, quando se comentam fatos de 
crônica que envolvem jovens, quando nos 
sentimo enredados em situações difíceis, por 
que não trabalhar fotograficamente sobre 
alguns versículos do Salmo 55: “Quem me 
dará asas como a pomba, para voar e 
encontrar repouso? Eis, errante, fugirei para 
longe, habitarei no deserto. Repousarei num 
lugar que me abrigue da fúria do vento e do 
furacão”. 
    Os jovens, defronte do que conseguem 
dizer com a fotografia, sentem-se envolvidos 
e se maravilham. A aproximação de várias 
fotografias, que cria ligação entre 
acontecimentos e reflexões, a associação de 
palavras, frases e imagens deixa sempre um 
sinal quando é alimentada pelo carisma de 
educadoras e educadores convictos. Como 
representar fotograficamente a adúltera que 
foi perdoada, Zaqueu que escuta chamar-se 
pelo nome por Jesus, a ovelha caprichosa 
que se acomoda nos ombros do Pastor, a 
festa pela dracma que é encontrada e o 
dulcíssimo abraço do Pai que perdoa o filho 
que havia esbanjado tudo? Os temas sobre 
os quais trabalhar são muitíssimos e a 
catequese “feita” pelos jovens mesmos que 
aprofundam o significado da Palavra, que 
procuram comentários nos quais inspirar-se, 
que se confrontam nas várias fases do 
trabalho, permanece impressa com o passar 
do tempo. A imersão no mistério da Palavra 
poderia ser faclitada pelo silêncio que 
precede cada empenho de busca e cada 
disparo fotográfico.  
 
■ A alegria de apresentar os próprios 

trabalhos 
    Para que o entusiasmo colocado nas fases 
de projeto e realização se torne contagiante, 
é oportuno organizar uma mostra fotográfica 
ou uma série de projeções no Oratório ou na 
Escola ou em qualquer outro ambiente em 
que realizamos o trabalho pastoral. As 
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ocasiões não faltarão para envolver a 
comunidade educativa inteira no projeto de 
comunicação de valores por meio da 
fotografia. Somos chamados a “anunciar aos 
pobres uma alegre mensagem”, não é 
mesmo? Quantas coisas a serem ditas no 
cenário de um novo humanismo e quantas 
ocasiões de anúncio do amor de Deus com a 
fotografia! 
    Quatro pequenas apostas foram um 
convite a escrever com a luz, sobretudo, o 
anúncio. 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apreciar belas fotografias para 
 cultivar   a criatividade 

Todos os ano são publicados, pelas 
grandes agências de imprensa ou 
pelas grandes cabeças, os melhores 
disparos fotográaficos. Trata-se de 
fotografias muito belas e significativas 
também do ponto de vista simbólico e 
dos valores, para além do estético. 
A revista National Geographic tem três 
categorias oficiais: pessoas, lugares e 
natureza, com o endereço 
http://photography.nationalgeographic
.com/contest-2015  (ver as fotos dos 
anos precedentes ou dos anos 
sucessivos). Su www.reuters.com 
(procurar: “pictures of the year” 2º16, 
2015, 2014 e assim por diante). 
Acima HTTP://time.com/3503080/the-
best-of-life-37-years-in-pictures há um 
arquivo inteiro de todos os anos. 
O ano em fotografias, aos cuidados da 
CNN, encontra-se no endereço: 
HTTP://edition.cnn.com/2015/12/03/wo
rld/gallery/year-in-pictures-2015. 
Ótimo/também:  
www.worldpressphoto.org/collection/
photo/2016 (procurar os anos 
precedentes e sucessivos) 

 

http://photography.nationalgeographic.com/contest-2015
http://photography.nationalgeographic.com/contest-2015
http://www.reuters.com/
http://time.com/3503080/the-best-of-life-37-years-in-pictures
http://time.com/3503080/the-best-of-life-37-years-in-pictures
http://edition.cnn.com/2015/12/03/world/gallery/year-in-pictures-2015
http://edition.cnn.com/2015/12/03/world/gallery/year-in-pictures-2015
http://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2016
http://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2016
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Camilla 
 
 

Vestir os nus... 
 
   Amigas minhas caríssimas, tive a 
sensação de ter passado uma vida desde 
a última vez que vos entreguei minhas 
considerações! Hoje concluo minhas 
reflexões sobre as obras de misericórdia 
com um pensamento àquelas irmãs que 
– pelo menos no Ocidente – estão 
diminuindo e que têm a empenhativa 
tarefa de vestir os nus: as reitoras. 
    Já me parece escutar-vos: «Por que 
deter-se em considerações sobre quem 
já quase não existe? Por que levar em 
consideração um trabalho que está para 
acabar? Por que ocupar-se de quem 
trabalha numa atividade – a escola – 
sempre em movimento entre tradição e 
inovação por uma ação pastoral eficaz?». 
    Bem, caríssimas, eu vos explico! A 
Reitora, por quanto possa às vezes 
parecer um pouco enfadonha por causa 
da cultura que parece estar colada nela – 
segundo o  parecer de muitas de nós – e 
que tem o sabor do pedantismo, a 
Reitora, dizia, fez por muitos anos, a 
história da pastoral do Instituto, 
carregando nos ombros fileiras de 
mocinhas nuas e cruas, daquela nudez, 
que é ignorância e daquela crueza que é 
imaturidade. 
    Agora – digo eu – esta bendita irmã 
merece atenção: já experimentastes 
perguntar como ela ocupa suas 
jornadas? Jovens a estimular, colégios a 
presididir, compromissos a assumir, 
docentes a apoiar, correspondência  a 
controlar, e-mails a eliminar, lamentações 
a acolher,   papelada  a  ordenar, 
conferências   a  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
escutar, pais a aconselhar,  assembleias 
a animar, acordos a assinar,  ameaças a 
afastar, documentos a assinar, 
representantes a receber, comissões a 
coordenar, telefonemas a fazer, pedidos 
a serem  ouvidos, decisões a serem 
tomadas, futuro a prever... e depois RAV, 

BES, POF, GLI, PDP, AIE, CTP, DSA, PEI, 

CLIL, PDM, TIC, PEC...(cada país tem a 
sua!...) um mar de nomes, apelidos e 
siglas que atropelam os seus sonhos e 
habitam a realidade de cada dia! 
    Por isso, se às vezes ela vai em giro 
pela casa e não percebe quem lhe passa 
ao lado, ou se numa reunião comunitária 
tendo algo a dizer usa palavras pouco 
compreensíveis, se raramente está nos 
momentos comunitários e quando, por 
acaso, a encontrais à mesa sem muita 
vontade de bater-papo convosco, pensai 
em tudo o que preenche a sua vida e 
considerai que talvez a sua única 
aspiração permaneça e permanecerá 
sempre: vestir os nus de cultura e de 
amor pelo saber. Há um tempo atrás, 
para isso bastavam caneta, livro e 
paixão, enquanto hoje, ocorrem dezenas 
de coisas mais.  
 

Palavra de C. 
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                                     O código QR (Quick Response), aqui ao lado, te permitirá 
                                                   fornecer ao teu dispositivo móvel (smartphone ou tablet), 
                                                   diversas informações simplesmente enquadrando-o com 
                                                   a fotocâmera do teu dispositivo. Scarica  l´App gratuita, 
                                                    inquadra e potrai condividere con noi molti contenuti extra. 

                                                   
     www.rivistadma.org 

 
 
 
 
 

A Revista da mihi animas será em breve on- 
line em sua versão digital. 
Leitura, aprofundamento, filmes, 
entrevistas e a possibilidade de contribuir e 
enriquecer o diálogo com noves refexões. 
Em breve on-line te esperamos! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nesta edição: tradução dos 
textos para a Língua Portuguesa 

imanunes@fmabsp.org.br 
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dma REVISTA DAS FILHAS DE MARIA AUXILIADORA 

 

misericórdia et misera 

 

«É tempo de olhar adiante e compreender como 
continuar a experimentar com fidelidade, alegria e 

entusiasmo, a riqueza da misericórdia divina» 
 

Papa Francisco 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5o4fAw8nSAhURlpAKHcQHAfQQjRwIBw&url=http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/542430-francisco-o-primeiro-papa-totalmente-pos-concilio-entrevista-especial-com-massimo-faggioli&psig=AFQjCNEBwfbjTPKQKxIlqrYHgK903tWUdw&ust=1489152500209874
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Pope_Francis_South_Korea_2014.png

