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Maria Helena Moreira, FMA
mhmoreira@cgfma.org

A publicação da DMA ano 2019 se conclui, enquanto  tem início a Assemble-
ia especial do Sínodo dos Bispos para a região Panamazônica, sobre o tema: 
“Amazônia: novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral”.

Neste ano, #comosjovens, percorremos um itinerário de discernimento no di-
namismo dos verbos escutar, dialogar, escolher e cuidar da vida, na audácia do 
reconhecer, interpretar, mudar e gerar vida em plenitude.

O chamado a cuidar da vida está em sintonia com os propósitos do Sínodo 
sobre a Amazônia que nos solicita a entrar no coração da ecologia integral, 
percorrendo caminhos de revitalização das nossas comunidades educativas, 
para que sejam proféticas e fecundas. “Ser comunidades geradoras de vida no 
coração da contemporaneidade” faz-nos olhar a realidade com olhar profético, 
nas suas potencialidades e limites, com realismo e esperança de modo a de-
spertar novas energias de vida e de fecundidade vocacional.

Na complexidade dos fenômenos atuais, dos processos de mudança e de tran-
sformação que caracterizam as sociedades e as culturas emergentes, #comosjo-
vens somos interpelados a assumir um estilo de vida evangélico para tornar as 
obras em consonância com o carisma salesiano.

A responsabilidade do cuidar da vida nos leva a potenciar a cria-
tividade carismática, na paixão pela salvação dos jovens. Recebe-
mos de Deus um dom, “um dom para sermos dons” aos outros.
“Por vocês eu estudo, por vocês eu trabalho, por vocês vivo, por 
vocês estou disposto também a dar a vida”. Como Dom Bosco, 

prossigamos com um ardor missionário, na construção da Casa Comum, 
espaço gerador de vida, para que sejamos conscientes de que a crise ecológica 
tem uma raiz humana e que os desafios ecológicos estão em conexão com as 
problemáticas que dizem respeito mais diretamente à existência humana: a 
deterioração da qualidade da vida, a degradação social, a injustiça. Somos cha-
madas a ser comunidades “do vinho novo e bom” que inaugura novos tempos 
de relações fecundas, vivendo a força geradora do carisma salesiano com os 
jovens (cf. Circ. Em preparação para o XXIV Capítolo Geral, n° 985).

Em sintonia com Maria em Caná, façamos nossa a capacidade de intervir, com 
os olhos da fé e com as mãos da solidariedade no cenário em que vivemos, 
percorrendo o caminho do ver, discernir e agir no hoje da história que deve 
transformar corajosamente, assumindo novos caminhos para uma ecologia in-
tegral que requer uma conversão pessoal, social e ecológica, construindo redes 
de paz, para um desenvolvimento sustentável, gerando vida  (cf Instrumentum 
Laboris  “Amazonia: novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral”, 2019).

Editorial

Cuidar para 
gerar vida
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Cuidar… para gerar
DOSSIER
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Cuidar de si na cultura atual é relevante, mas qual é a finali-
dade do cuidar de si?
Podemos dizer que procurar o próprio bem-estar, para de-
senvolver a força física e manter um aspecto que satisfaça um 
parâmetro de uma aparente beleza. Mas o Papa Francisco 
convida os jovens a cuidar de um outro tipo de beleza: aquela 
da alegria, da comunhão, da generosidade, do serviço desin-
teressado. É o cuidado da beleza que recorda aquela de Cristo 
sobre a cruz  (Papa Francisco, Christus Vivit. Exortação Apostólica 
pós-sinodal n. 183), é o cuidado da vida de Deus em nós, para 
que seja visível a beleza autêntica e duradora, aquela do amor. 

M. Angeles Diaz Gonzalez, FMA
diazangeles58@gmail.com 

ge
ra

rA linguagem da cultura do cu-
idado se refere diretamente ao 
mundo feminino, à imagem de 
uma mãe; ao dom da vida, ao 
crescimento, ao abandono in-
condicionado, à procura radi-
cal do bem do outro, à ternura.
Uma mulher que leva no seio a 
vida de um  outro ser, sem dúv-
ida deve cuidar de si mesma; 
submeter-se a controles méd-
icos periódicos, evitar o con-
sumo de substâncias nocivas, 
moderar o exercício físico, etc. 
As Filhas de Maria Auxiliado-
ra, chamadas a ser “mães” de 
tantos jovens, devem  também  
cuidar  da  sua saúde, confron-
tar-se cotidianamente com a 
Palavra de Deus, evitar consu-
mir tudo que pode prejudicar 
a vida de Deus que levam den-
tro, na consciência de que tudo  
aquilo que fazem para cuidar 
de si mesmas é em função do 
cuidado dos outros; nós, FMA, 

cuidamos de nós mesmas para que muitos jovens possam nascer 
à vida de Deus em Cristo Jesus. Neste sentido, cuidar de nós me-
smas significa colocar as condições para que  seja gerada a vida, 
cuidar de nós mesmas para sermos um sinal da maternidade de 
Deus.

  Para gerar
O verbo procriar evoca espontaneamente a ação do homem e da 
mulher que dão vida a um outro ser humano no mundo. Estes 
tornam possível   a identidade do filho ou da filha e, ao mesmo 
tempo, é o filho nascido que dá aos pais a nova identidade de pa-
ternidade e maternidade (André Foissoion, Que anuncio de evangelho ne-
cessita nosso tempo? Em,Uma nova oportunidade para o  evangelho. Para uma 
pastoral da gestação. Desclee de Brouwer 2011. Pg.125).
Nós, FMA, somos antes de tudo filhas. A filiação nos define, con-
figura a nossa identidade. Somos Filhas de Maria Auxiliadora e 
filhas de Deus que nos gerou pelo Espírito   no Filho, encarnado 
por meio de uma mulher: Maria, que é sobretudo Mãe. Somos cha-
madas a sermos reflexo da sua bondade materna (Const. art. 7) a fa-
zer Cristo crescer no coração dos jovens (Const. art. 4). procurando 
fazer nossos as suas atitudes, de ser como ela, auxiliadoras sem 
sermos mães. A maternidade espiritual é o pressuposto para que 
o Espírito possa tornar fecunda a nossa vida e a dos jovens. Por-
que somente o Espírito pode gerar a Vida de Deus. Não somos 
nós, mas o Espírito que fecunda a história, os eventos; abrir o ca-
minho ao Espírito por meio da Palavra implica dar oportunidade 
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de deixar-se gerar por Deus na própria vida, de 
abrir-se a uma nova identidade, de ser filhos e 
filhas de um Deus que é  Pai e Mãe.
Papa Francisco no livro A ternura de Deus, diz: 
“Nem todos entendem quando se fala da ma-
ternidade de Deus, e portanto preferem usar 
a ternura de Deus, própria de uma mãe, Deus 
é pai e mãe, a ternura é a virtude própria das 

mães. A maternidade se manifesta na ternura e 
na compaixão. A maternidade de Deus é origi-
nariamente geradora, gerou-nos antes de tudo, 
porque nos amou por primeiro, e nós, FMA, 
somos disso testemunhas. Por este motivo, fa-
cilitar o crescimento de Cristo nos jovens nos 
impõe cuidar do tesouro da identidade que re-
cebemos, que nos define e que nos faz ser e apa-
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recer visivelmente como aquilo que somos: sinal 
do Amor previdente de Deus, que não somente 
procura evitar o mal, mas se torna força gerado-
ra do Sumo Bem. Os jovens que participaram ao 
Capítulo Geral XXIII pediram-nos em primei-
ro lugar para sermos mães, desejam (Atos do CG 
XXIII, 18) sentir-se filhos de Deus em nossas casas; 
a maternidade é uma das pilastras de uma comu-
nidade a caminho.

 A hereditariedade de uma maternidade 
espiritual imensamente fecunda
Madre Mazzarello é para a Igreja “Mãe e Cofun-
dadora” (Const. art. 2). Diferentemente das outras 
Conselheiras, Madre Mazzarello assina os seus 
escritos com: “ a madre”, sem outra denomi-
nação. Ela era consciente de ser Mãe no Instituto 
a ela confiado. O ato mais importante e essencial 
do seu doar-se pela Fundação do Instituto, para 
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formar-lo, educá-lo e fazê-lo crescer é mesmo a 
sua maternidade espiritual (Maria Esther Posada, Si-
gnificado histórico-espiritual, 1992 nn. 104-117). 
A sua maternidade deu ao Instituto um aspec-
to original na atuação de uma experiência ca-
rismática feminina, em comunhão com a de D. 
Bosco, contribuindo para uma colaboração inte-
ligente e ativa, necessária ao processo de nasci-
mento do Instituto. Em pouco mais de oito anos 
e nove meses deixou-nos em herança uma expe-
riência do espírito que somos chamadas a tornar 
visível ainda hoje, sempre por intervenção ma-
terna de Maria.
Se a breve vida de Madre Mazzarello trouxe fru-
tos de fecundidade carismática, foi a sua morte 
precoce o ápice da sua maternidade espiritual, 
com a oferta total de si ao Senhor para o nascen-
te Instituto.
Ainda hoje, como Madre Mazzarello, somos 
instrumentos do Espírito Santo para difundir 
a experiência carismática salesiana ao femini-
no; por isto devemos ser conscientes da nossa 
identidade de sermos a imagem de Maria, mães 
para os jovens e as irmãs. A história do Institu-
to é para nós um “santuário espiritual” que ga-
rante as raízes as quais não podemos dispensar, 
para que o Espírito possa continuar a fazer cre-
scer em novidade o carisma salesiano. Não nos 
cansemos de conhecer e amar as nossas raízes, 
conhecer a nossa história como Instituto é algo 
que nos toca em nosso interior e nos transforma, 
nos encoraja a crescer em nossa identidade, de 
modo que nada do que tantas irmãs renuncia-
ram seja perdido. A custódia da nossa história é 
um ato dinâmico e gerador.

 O Espírito gera em e através de uma 
comunidade
Deus é Amor, e se encarna nas relações habi-
tadas pela tensão em direção ao amor; não um 
amor qualquer, mas aquele de Jesus Cristo. Na 
sua encarnação, Jesus se torna visível para mo-
strar o Invisível no seu relacionamento com os 
homens, com os mais pobres e os mais fracos, 
com as crianças, com as mulheres. Jesus ma-
nifesta a sua grandeza nos contextos de maior 

fraqueza humana. Lá sua missão se desenvolve 
em uma comunidade e, sendo Deus Amor, não 
pode manifestar-se sozinho. Deus, em Jesus, di-
vinizou a comunidade, fez das relações humanas 
o lugar privilegiado para encarnar o Amor, que 
somente do Verbo pode crescer e ser gerador de 
relações humanizantes porque torna presente 
Cristo em um grupo humano que é convocado 
no seu nome.
As nossas comunidades Educativas são chama-
das a ser sinais  de relações cristãs. Amar os jo-
vens e amar a si mesmas, no modo de Jesus. Os 
jovens têm necessidade de saber que os amamos, 
mas a coisa mais importante é que percebam a 
raiz do amor com o qual são amados: para além 
de nós mesmos, são infinitamente amados por 
Deus, em qualquer circunstância estes vivam  (cf 
Papa Francisco, Christus Vivit. Exortazione Apostólica 
pós-sinodal n. 112). O Espírito gera vida nos espaços 
do Amor; as nossas comunidades continuam a 
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ser chamadas a ser casas do Amor de Deus, como 
em Mornese, onde se procura sobretudo o bem 
do outro, onde  tratam-se como Jesus trataria, 
com ações concretas e autênticas, de ternura e 
compaixão, sendo uma para a outra, presença 
contagiante de vida autêntica  
(Pierrette Daviau, Espiritualidade de 
geração e prática pastoral, em Uma 
nova oportunidade para o Evangelho. 
Para um ministério da procriação. 
Desclee De Brouwner 2011. Pg 195). 
Trata-se de favorecer a reci-
procidade das relações nas quais circula a Vida, 
a Verdade, onde cada membro reforça a própria 
identidade graças à presença do outro. Relações 
que se ajudam a ser aquilo que cada um de nós 
é chamado a ser segundo o projeto de Deus. Se 
o Espírito não circula em nossas relações, cir-
cularão outros espíritos, que somos chamadas a 
viver e a propor o que sem dúvida obscurecerá a 
felicidade que somos chamadas a viver e a propor. 

O Evangelho abre sempre a possibilidade de co-
munhão. O Evangelho vivido por uma comuni-
dade se transmite por contágio.
Madre Yvonne na apresentação do tema 
escolhido para o próximo Capítulo Geral 

XXIV nos apresenta uma per-
gunta: Quais caminhos e re-
vitalização nas comunidades, 
para que sejam proféticas, fe-
cundas em nível vocacional? A 
fecundidade vocacional é um 
tema considerado prioritário 

em nossa missão: o empenho em acompanhar 
os jovens no seu projeto de vida, com parti-
cular atenção às vocações à vida consagrada 
salesiana.

 Acompanhar nos jovens, a Vida gerada 
pelo Espírito
Toda a pastoral juvenil é intrinsecamente vo-
cacional, inserida em todo itinerário educativo, 

Quais sentimentos 
transmitimos aos jovens 
como comunidade e como 
comunidades educativas?
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porém neste momento da história do Instituto, 
é também necessário repensar em como animar 
a proposta vocacional   e explícita. Em alguns 
contextos do Instituto, existe uma real preocu-
pação pela diminuição ou ausência de vocações. 
A nossa escolha de vida é um dom precioso que 
precisa alimentar e acompanhar a fim de que a 
herança espiritual e carismática que recebemos 
como FMA seja geradora de vida e de felicidade, 
herança que se transmite de geração em geração. 
Os jovens têm ainda necessidade do carisma sa-
lesiano ao feminino; as nossas obras podem che-
gar ao ocaso, mas não a presença FMA. 
O testemunho torna visível a nossa vocação que 
é indispensável para que as jovens mulheres pos-
sam discernir o chamado a uma escolha de vida 
consagrada. “Podemos e devemos ousar dizer 
a toda jovem que se interroga sobre a possibili-
dade de seguir esta estrada” (CV 274). ser fiéis à 
vocação implica a responsabilidade de preocu-
par-se pelo futuro do Instituto. O dom da vo-
cação que recebemos, não queremos que outras 
jovens mulheres o recebam? Talvez devamos dar 
prioridade à pastoral juvenil e, nela à animação 
vocacional.

FAVORECER O PODER GERADOR DO 
ESPÍRITO

 Testemunhos cristãos. Ser uma força 
profética de santidade.
A vossa vida deveria ser um estímulo profético 
que ajuda os outros (Papa Francisco, Christus Vivit. 
Exortação apostólica pós-sinodal n.161), ), diz o Papa 
aos jovens. É um convite que merece ser acolhi-
do por todos nós que procuramos levar os jovens 
a Cristo. Ser mulheres de Deus, que respiram o 
ar do Espírito, que se deixam gerar cada dia pela 
Palavra, pela experiência íntima da relação com 
o Cristo ressuscitado, abertas a uma contínua e 
dinâmica transformação, porque cada dia reno-
vam a determinação determinada (Teresa de Jesus, 
Caminho de Perfeição, c. 23) a seguir Jesus, a crescer 
na conformação aos seus pensamentos e senti-
mentos. Mulheres que despertam o desejo de 
Deus, porque Deus é o seu maior desejo. Mulhe-
res que não têm medo dos jovens, porque sabem 

que é o Espírito a construir a história e a gerar 
vida em cada jovem.
Evangelizar não significa fazer proselitismo. 
A Igreja cresce por atração, isto é, pelo teste-
munho dos seus apóstolos. Evangelizar é teste-
munhar como se vive o Evangelho, a fim de que 
o Espírito possa gerar a mensagem do Evangelho 
no coração dos jovens. Podemos acolher a mis-
são evangelizadora somente se vivemos pessoal-
mente a experiência de ser evangelizados, por-
que fomos gerados na vida em Cristo.
Como as crianças herdam traços dos pais, que 
assimilam durante a infância e a juventude, as-
sim os jovens que Deus nos confia e que tran-
scorrem anos conosco, deveriam estar em grau 
de perceber a presença de Deus em nós, deve-
riam estar em grau de identificar, através dos 
nossos gestos, palavras, ações e sentimentos, que 
somos Filhas do Altíssimo.

 Testemunhos qualificados
Se a finalidade do nosso Instituto é a de colabo-
rar com o Espírito para fazer Cristo crescer no 
coração das jovens mulheres (Cost. art.7), então é 
aqui onde devemos investir as nossas melhores 
reservas. Somos privilegiadas pela formação que 
recebemos. O Instituto oferece, desde as suas ori-
gens, percursos e meios para assegurar às Irmãs 
a aos leigos uma formação educativa e evangeli-
zadora a serviço dos jovens. Para um Anúncio 
de qualidade, o testemunho vai ao lado da sólida  
preparação catequética e pastoral, para poder 
enfrentar com os jovens os desafios da cultura 
contemporânea reforça a própria identidade  sa-
bendo dar as razõesa Papa Francisco reconhece 
que a Igreja tem dificuldade em dar as razões das 
suas posições doutrinais e éticas diante da so-
ciedade contemporânea,  (Papa Francisco. Christus 
Vivit. Exortação  apostólica pós-sinodal n. 40). Hoje os 
jovens têm acesso ilimitado ao mundo da infor-
mação e das tecnologias; é necessário formar e 
formar-nos juntos.
Educadores e FMA provenientes de ambientes 
pastorais diversos expressam com freqüência 
a preocupação de “não saber como fazer, como 
responder às perguntas dos jovens”. Quem os 
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acompanha tem a responsabi-
lidade de dar respostas pon-
deradas e dialogadas; existem 
problemáticas sociais e não 
somos sempre preparados para 
enfrentar. Dar qualidade à for-
mação não significa somente 
freqüentar cursos, adquirir 
conhecimentos e competênc-
ias, mas também aprofundar 
a literatura do Instituto, o ca-
risma salesiano, as publicações 
sobre educação e a evangeli-
zação. Quanto tempo dedica-
mos a uma leitura que nos dá 
conteúdos sobre saber ser e sa-
ber estar entre os jovens como 
Educadores/ras e como agentes 
de evangelização? Alargar o 

olhar sobre o mundo da pasto-
ral juvenil é o agir gerador do 
Espírito sobre a nossa expe-
riência.

 Testemunhas que criam a 
cultura da pastoral juvenil
Se cuidamos da pastoral juve-
nil, estaremos nos passos dos 
tempos, como fizeram nossos 
Fundadores e as nossas primei-
ras irmãs de Mornese. Facilitar 
a ação do Espírito Criativo si-
gnifica parar a pensar juntos no 
agir pastoral. As Linhas Orien-
tadoras da Missão Educativa 
do Instituto FMA estimulam 
ao envolvimento das pessoas, 
a elaborar processos educomu-
nicativos, a colocar em sinergia 

funções e papéis, seja em nível 
local como em nível inspeto-
rial. A Coordenação para a co-
munhão requer a participação 
efetiva e afetiva de toda a Co-
munidade Educativa em torno 
do modelo pastoral que apre-
senta a identidade das pesso-
as que querem formar (Instituto 
FMA, Linhas Orientadoras da Missão 
Educativa, LOME, nn. 138, 139, 140). 
É necessário reler o modelo 
de pastoral para reprojetá-lo a 
partir das necessidades dos jo-
vens.
A missão carismática que re-
cebemos de Deus não pode ser 
improvisada na base da boa 
vontade ou da criatividade para 
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entretenimento dos jovens. Demos a nossa vida 
ao Senhor para ser sinais do seu amor previdente 
entre as jovens (Const.art.1), e este empenho delica-
do exige pensar, projetar, preocupando-nos com 
o futuro dos jovens, de como acompanhá-los no 
caminho da santidade, para que sejam felizes no 
tempo e na eternidade;  exatamente como faria 
uma mãe que se preocupa com o crescimento 
cotidiano do próprio filho e  também do seu 
futuro, procurando o modo de favorecer o bem 
maior, sem medir esforços ou sacrifícios.
A Igreja, o carisma salesiano, nos motivam a vi-
ver com os jovens um processo de inculturação 
(Exortação Apostólica Catequesi tradendae, 1979), para 
reformular a linguagem da fé em cada cultura. 
O processo de inculturação requer refletir sobre 
pastoral a partir dos desafios do atual contexto 
cultural (Jean Maria Donegani, Aculturação e geração da 
fé, em uma nova oportunidade para o Evangelho. Para um 
mistério da procriação. Desclee De Brouwner 2011, p. 34), e 
isto requer tempos e espaços.
A Pastoral Juvenil do Instituto FMA se realiza 

com projetos concretos, envolvendo toda a co-
munidade educativa para o bem dos jovens e dos 
interlocutores pastorais.
Preparar o caminho do espírito para que gere 
a vida de Deus nos jovens requer encontros de 
leitura e reflexão juntos, de discernimento e 

decisões, de condivisão de critérios, objetivos, 
estratégias educomunicativas e evangelizadoras. 
O empenho da evangelização requer os nossos 
melhores esforços pelo estudo e a busca juntos, 
não somente de projetar as atividades com os jo-
vens. O agir pastoral requer na base um projeto, 
um plano que garanta a convergência e a cor-
responsabilidade de toda a Comunidade Edu-
cativa. Seria auspicável que o trabalhar juntos 
como comunidade em comunhão de intenções 
e de ações, seja contínuo, com objetivos claros e 
uma boa organização para desenvolver um ser-
viço eficiente (Papa Francisco. Crhistus Vivit. Exortação 
apostólica pós-sinodal n.172). Devemos pensar com 
os jovens, para não corrermos o risco de propor 
sempre aquilo que apreciamos, sabendo que o 
futuro será enriquecido pelo passado e inovador 
pelo presente.
Paulo VI, por ocasião do centenário da Fundação 
do Instituto FMA, no seu discurso de gratidão 
pela beleza da manifestação de Deus através das 
FMA, como intervenção criativa na sociedade e 
na Igreja afirma: “vemos em vocês a continuida-

de ininterrupta do esplêndido florescer de um 
ideal e de caridade e zelo”.

O Papa nos convida a 
“olhar para a frente” 
para continuar a re-
sponder aos chamados 
de Deus no sinal dos 
tempos novos. “Peço 
que cada uma respon-
da nosilêncio no seu 
coração: farei todo o 
possível, para que a vi-
talidade primitiva do 
cepo robusto plantado 
pelos vossos Santos 
Fundadores continue a 
florescer em toda a sua 

plenitude. E como faremos? Ele diz que existe 
uma única resposta infalível: a santidade”.
A fonte da fecundidade é o próprio Deus; deixe-
mo-nos renovar pela sua presença, para que con-
tinue a tornar fecunda a nossa vida e a vida do 
Instituto FMA.



Prendersi cura



São resilientes as mulheres que cuidam a cada dia, com 
o mesmo afeto e com a mesma energia, os seus filhos pe-
quenos e os seus pais anciãos, ou não deixam diminuir a 
cumplicidade em relação aos seus maridos. São resilientes 
as mulheres que não se deprimem quando perdem um tra-
balho, ou conseguem, como acontece em tantas famílias, 
a levar adiante situações difíceis quando o marido fica de-
sempregado. E são resilientes as mulheres que, por amor, 
mas com extraordinária lucidez, salvam um ma-
trimônio e uma família das intempéries da infi-
delidade. Fazem-no com dor, às vezes também 
com a consciência da afronta sofrida, mas o 
fazem antes de tudo com amor. Diante da 
tempestade da mudança as mulheres mo-
stram uma bagagem de flexibilidade que 
as tornam imbatíveis na arte de enfren-
tar situações inéditas e difíceis.

 Enfrentar as mudanças
Andrew Zolli e Ann Marie, no livro 
Resiliência, a ciência de adaptar-se 
às mudanças, escrevem: “Imagi-
nem um mar na tempestade, e 
nós no meio a navegar com em-
barcações que não dominam a 

As mulheres são resilientes graças à sua flexibilidade e 
à capacidade de amar. Assim educam os filhos,  salvam 
matrimônios, cuidam dos pais. Dobram-se mas não se 
quebram. Nunca.

As mulheres e a resiliência
Mara Borsi, FMA
mara@fmails.it
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Estórias verdadeiras de quem as vive
Tim Guénard: Além do próprio ódio...

Abandonado pela mãe, na estrada, com apenas três 
anos, reduzido ao fim de vida pelo pai  pela fúria das 
pancadas, e, por causa disso,  em um leito de hospital 
por dois anos: a infância de Tim é um inferno de raiva 
 De ódio. Segue depois uma juventude assinalada pela 
degradação extrema, da humilhação e da violência em 
um alternar-se de reformatórios, orfanatos e institutos.

A 12 anos Tim começa a viver na estrada e se torna um 
adolescente violento, constrangido a prostituir-se e a 
roubar as prostitutas para sobreviver. Uma única coisa o 
mantém vivo: o ódio pelo pai e o desejo de vingar-se. O 
encontro com um sacerdote católico e o amor por uma 
jovem mulher mudaram radicalmente a sua existência. 
Hoje vive, com a mulher e quatro filhos, próximo 
a Lourdes no sudeste da França e trabalha como 
apicultor. Com a sua família  dá acolhida e assistência às 
pessoas em dificuldade. Cada vez que lhe é  pedido por 
pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, etc., leva o 
seu testemunho para quem tem necessidade de ajuda 
para acreditar ainda no amor, no perdão, na vida.
Eis alguns traços selecionados da autobiografia.

O perdão não é uma varinha mágica. Existe o perdão do querer e 
aquele do poder: se quer perdoar mas não se pode. Sim, é preciso 
tempo. Eu tive a sorte de encontrar gente verdadeira. Amaram-me 
com as marcas do meu passado, tiveram a coragem de aceitar a minha 
diversidade, com os meus ímpetos de homem ferido. Escutaram o 
meu sofrimento  continuaram a amar-me depois das tempestades. 
Agora tenho a consciência  de ter recebido. O passado desperta com 
um com um som, uma palavra, um odor, um rumor, um gesto, um 
lugar  vislumbrado... Basta um nada para que as recordações aflorem. 
Desestruturam-me, me ferem. Estão na memória, pois sou ainda 
sensível. 

Perdoar não quer dizer esquecer. É aceitar viver em paz com a ofensa. 
Difícil quando a ferida atravessou todo o ser até marcar o corpo 
como uma tatuagem mortal. Recentemente precisei passar por uma 
cirurgia  nas pernas: as pancadas do meu pai provocaram danos físicos 
irreparáveis. A dor volta com freqüência: e com ela a recordação.
Para perdoar é necessário recordar. Não esconder a ferida.
Enterrá-la, mas ao contrário, colocá-la a nu, sob a luz. Uma ferida 
escondida infecciona e deixa o seu veneno. É preciso que seja curada, 
escutada, para poder se tornar fonte de vida. São testemunhos de que  
não existe ferida que não possa ser lentamente cicatrizada com o amor.
(Fonte Tim Guénard, Mais forte que o ódio, Editora Tea 2012).

violência da maré. A resiliência é a capacidade 
de imaginar e construir algo de novo, de mais 
adaptado à tempestade que estamos enfrentan-
do. É  o não desanimar diante da mudança, mas 
até considerá-la uma oportunidade. Uma virtu-
de que as mulheres conseguem aplicar quase  de 
modo  automático”. A resiliência é certamente 
uma das  qualidades mais adaptadas ao período 
de grandes transições [que] estamos vivendo. “A 
resiliência não deve ser confundida com a resi-
stência” esclarece Cristina Castelli, Coordena-
dora da unidade de pesquisa sobre resiliência na 
Universidade Católica de Milão, que desde 2013 
trabalha  com diversas ONGs em contextos in-
ternacionais para sustento de menores, famílias 
e comunidades vítimas de calamidades naturais, 
guerra e migração forçada. “Quem resiste e re-
cua diante das dificuldades da vida antes ou de-
pois corre o risco de fracassar. A resiliência, ao 
contrário, te permite retomar o caminho, talvez 
de outro modo e sob outras formas”.
Quando se sofre uma perda ou se torna vítima 
de um incidente, entra-se no buraco negro do 
sofrimento, mas existem estratégias para tentar 
renascer. “Diante de um evento trágico sente-se 
desorientados e fora de controle, explica Ele-
na Malaguti, docente de Didática e Pedagogia 
especial na Universidade de Bolonha, que por 
anos esteve ao lado de crianças de Saravejo em 
guerra , e das favelas brasileiras. ‘É importan-
te conceder-se o tempo: existe o momento das 
recordações, da aceitação e da reabilitação, que 

alimenta a esperança que algumas partes 
de nós podem contudo ir adiante”.
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“Flexibilidade, criatividade, problemsolving, 
até humorismo: são estes os ingredientes que 
ajudam a tornar-nos resilientes”, explica Cristi-
na Castelli. Assim como ter alguém ou alguma 
coisa que ajude a consolidar-se: uma pessoa para 
amar, uma paixão que aumente a auto estima. 
“Porque  a resiliência não é Batman: é Robin, a 
muleta sem a qual vencer sobre adversidades se-
ria impossível”.

 Cabeça erguida apesar de tudo
Será porque inseriram neles o instinto de 
conservação da espécie. Ou porque foram 
protagonistas de páginas entre as mais 
difíceis na história da humanidade. Tal-
vez, mais simplesmente, será porque as 
mulheres são conscientes de investir, 
neste Novo Milênio, um papel diferen-
te, especial, determinante. De fato, 
na atitude da resiliência, sempre 
mais mulheres contemporân-
eas demonstram possuí-la ao 
enfrentar a vida; parece o re-
sultado de uma arma de aço 
– forjada pelo tempo -  do 
qual hoje mais que antes se 
encontram todas preciosa-

mente equipadas. Uma alma que exorta a reagir 
positivamente diante das dificuldades e eventos 
traumáticos, que incita a não deixar-se sobre-
carregar, a não despedaçar-se, mas a enfrentar 
o sofrimento mostrando sorriso e criatividade, 
revelando o melhor de si.
É assim: as mulheres contemporâneas se reve-
lam “campeãs de resiliência” porque sabem e 
querem olhar para o futuro sempre e de todo 
modo com positividade. 
 Têm a capacidade, toda feminina, de saber 

conciliar emoção e razão, e a flexibilidade, 
com que estão em condição de retomar 

a própria vida diante dos eventos, re-
presenta um traço decisivo para uma 
virada sociocultural essencial. É ver-
dade, isto torna o mundo das mulhe-

res também mais frágil, sujeito a 
uma superação contínua. Mas 
os espíritos resilientes sabem 
que o segredo do jogo está 
em suas mãos. E, justamente 
como ensinou Wondy, que-
rem jogar do melhor modo 
e de fronte erguida a par-
tida da vida.
Wondy é o pequeno ape-

Bandiougou Diawara: a minha paixão é estudar

A minha vida em Mali era serena: amigos, estudo, um 
certo bem-estar, uma família afetuosa. Mas na morte de 
minha mãe tudo rapidamente se transformou em um 
pesadelo. As circunstâncias me forçaram a ir embora. 
Tomei a estrada em direção à Algéria, precisei adaptar-
me a fazer qualquer trabalho, duro e humilde. Mas com 
freqüência, nem ao menos isto bastava e então parti para 
a Líbia.
Alí conheci a arrogância de homens que nos tratavam 
como bobos, como escravos. Devia fugir ainda, atravessar 
o mar. Sabia sobre naufrágios, mas agora era tarde: atrás 
não podia voltar.
Quando cheguei à Sicília estava só, mas encontrei uma 
nova  família feita de tantas pessoas com as quais eu não 
tinha laços de sangue: outros rapazes que tinham feito a 
minha mesma viagem, professores, educadores, amigos 

italianos.
Recomecei a estudar com determinação, antes no CPIA 
e depois me preparei para fazer o salto para freqüentar 
diretamente o III ano do Liceu científico. Estudar é a 
minha paixão e também recitar. Traduzi na minha língua 
mãe trechos da Odisséia e interpretei a parte de Ulisses. 
Com um grupo de jovens refugiados fundei Giocherenda, 
[Brincadeiras que valem], um coletivo artístico que 
inventa brincadeiras narrativas e cooperativas. Queremos 
levar alegria, fantasia e condivisão e transmitir com a 
nossa experiência que se pode levantar apesar de tudo, 
sendo livres e unidos. O meu sonho é 
criar uma agência para dar trabalho aos 
jovens italianos desocupados. Quero fazer 
qualquer coisa para o país que me acolheu.
(Fonte: http://rolemodel.erasmusplus.it/).
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lido que há tempo os amigos lhe davam (Wondy, 
de Wonder Woman) com que Francesca Del Ros-
so, escritora e jornalista, morta em 2016 depois 
de uma longa batalha contra o câncer, assinava o 
post do seu blog no lugar de Vanity Fair intitu-
lado As quimio aventuras de Wondy, onde con-
tava com ironia e positividade a sua experiência 
de doença. Daquele blog de sucesso nasceu, em 
2014, um livro que foi um pequeno caso edito-
rial. E justamente no mundo dos livros – gran-
de paixão de Francesca – foi ligada a associação 
cultural “Wondy sou eu”, fundada pelo marido, 
o jornalista Alessandro Milan, com o objetivo de 
difundir a cultura da resiliência através de even-
tos e iniciativas concretas, como a ativação do 
Prêmio de Literatura Resiliente.

 Protagonistas de paz e vida
A toda latitude geográfica as mulheres são sem-
pre mais ativas protagonistas dos processos de 
reconstrução e de “resiliência” nas áreas de con-
flito e nos cenários de pós-conflito, mas também 
nas  realidades sociais em que, atrás de uma apa-
rente normalidade, se projeta a desagregação, 
trabalha a instabilidade ou fortalece a crise 

econômica com todas as 
suas conseqüências. 

As mulheres resi-
lientes estão em 
toda parte, onde 
se vive em paz 
e onde se sofre 

a guerra; nos grandes desafios e nos sacrifícios 
menores e constantes. As mulheres desafiam as 
adversidades por natureza, vocação e destino e 
demonstram uma extraordinária capacidade 
de resiliência, algo mais que a simples força de 
sobrevivência, algo que compreende e supera a 
resistência, a respeito dos eventos traumáticos 
ou a calamidade de várias naturezas; é a força de 
reconstruir a si mesmas, a própria família, a co-
munidade de pertença, partindo novamente das 
raízes ou daquilo que permaneceu vivo e vital 
para desenhar o futuro. Para trazer a vida onde 
passou a morte, para continuar a fazer nascer, 
crescer e gerar vitalidade; para novamente ligar 
os fios e tecer a trama de algo que foi quebrado.
Protagonista de vida e de paz é Cacilda Massan-
go, moçambicana, que se descobriu soropositiva 
e mãe de uma menina doente. É ativista de “Eu 
Sonho”, um movimento em defesa do direito à 
saúde e a acesso gratuito aos tratamentos para os 
doentes de Aids. Sustentou centenas de mulhe-
res soropositivas ajudando-as a reencontrar um 
papel central na família e na sociedade. Como 
ela, também a mauritana AminetouEly encon-
trou forças para o empenho social de uma hi-
stória difícil, nascida em uma família feudal, 
constrangida a casar-se com apenas 13 anos. 
Fundou a Associação das Mulheres Chefes de 
Família (Afcf), que combate contra as violências 
domésticas e sexuais, a escravidão  e deu uma 
segunda ocasião a 100 mil mulheres. Enfim, a 
astrofísica Francesca Faedi empenhada contra 
o gender gap e a encorajar jovens mulheres ao 
estudo e matérias científicas.
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Jovens e muitos jovens sem trabalho têm boas razões para deprimir-se. 
Imbuídos como são de falsos valores, sucumbem aos riscos de depen-
dência de substâncias, de jogo, da tecnologia... E, no entanto, são esses a 
decidir o futuro da sociedade. Adoece-se por motivos diversos. Os ho-
mens adoecem mais por causas ligadas à frustração na esfera social 
e do trabalho. Temem mais não estar em condições de afirmar-se, 
de reger os ritmos da concorrência e não conseguirem sustentar a 
vida de uma família. As mulheres (3 pacientes sobre 4 são mulhe-
res, ou seja, os 75% dos doentes) adoecem por distúrbios afetivos, 
perda da estima de si, excesso de trabalho, não conseguir manter 
o bem-estar. Incide certamente sobre todos a crise econômica, 
mas não se deve desconsiderar o mal-estar interior do espírito 
humano.  De fato, a depressão afunda nas raízes da alma e não 
seria preciso focar demais na terapia farmacológica nem pensar 
que se possa curar todos ao mesmo modo.   A psiquiatria hoje,  
considera as diferenças, apresentando abordagens terapêuticas 
sempre mais personalizadas.
Os psicólogos sugerem diversas estratégias de luta contra a de-
pressão: colher o momento e decidir-se a agir em confronto com 
a realidade assim como se apresenta; empenhar-se em algum tra-
balho manual que permita realizar resultados concretos e satisfa-
tórios; potenciar o contato com a natureza ( cuidar de um jardim, 
um animal, passear, fazer atividade esportiva...), liberando a in-
teligência de fechamentos e  racionalizações;  evitar lamentar-se, 
terminando por multiplicar o peso da solidão e das adversida-
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Estamos em uma época histórica em que a depressão cresce de 
modo assustador. Muitos lamentam-se por sentir-se soltei-
ros, privados de interesse e de energia vital, tristes, o que fa-
cilmente provoca doenças. O estado psíquico interfere na 
saúde e altera as funções vitais conectadas com o bem-e-
star: sono, apetite, sistema de imunidade. O bem-estar 
mental das pessoas parece um objetivo sempre distante, 
dado o aumento dos medos, das inseguranças, das perdas 
de confiança. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
assinala o ápice da depressão, que chegará no próximo 
decênio até se tornar em 2023 a primeira causa no mundo 
de jornadas de trabalho perdidas por incapacidade, supe-
rando o primado histórico das doenças cardiovasculares e 
os tumores.

Aproveitar a vida
Giulia Paola Di Nicola - Attilio Danese
danesedinicola@prospettivapersona.it
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longa que aquela breve”); procurar concentrar-se 
sobre eventos e pessoas positivas; evitar valorizar 
e julgar a si mesmos e aos outros em termos de 
sucesso/fracasso; dar espaço à espontaneidade 
de ações não estritamente controladas; potenciar 
a vida espiritual para readquirir a certeza de ser 
amados, independentemente dos sucessos ou 
fracassos exteriores.

 Santidade e alegria
A terapia que o Papa Francisco propõe na 
‘Gaudete et exultate’, foca sobre   a união 

entre santidade e alegria: “Não existe que 
uma só tristeza... aquela de não ser san-
tos”. O Papa faz apelo não à santidade 
de vida heróica, mas àquela “da porta 
ao lado”, da “classe media” (GE, 6-7), da 
“nossa mesma mãe, uma avó ou ou-

tras pessoas próximas» (GE, 3) que 
de geração em geração viveram 

aprendendo a aceitar os limi-
tes próprios e os dos outros, 

17

des ( as profecias que se auto realizam!); desapegar-se 
de dependências a pessoas e bens conquistando uma 
liberdade interior ( Santo Inácio de Loyola reco-
mendava a indiferença a tudo: “Não desejar de nossa 
parte mais a saúde que a doença, mais a riqueza que 
a pobreza, mais a honra que a desonra, mais a vida 
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sem deixar de esperar confian-
temente a mudança. Recomen-
da não os tempos de uma cura 
apressada, porque os ritmos da 
Graça são sempre sugestivos: 
“a Graça age historicamente... 
nos   prende e nos transforma 
em modo progressivo. Portan-
to, se  rejeitamos esta modali-
dade histórica progressiva, de 
fato podemos chegar a negá-la 
e a bloqueá-la, mesmo se com 
as nossas palavras a exaltamos» 
(GE, 50). Ele recorda que a vida 
cristã não é um paraíso na ter-
ra e que é preciso lutar para não 
prender-se ao negativo que nos 
atinge: “a ansiedade nervosa e 
violenta que nos dispersa e    de-

bilita, a negatividade e a tristeza, 
a acídia cômoda, consumista e 
egoísta, o individualismo e tan-
tas formas de falsa espirituali-
dade”» (GE, 111). Na vida de cada 
dia é necessário também tomar 
o gosto de sorrir: existe absoluta 
necessidade de humorismo para 
prevenir o estresse, para alegrar 
os momentos das refeições, do 
descanso, enfraquecer certas 
tensões até fazer despontar o 
sorriso. «O mau humor não é 
um sinal de santidade» (GE, 126). 
Al contrário, um santo se re-
conhece também porque «“Sem 
perder o realismo, ilumina os 
outros com um espírito posi-

tivo e rico de esperança» (GE, 
122). «Filho... trata-te bem... 
Não privar-te de um dia feliz... 
Deus criou os seres humanos 
retos, mas esses vão em busca 
de infinitas complicações» (Qo 
7, 14,29). 

 Cura e oração
É necessário recomendar a ale-
gria porque a depressão atinge 
também tantos cristãos anima-
dos de santas intenções, mas 
entristecidos pela vida, pelo 
excesso de práticas devocionais 
que do contexto em que as sepa-
rações são abundantes, divórc-
ios, fugas dos filhos, suicídios, 
feminicídios... Contra a depres-
são é difícil lutar sozinhos: “se 

somos muito sozinhos, facil-
mente perdemos o sentido da 
realidade, a clareza interior, e 
sucumbimos” (GE, 140). Por 
isso Papa Francisco convida a 
sair de si, libertando-se da con-
vicção de que a cura dos outros 
seja menos importante que a 
oração. Ao contrário, esta às 
vezes pode ser destorcida se vi-
vida como complacência do eu 
e fuga dos relacionamentos. Si-
gnificativo episódio, que Papa 
Francisco ama recordar de 
Terezinha: “Em uma  tarde de 
inverno cumpria como de co-
stume o meu pequeno serviço... 
a  certo momento ouvi distante 

um som  harmoniosos de um 
instrumento musical: então 
me imaginei em um salão bem 
iluminado todo esplendente de 
ouros, jovens elegantemente 
vestidas que se cumprimenta-
vam  em satisfações mundanas, 
pois o meu olhar cai sobre a 
pobre doente que  eu sustenta-
va: ao invés de melodia eu ou-
via de vez em quando os seus 
gemidos  de lamentos... Não 
posso exprimir o que acontece 
na minha alma, aquilo que sei  
é que o Senhor iluminou com 
os raios da verdade que supe-
ram totalmente o esplendor te-
nebroso das festas da terra, que 
não podia acreditar na minha 

felicidade”(GE, 145).
As relações de amiza-
de são preciosas para o 
bem-estar das pessoas, 
mas é preciso apoiar-se 
sobre idéias e os com-
portamentos dos outros 
e, portanto, aprender a 
dialogar “exprimindo 
com franqueza o próprio 

ponto de vista, sem apegar-se 
sobre as próprias idéias e re-
speitando as de todos. Também 
quando se defende a própria 
fé... é necessário fazê-lo com  
mansidão ... Na Igreja tantas 
vezes erramos por não termos 
acolhido este apelo da Palavra 
divina”(GE,73). Não se pode 
ser feliz com os outros quando 
se pretende que os outros mu-
dem. O exercício da caridade 
liberta dos esquemas: “Não é 
bom complicar o Evangelho e 
fazer-se escravos de esquemas” 
submetendo “a vida da Graça 
a certas estruturas humanas”. 
Jesus, de fato, “não nos dá duas 

«Oração de São Tomás Moro: “Dá-me, Senhor, uma boa digestão, e também algo 
para digerir. Dá-me a saúde do corpo, com o bom humor necessário para mantê-
la... Dá-me uma alma que não conheça o mau humor, a murmuração, os suspiros 
e os lamentos, e não permitir que me queixe excessivamente por aquela coisa tão 
embaraçosa que se chama “eu”. Dá-me, Senhor o sentido do humorismo. Dá-me a 
graça de entender as brincadeiras, para que tenha na vida um pouco de alegria e 
possa comunicá-la aos outros. Assim seja”.». 
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público” (GE,98). Com freqüência reconquista-
mos a alegria empenhando-nos em fazer felizes 
os outros, especialmente os menos afortunados: 
“com os descartes desta humanidade vulnerável 
no fim do tempo o Senhor plasmará a sua última 
obra de arte”(GE,61).
Podem também perguntar-nos se a depressão 
possa ser interpretada como um sinal “positivo”, 
como uma tentativa da alma de dar uma limpe-
za na existência e reencontrar o gosto de viver. 
Compete a cada um chegar a encontrar a sua 
estrada original para defender-se da depressão 
e conquistar a alegria. Únicas são as histórias 
de vida e específicas as terapias eficazes: “Não 
se trata de aplicar receitas ou de repetir o pas-
sado, já que as mesmas soluções não são válidas 
em todas as circunstâncias e aquilo que era útil 
em um contexto pode não sê-lo em um outro. O 
discernimento dos espíritos nos liberta da rigi-
dez, que não tem espaço diante do perene hoje 
do ressuscitado. Unicamente o Espírito sabe pe-
netrar nas dobras mais obscuras da realidade e 
ter presente todas as suas nuances, para que pos-
sa emergir com luz forte a novidade do Evan-
gelho”(GE,173).

fórmulas ou dois preceitos a mais. Dá-nos dois 
rostos, ou melhor um só, aquele de Deus que se 
reflete em muitos” (GE,61). 
É significativa a insistência do Papa Franci-
sco sobre a necessidade de ser alegres evitando 
espiritualismos (“Não é sadio amar o silêncio 
e evitar o encontro com o outro... procurar a 
oração e desvalorizar o serviço...” GE, 26-27) e 
focando muito mais sobre o exercício do amor 
aos irmãos: “Alguns, por preconceitos espiritua-
listas, pensam que a oração deveria ser uma pura 
contemplação de Deus, sem distrações, como se 
os nomes e os rostos dos irmãos fossem um di-
stúrbio a evitar...” (GE,154). “Podemos pensar 
que damos glória a Deus somente com o culto 
e a oração, ou unicamente conservando algu-
mas normas éticas... esquecemos que o critério 
para valorizar a nossa vida é antes de tudo aqui-
lo que fizemos aos outros. A oração é preciosa 
se alimenta uma doação cotidiana “ (GE 104) e, 
portanto, se faz ver em cada próximo o rosto de 
Deus. Isto vale especialmente para aqueles que 
são tentados a ver como um “fardo... um impre-
visto que atrapalha, um delinqüente ocioso, um 
obstáculo no meu caminho, um aguilhão mole-
sto para a minha consciência, 
um problema que os políticos 
devem resolver, e talvez tam-
bém um lixo que suja o espaço 

L. Bloy, A mulher pobre, Reggio Emilia 1978, 375.
Teresinha de Lisieux, Manuscrito C, 29v-30r: Obras completas Roma 1997, p. 269.
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Gerar pode ser vivido como um desejo, uma 
necessidade, uma exigência, um dever, 
mas também como uma recusa. É pos-

sível tornar-se mães e pais seja em nível 
físico e jurídico, como também espi-

ritual. Acontece às vezes, por erro, 
outras por sorte, mas geralmente por 
escolha. É de qualquer modo uma 
aventura, um risco, um evento que 
tem sempre o imprevisível.

Chega-se geralmente através de 
um processo de crescimento do 
percurso pessoal assinalado por 

crises e por pontos de chegada nun-
ca totalmente definitivos. Segundo 

Erikson, a fase geradora vem de-
pois da juventude, quando o indi-
víduo, tendo elaborado uma sua 
identidade pessoal, está em grau 
de entrar em relação sem medo, 
sem confusões, sem defesas. Na 
adolescência, a capacidade de 
reflexão leva ao conhecimento 
e à consciência da própria indi-
vidualidade e das próprias ca-
racterísticas. A consciência, se 
sustentada pela confiança em si 

e por uma boa dose de coragem e 
de humildade, torna possível a acei-

tação daquilo que se é fisicamente, 
moralmente, psiquicamente e pela 

própria história positiva ou negativa 
que seja. A unificação da personalidade 

Se filhos e filhas se nasce, mães e pais se torna. Nascer, vir ao 
mundo, ser filhas e filhos é uma aventura original, inédita, de 
percurso e chegada desconhecidos, e dos horizontes ilimitados 
da liberdade do amor que gera.
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incutir uma espécie de medo tipo de prudênc-
ia que leva a frear e também desistir. São, com 
freqüência, medos e inseguranças devidas a difi-
culdades evolutivas não superadas ou mesmo li-
gadas a hábitos, horários, papéis que inibem um 
pensamento criativo e rejeitam o risco. Quando 
os medos participam do percurso da atividade 
formativa (ensino, assistência, acompanhamen-
to, animação) podem “constranger” a assumir, 
com as pessoas confiadas, atitudes frias, alter-
nativas, tendencialmente impositivas, materiali-
stas, atitudes que, distanciam e bloqueiam, estão 
em contradição com a relação fecunda.

 Possibilidades ilimitadas
Quem, como missão se encaminha pela estrada 
da educação, sonha gerar. E o pode fazer. Os li-
mites, os medos, as imaturidades podem ser su-
peradas. A história da Humanidade como tam-
bém a do Instituto são povoadas de pessoas que, 
habitadas por aquele Divino que torna o amor 
forte e desinteressado, semearam alegria e vida, 
realizando maternidade e paternidade em toda 
parte. Basta pensar em Madre Mazzarello e em 
D. Bosco: “Pai de muitos filhos, pai”, recita um 
canto juvenil conhecido no mundo salesiano.
 E o amor, a aceitação desinteressada que atra-
vés das relações de confiança, de força e ternura, 
de compaixão e de perdão pode dar vida a uma 
amizade, a uma maternidade espiritual. É um 
caminho fatigoso que reserva também desilu-
sões, porque se desencontra com a liberdade das 
pessoas confiadas. Não se dispensa que uma pes-
soa consagrada porque jovem e profissionalmen-
te preparada ou porque de boa idade e esperta 
esteja sempre em condições de realizar relações 
maternas. Às vezes, depois de ter perdido tempo, 
atenções e fadigas, se pode ter a impressão de ter 
gerado um aborto. Mas, a experiência diz que, 
com freqüência, passados os anos da turbulênc-
ia e da incubação, aquilo que parecia uma perda 
se revele simplesmente uma semente à espera da 
sua primavera para desabrochar.
O amor humano é forte e potente, mas também 
limitado e frágil. Para poder entrar em relações 
que geram vida e que tornam mães e pais espi-

que o conhecimento e a auto-aceitação compor-
ta, mesmo se sempre perfectível, reforça a estima 
e a confiança em si, permite abrir-se aos outros 
sem medo e entrar naquelas relações profundas 
que podem gerar seja física seja espiritualmente.

 Dificuldade de percurso: o medo
Maternidade e paternidade hoje estão atraves-
sando uma forte crise. A não natalidade espe-
cialmente nos Países do Ocidente, trás sérias 
preocupações. Na sociedade, junto àqueles que 
querem um filho a todo custo (barriga de aluguel 
e outros...), convivem aqueles que o rejeitam. 
Das entrevistas, das estatísticas, pelos colóquios 
pessoais emerge que uma das problemáticas 
que freiam é o medo. Existe um medo transver-
sal vinda do pessimismo de quem, olhando aos 
episódios crescentes de violência, às guerras, à 
corrupção e à situação ecológica de poluição e 
desfrutamento da terra, pensa que não seja justo 
colocar no mundo uma filha, um filho com um 
futuro de fim do mundo.
Existe ainda um medo pessoal, filho daquele 
egocentrismo que quase nunca é totalmente su-
perado. É o medo da fadiga, de sacrificar hábit-
os confortáveis, tempos, liberdade pessoal e de 
aventurar-se para o imprevisto que o evento de 
uma maternidade e paternidade física sempre 
comportam. Quando nasce uma criança, me-
smo com fadiga, abandonam-se atitudes côm-
odas, tempos de sono, do trabalho e das férias 
para adequar-se às exigências da novo chegado. 
A dedicação materna e paterna não é fácil, nem 
dispensada, como às vezes se tende a acredi-
tar. É incômoda, faz medo e, como confirmam 
as estatísticas, induz a reduzir drasticamente o 
número dos filhos ou a recusá-los. Somente um 
amor forte, desinteressado, que não teme fadigas 
e riscos, gera.
Semelhante às necessidades que fazem parte da 
maternidade física, existem algumas que entram 
diante a uma possível maternidade espiritual. 
Tomar conta de um oratório, uma escola, uma 
casa de acolhida, uma comunidade, um grupo 
de pessoas desconhecidas é sempre uma fadi-
ga, um risco e uma responsabilidade que pode 

Gerar
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rituais é necessário ser sustentado, potenciado, 
purificado. E isto acontece entrando em relação 
com o inefável através da oração, uma oração 
que, indo além da récita de fórmulas, se torna 
relação “amorosa” de confiança, de entrega, de 
abandono. O ser e o sentir envolvidos no abraço 
do Amor, por Aquele que aceita reconciliação 
por aquilo que se é, incluindo limites e defeitos, 
é um grande auxílio para reforçar a confiança 
em si e a esperança, aceitar-se plenamente, supe-
rar os medos e fazer um salto de qualidade tam-
bém na maturação humana. Em sua companhia 
desfilam os rostos das pessoas confiadas, dimi-
nuem as preocupações excessivas que povoam 
os pensamentos, nascem intuições sobre como 
agir e a força para superar desilusões, derrotas e 

medos do risco.
Buscando nessa Fonte e sem esquecer a neces-
sária preparação profissional, é mais fácil o 
medo e a fadiga da responsabilidade, aceitar as 
pessoas como são, dar sem esperar um retor-
no, não parar diante de, não parar diante de 
negações e insucessos, respeitar a liberdade em 
esperar os tempos necessários, irradiar alegria, 
criar relações de confiança que geram vida e tor-
nam mães.
O amor humano quando encontra o Divino se 
torna incontido, irradiante, cria horizontes de 
esperança, de liberdade e encontros que geram 

HRIKSON H: Eric, Juventude e crises de identidade, Armando 
Armando, Roma 1977.
MARCHICA Barbara, A coragem de conhecer a nós mesmos. 
Travel blog di uma teologia, Aldenia, Fano (Pu) 2017
TUROLDO David Maria, Rezar, fazer a coisa mais 
urgente, in DÁGOSTINI E – Geremia F., Davi Maria 
Turoldorebelde por amor, Messaggero, Padova 
2018, PP 36-42.
SELIGMAN E.P.Martin, O circuito da 
esperança. Oabriu a psicologia ao 
otimismo,  Giunti, Firenza 2018, pag. 
456.
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e cuidam da vida. Não tira a dor, a fadiga, as di-
ficuldades, mas, iluminando-as de sentido, aju-
da a enfrentar como normais eventos que fazem 
parte do viver.
Martin Seligman, um dos maiores expoentes 
da psicologia positiva, no seu livro, O circuito 
da esperança, trás a descoberta feita por um seu 
amigo depois de uma cuidadosa pesquisa sobre 
dinâmicas do cérebro. “Religião e ciência são 
opostas, mas no mesmo sentido em que se opõe 
o meu polegar e o meu índice – e, entre os dois, 
se pode abarcar tudo”. Martin, no funeral do 
seu amigo Jack Templeton, morto a 22 de maio 
de 2015, deu este testemunho: “ Quero condi-

vidir com Jack o que me sucedeu esta manhã e 
contar-lhe sobre uma descoberta que Jack teria 
apreciado. Ele e eu falamos com freqüência de 
uma ciência da esperança e da sua relação com 
a fé.[...] Entre ciência e fé se pode abarcar tudo. 
Jack esperava que existisse um “circuito da espe-
rança” no cérebro, e agora posso dizer-lhe que 
existe”. O pensamento científico terá segura-
mente necessidade de outras confirmações para 
convalidar como fé, que a relação com o Divino 
sejam necessários à completude do humano.
Para nós, imersos em uma longa e inumerável 
história de santidade e de Santos, estas desco-
bertas reforçam as nossas certezas.
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O Sínodo sobre a Amazônia foi um evento eclesial 
para procurar novos caminhos de evangelização, na 
consciência de que tudo é conectado e que o interesse 
e a preocupação pela salvação dos pobres e dos descar-
tados, pelo cuidado e a defesa do Criado, confiado por 
Deus à custódia dos homens, não é opcional, mas bro-
ta do coração da fé.

A esperança no coração da 
Amazônia

Aos cuidados da Redação
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Vozes e rostos, não são originais  chapéus. Os 
representantes dos povos indígenas no Sínodo 
são pessoas que levam ao coração da Igreja uni-
versal o grito de dor dos povos da Amazônia, 
uma região que além de ser um dos territórios de 
maior biodiversidade do mun-
do, é também o lugar em que 
a existência de muitas cultu-
ras é ameaçada por interesses 
econômicos. “É indispensável 
prestar especial atenção às co-
munidades aborígenes com as 
suas tradições culturais. [...] 
Para eles, de fato, a terra não 
é um bem econômico, mas um 
dom de Deus e dos antepas-
sados que nela repousam, um 
espaço sagrado com o qual 
têm a necessidade de interagir para alimentar a 
própria identidade e os seus valores”(cf. Laudato Si’, 
146). 
A   Amazônia é um sinal forte dos tempos, é uma 
região rica de diversidade não somente biológica, 
mas também cultural. Nos seus 7,8 milhões de 
quilômetros quadrados se concentram os gran-
des desafios globais, da crise sócio-ambiental 
ao drama das migrações forçadas, à convivência 
entre culturas e religiões diferentes. A escuta da 
Amazônia “no espírito próprio do discípulo e à 
luz da Palavra de Deus e da Tradição, leva a uma 
profunda conversão, dos nossos 
esquemas e estruturas, a Cristo 
e ao seu Evangelho”, por isto a 
Igreja escolhe a “defesa da vida, 
da terra e das culturas originais 
amazônicas» (cf. Documento Final n. 78).
É necessária uma educação integral que resta-
beleça a conexão entre o homem e o ambiente, 
formando indivíduos em condições de cuidar da 
casa comum, em nome da solidariedade, da con-
sciência comunitária e da “cidadania ecológica”. 
A Igreja é missão e a ação missionária é o para-
digma de toda a obra da Igreja. Na Amazônia, é 
preciso ir ao encontro de todos; ser “madalena”, 
ou seja, amada e reconciliada para anunciar com 
alegria Cristo Ressuscitado; ser “mariana”, isto é, 
geradora de filhos à fé e “inculturada” entre os 

povos que serve. Ocorre reforçar uma cultura do 
diálogo, da escuta e do discernimento espiritual, 
responder aos desafios pastorais, para que se rea-
lize a conversão sinodal à qual a Igreja é chama-
da para avançar em harmonia, sob o impulso do 

espírito vivificador e com au-
dácia evangélica  (cf. Documento 
Final n. 15).
O “Bom viver” e  “fazer bem”é 
o estilo de vida próprio dos 
povos amazônicos, viver em 
harmonia consigo próprios, 
com os seres humanos e com 
o ser supremo, em uma única 
intercomunicação entre todo o 
cosmos, para forjar um projeto 
de vida plena para todos.”A de-
fesa da terra é a defesa da vida” 

e se baseia sobre o princípio evangélico da defesa 
da dignidade humana e do respeito dos direitos 
humanos.

 Uma vida entre os Shuar
O Sínodo reconhece com admiração aqueles que 
anunciam o Evangelho e lutam, mesmo com o ri-
sco da própria vida, para defender os pobres da 
Amazônia (cf. Documento Final n. 16). 
Irmã Maria Troncatti nasce em Corteno Golgi 
, na Brescia (Itália) em 1883. A 19 de setembro 
de 1914 celebra a profissão Perpétua e em 1922 é 
enviada  missionária ao Equador. Irmã Maria se 

distinguiu pelo dom alegre de 
si e a dedicação generosa aos 
mais pobres entre os indígenas 
da missão equatoriana; . A 24 
de novembro de 2012 é beatifi-

cada em Macas, no Equador.
Não existe nada que atraia como o testemunho do 
gastar-se sem economia, sem medida, sem con-
dições; não existe nada que fascine tanto como o 
serviço aos mais pobres, aos mais humildes, aos 
mais necessitados. Os grupos Shuar e Achuar, 
que Ir.Maria servia, necessitam oferta gratuita da 
sua vida de religiosa: mulher de grande humani-
smo, de uma fé robusta e alegre, de uma exemplar 
paixão apostólica, que a tornava serva de todos. 
Na selva amazônica do Equador se fez “médico” 
para os corpos e para as almas: e enquanto curava 

«A natureza nos aproxima 
mais a Deus. Aproxima-
nos a olhar o rosto de Deus 
em nossa cultura, no nosso 
viver. Nós como indígenas 
vivemos a harmonia com 
todos os seres vivos. Temos 
os nossos ritos, porém estes 
devem encarnar-se no 
centro que é Jesus Cristo».

O grito dos pobres é o grito 
de esperança da Igreja  
(Papa Francisco).
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o socorria os irmãos e as irmãs, 
evangelizava, anunciando e te-
stemunhando a todos o amor 
infinito do Pai e a ternura ma-
terna de Maria Auxiliadora. Por 
onde passava, se revela incom-
parável intérprete da bondade 
de Jesus, sinal e expressão do seu 
amor. Era a madrecita solícita e 
corajosa em ajudar a todos.
Em toda atividade, sacrifico 
ou perigo, sentia-se sustenta-
da pela presença materna de 
Maria Auxiliadora. «Um olhar 
ao crucifixo me dá vida e cora-
gem para trabalhar»: esta era a 
certeza da fé que a sustentava, 
e que não a dispensava do so-
frimento. O segredo de doar-se 
tanto? A oração! A atenção a 
uma Presença que lhe dava a 
força para permanecer no amor. 
O amor de Ir. Troncatti pelo 
povo Shuar multiplicava o seu 
espírito de iniciativa, e não se 

entregava diante de nenhuma 
dificuldade, tanto a ponto de 
oferecer a própria vida pela pa-
cificação entre Shuar e colonos, 
depois que um incêndio doloso 
devido a diversos episódios de 
ameaça, destruiu boa parte da 
missão, mandando à fumaça sa-
crifícios de muitos anos. A 25 de 
agosto de 1969, enquanto partia 
de Sucúa para Quito para o re-
tiro espiritual, o pequeno aéreo 
no qual viajava se precipitou 
no momento da decolagem e 
ela foi a única vítima! A Beata 
Maria Troncatti é um exemplo 
de “santidade”, da porta ao lado, 
nas pequenas coisas de cada dia 
atinge a “medida alta da vida 
cristã “, na plenitude do amor. 
A sua missionariedade, é a sua 
paixão apostólica, nutrida por 
uma profunda vida interior, por 
uma imensa caridade e por uma 
profunda humildade.

Beleza e arte
Por ocasião do Sínodo especial para a Amazônia, foi preparada junto ao Museu Etnológico Vaticano Anima Mundi ( Museus Vaticanos) a 
mostra multimedia “Mãe Amazônia”.
Mater Amazônia, uma original combinação de grandes projeções em parede e exposição de objetos, traça um percurso de imersão em cuja 
finalidade é “fazer experiência” da Amazônia, da extraordinária biodiversidade e da grande pluralidade dos seus povos. A mostra denuncia 
a mentalidade predatória de governos e das grandes potências econômicas internacionais que estão destruindo e explorando partes da 
floresta amazônica.
O espaço dos testemunhos permite deter-se sobre os rostos e histórias de homens e mulheres, sacerdotes, leigos e religiosos/as que deram 
a vida para os povos da Amazônia, em alguns casos até ao martírio.
“Quem entra aqui deveria sentir que nesta casa há espaço também para ele, par o seu povo, a sua tradição, a sua cultura: o europeu como o 
indiano, o chinês como o nativo da floresta amazônica, o congolês, do Alaska ou dos desertos australianos ou das ilhas do Pacífico. Todos os 

povos estão aqui, e isto porque a arte não é uma coisa desenraizada: a arte nasce do coração dos povos”( Papa Francisco).
A beleza nos une. Convida-nos a viver a fraternidade humana, a transformar o nosso estilo de vida a caminhar ao lado dos 
pobres e juntos mudar o futuro.
(https://www.youtube.com/watch?v=shUbqzTLYiM)
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  Entrevista
«Ecos do Sínodo 
Panamazônico»

Irmã Maria Carmelita de 
lima Conceição, Inspetora da 
Inspetoria “Laura Vicuña” 
de Manaus (BMA) é uma 
das religiosas Filha de Maria 
Auxiliadora que participa no 
Sínodo para a Amazônia, na 
qualidade de ouvinte. 

Participar ao Sínodo sobre a 
Amazônia: quais emoções, 
quais expectativas, qual 
contribuição te foi pedida?
Foi uma grande emoção, 
porque não esperava participar 
a um momento de Igreja tão 
importante, no qual o tema 
central é a realidade forçada 
da Pan Amazônia, onde como 
FMA agimos com total contato 
com a vida de milhares de 
jovens e famílias; na escola, 
nas comunidades eclesiais, 
itinerantes, em uma vida 
missionária feita de conflitos, 
lutas e sacrifícios.
O Sínodo superou toda 
expectativa, na organização, na 
seriedade com que se abordam 
os temas, na dedicação e no 
testemunho de vida de tantos 
bispos, padres, religiosas/
os, e leigos/as, unidos em 
sinodalidade, em procurar novos 
caminhos para a Igreja.
Fui convidada por Ir.Yvonne 
Reugoat, Madre Geral das 
Filhas de Maria Auxiliadora 
e presidente da USMI, para 
participar como representante 
da Vida Religiosa, através da 
União das Superioras Gerais 
(UISG) e isto para mim significa 
o empenho de representar todas 
as consagradas, as mães de 
família e um grande número de 
mulheres que estão presentes 
em nome das comunidades 
de fé que sustentam a Igreja 
presente nas regiões mais 
distantes dos diversos países da 
Pan Amazônia.

Sínodo é caminhar 
justos sob a 

inspiração e a 
guia do Espírito 

Santo. Quais são 
as temáticas 
que emergem 

com mais força?
O grande tema é a VIDA, os 
direitos dos pobres, da natureza, 
de todo ser criado por Deus 
para viver em harmonia. As 
referências à Encíclica Laudato SÍ 
são freqüentes, assim como de 
outros  documentos da igreja.

Que clima se respira?
O clima é de grande respeito 
nas intervenções, de escuta 
das propostas, tendo em 
consideração a proveniência 
de cada um e a realidade em 
que vive, disposto a procurar 
novos caminhos para a Igreja, 
para uma conversão integral e 
pastoral.

Quais caminhos novos estão 
emergindo para a Igreja da 
Amazônia e para a Igreja no 
mundo?
A missão evangelizadora da 
Igreja está em linha transversal, 
da formação dos sacerdotes e 
da vida religiosa à educação 
dos jovens, aos desafios das 
grandes distâncias, que tornam 
difícil a celebração da Eucaristia 
nas regiões mais isoladas, ao 
reconhecimento do serviço das 
mulheres, à urgência de opor-se 
à violação dos direitos humanos 
e da natureza (trata de pessoas, 
narcotráfico, contrabando de 
madeira e de minerais).

E para as FMA e o mundo 
salesiano?
A presença salesiana está unida 
na promoção e defesa da vida. 
Sou feliz ao ouvir que, como 
FMA, somos consideradas nas 
tantas propostas que dizem 
respeito ao cuidado da vida, a 
proteção da casa comum e a 
salvação do planeta.

«Com o espírito verde, 
como a Amazônia: 
assim é a nossa 
esperança»
Irmã Mariluce dos Santos 
Mesquita, Filha de Maria 
Auxiliadora, é uma das mulheres  
brasileiras que participam ao 
Sínodo para a Amazônia, na 
qualidade de ouvinte. É na 
comunidade FMA da missão 
de Taracuá, às margens do rio 
Uaupés, no extremo nordeste da 
Amazônia.

Quem é Mariluce? 
Sou da etnia Bará, nasci nos 
confins da Colômbia e Brasil. 
O meu nome de nascimento 
é Diatoh, que significa “fonte 
de água”. Queria tornar-me 
professora e estudei, me 
formei com as Filhas de Maria 
Auxiliadora, e assim realizei meu 
projeto de vida pensado por 
Deus para mim.

Quais são os desafios da 
missão?
Servir incansavelmente, com 
muito amor, e isto requer 
também sacrifício. Não existem 
máquinas, nem carros, e no 
entanto com as outras irmãs 
missionárias estamos ali, 
naquelas periferias. Com o 
nosso ser indígena, com as 
nossas tradições e a nossa 
espiritualidade; integramo-nos 
com os missionários e vivemos 
o carisma salesiano. Hoje somos 
dez irmãs de origem indígena.

Qual é a sua contribuição ao 
Sínodo?
A minha primeira contribuição a 
dei na consulta que se realizou 
na comunidade de Taracuá, no 
Alto Rio Negro. Como ouvinte, 
escuto e me confronto, é este o 
caminho que Deus está traçando 
para mim. Vivo um sentimento 
de gratidão para com Deus e, 
ao mesmo tempo, a grande 
responsabilidade de representar 
o meu povo.

Por que o Sínodo é 
importante?
Este Sínodo é muito 
importante para ouvir os 
povos da Amazônia, os 
povos indígenas que vivem 
nesta realidade. A escuta 
transformadora começa a 
entrever-se no modo diferente 
com o qual a Igreja serve e 
evangeliza na Amazônia, 
porque quer aproximar os 
povos indígenas a Jesus.

O que pode fazer o Sínodo 
pelas presenças cristãs 
indígenas na região?
Levar esperança, identificar 
novos caminhos de 
evangelização, mais liderança 
juvenil.
 (cf. Boletim Salesiano Brasil)
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Quem se põe em viagem para uma extrema ten-
tativa de viver, nos faz imergir naquilo que está 
no meio entre a partida e a chegada (para aqueles 
que a fazem) de dificuldades recontadas com di-
ficuldade, às vezes desconcertante. Deste modo, 
em traços bastante dolorosos, nos levam a descer, 
lentamente, daquelas “torres da civilidade” das 
quais é muito cômodo  olhar de soslaio as vidas 
daqueles homens, daquelas mulheres, daqueles 
velhos e daquelas crianças que têm a vida  mar-
cada pela  migração.
No deserto, a mar aberto ou nos bosques, dos 
nomes às vezes fabulosos, tantas pessoas, tantos 
jovens, cada dia, com freqüência por anos, de-
safiam a morte. Há anos enchem TV e jornais, 
porque tentaram inverter o curso do seu destino 
assinalado pela fome, guerras, violência, direi-
tos negados; tantos desaparecem, outros 
naufragam e de tantos irmãos, irmãs, 
pais, mães esperam notícias sem as 
obter.
O Êxodo hoje não prevê 
sempre o retorno dos 
migrantes aos seus 
Países. Não por 
escolha, mas 
porque as espe-
ranças de um 
resgate são 

Solò, Dominic, Yuka, Safura, nomes que evocam lugares 
distantes, histórias particulares, rostos sobre os quais 
deter-se e deixar-se interrogar. É enorme a quantidade de 
informações e imagens onde cotidianamente  submergimos, 
vultos e histórias que pensamos conhecer e compreender. 
Mas a condivisão de uma história, a percepção da dor de 
quem abandona tudo à procura desesperada de um futuro 
que se imagina diferente e vivível, é difícil atingir e, talvez, 
mais complicado ainda é narrar.

I volti dell’Esodo
Gabriella Imperatore, FMA
gimperatore@cgfma.org
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longínquas. As periferias das metrópoles são po-
voadas de migrantes e fugitivos, estes são uma 
realidade que não se pode fazer desaparecer. Não 
se conhece o que significa para esses migrantes 
tomar uma decisão definitiva: deixar tudo para 
trás. Cancelar o próprio passado, não por que o 
rejeite, mas porque se sabe que não se poderá vol-
tar atrás.
“Tantos nossos contemporâneos caem sob os gol-
pes das provas da vida, e se encontram sós e aban-
donados. E com freqüência são tratados como 
números de uma estatística. Pensemos nos milha-
res de indivíduos que cada dia fogem da guerra e 
pobreza: mais que números, são rostos, pessoas, 
nomes e histórias. Nunca devemos esquecer, espe-
cialmente quando a cultura do descarte margina-
liza, discrimina e desfruta, ameaçando a dignida-
de da pessoa”, escreve Papa Francisco.
Para os milhões de fugitivos e migrantes que se 
movem no mundo, existe alguma coisa que possa 
dizer ser “a liberdade deles”? Quem vem de longe 
tem um rosto e uma história a contar. Vale a pena 
escutá-los, ou olhar um pouco mais a  fundo para 
entender melhor que são rostos, pessoas, nomes 
e histórias.

 Rostos migrantes 
33 embarcações que transportam mi-
grantes hospedados nos centros de acolhi-
da. A mostra fotográfica “Rostos migran-

tes”, no Centro urbano de Bologna 
(https://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/ 
19-urbancenter/mostre/97-volti-migranti-bologna), 
permite dirigir nosso olhar para ver uma 

realidade que aparece diversa daquela narrada 
pela mídia. Uma realidade, feita de momentos e 
de cotidianidade vivida sob nossos olhos todos 
os dias.
Não se trata somente de uma coleção de foto-
grafias, mas de rostos de tantos “migrantes” que 

nos contam em modo di-
verso como fazem a im-
prensa e a televisão.

A reportagem étnico-fot-
ográfica, que foi realizada 

pelos jovens do Curso de Laura 
Speciaistica em Ciências da Comuni-

cação da universidade de Bolonha, narra a vida 
cotidiana de jovens refugiados, feita de trabalho, 
estudo, esporte, tempo livre, ceias entre amigos, 
música, dança, relacionamentos entre pessoas...
São as fotos de Solò, jovem e bela senegalesa, que 
baila, porque ela é mestra de dança e atualmente 
trabalha no “Vecchio  Son” do Centro Zonarelli. 
Nunca o doce olhar com o qual se dirige aos seus 
filhos revela todo o cuidado e a atenção que de-
dica também ao seu trabalho como Mediadora 
cultural com as crianças.
E ainda existe Dominic, nascido no Sudão, far-
macêutico em Bolonha: a sua determinação se 
lê nos olhos concentrados, enquanto faz aqueci-
mento antes de uma partida de futebol. Depois 
de ter estudado em Khartoum e depois das re-
voltas dos  estudantes sudaneses, não renunciou 
aos seus estudos e se laureou em Farmácia na 
Itália. Com a mesma tenacidade construiu, junto 
com alguns amigos, uma quadra de futebol “O 
Equador” composta principalmente por jovens 
estrangeiros e, hoje, na frente do campeonato de 
amadores do quarteirão.
São as fotos de Safura, nascida em Teeran, estu-
dante do departamento de Ciências da Comuni-
cação, que amava tanto viajar. Fêz-se fotografar 
na estação, com a sua mochila, com os seus li-
vros enquanto estuda na biblioteca, com a sua 
bicicleta – que pode usar somente aqui na Itália. 
“Não sou uma pessoa que quer permanecer pa-
rada” declara e é por isto que as fotos a registram 
sempre em movimento, sempre em viagem.
Também Yuka, a jovem japonesa, vinda à Itália 
de Tsuruga para estudar história da arte. Yuka é 
alegre, rir sempre, e também talvez é um pouco 
tímida, ama estar em companhia e preparar pra-
tos exóticos com as amigas. As fotos a registram 
assim, à mesa, enquanto brinca com as amigas, e 
faz fotos também ela.
São somente alguns dos rostos de migrantes e 
olhar uma foto deles significa deter-se um mo-
mento a refletir. Precisam de olhos que saibam 
olhar, exatamente como aqueles dos fotógrafos. 
Olhos que saibam deter-se naquilo que as ima-
gens querem dizer, para compreender as suas 
histórias.
Nos títulos dos jornais, na crônica, os imigran-



30

tes com freqüência são indicados como invaso-
res ou como pobres marginalizados, descarta-
dos. No entanto, são vistos muitos pela estrada, 
a trabalho, à universidade, a fazer as compras, 
nas casa como  cuidadoras, nas escolas como 
pais que acompanham os filhos. Trata-se de pes-
soas simplesmente nascidas em outro país, que 
se estabeleceram  nas cidades onde vivem, mais 
ou menos bem, mais ou menos integradas. Cada 
um com a sua individualidade. Cada um com a 
sua história.
É preciso esquecer as razões geopolíticas pelas 
quais chegam ( as guerras, a fome, as ditadu-
ras...); não pensar nos problemas que se pode-
riam gerar para encontrar hospitalidade.
É necessário ir aos lugares onde são hospedados, 
escutar a história que têm para contar, entender  

o que os moveu a abandonar as suas casas 
para uma viagem em direção do desconhe-
cido. Não é necessário ler nos jornais, mas 
nos seus rostos. É este o único modo para 
fazê-los sentir novamente ser humanos e 
para recordar a nós mesmos que também 
nós somos “humanos”.
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A Professora Lorella Congiunti, docente de Filo-
sofia da Natureza na Pontifícia Universidade Ur-
baniana de Roma diz: “É importante educar os 
jovens ao respeito recíproco, às descobertas das 
diferenças sexuais, à complementaridade”.

Uma boa formação é antídoto a tantas problemáticas, 
também àquelas que dizem respeito ao papel da mulher, a 
sua dignidade, as suas relações com o mundo masculino.

Especificidade feminina
Paolo Ondarza 
paolo.ondarza@gmail.com
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Para a Professora “a presença das mulheres em 
todo ambiente não feminiliza mas humaniza, 
assim como a presença dos homens não mascu-
liniza mas humaniza, porque a plenitude do hu-
mano está na presença de ambos”.

 Quais são os desafios antropológicos que 
a Igreja hoje deve enfrentar na educação 
dos jovens à alteridade homem-mulher?
«Tantos e diversos: em alguns contextos 
é dominante a questão do devido 
reconhecimento da dignidade feminina, da sua 
liberdade de escolha, do seu direito à educação; 
em outros, ao invés, a reivindicação dos direitos 
das mulheres desemboca em uma guerra 
aberta ao mundo masculino; existem ainda 
aqueles contextos nos quais a diferença sexual 
é negada ou até demonizada. Para todos estes 
desafios a Igreja tem uma palavra iluminadora. 

1. Lorella Congiunti é membro do Comitê Científico 
do Diploma em Mulheres e Igreja, instituído no 
Ateneu Pontifício Rainha dos Apóstolos. É um percurso 
fecundo de estudo e de reflexão, de encontro e de 
diálogo, de aprendizagem e de discernimento”, que, 
com a contribuição de peritos e testemunhas de todo 
o mundo, “é consciente de que a complexa questão 
do papel da mulher na Igreja requer uma abordagem 
multidisciplinar: teológica, filosófica, psicológica. 
O fio condutor são os quatro verbos indicados pelo 
papa Francisco: “compreender, respeitar, valorizar e 
promover”.
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Em um discurso de 2015, Papa Francisco 
recordou o paradigma filosófico fecundo para 
a interpretação da diferença homem-mulher: 
“aquele da reciprocidade na equivalência e na 
diferença. A relação homem-mulher, portanto, 
deveria reconhecer que ambos são necessários 
no sentido em que possuem, sim, uma natureza 
idêntica, mas com modalidades próprias. Uma 
é necessária ao outro, e vice-versa, para que 
se cumpra verdadeiramente a plenitude da 
pessoa”. Este paradigma é capaz de superar o 
modelo da subordinação “um modelo secular 
que, porém, nunca exauriu totalmente os 
seus efeitos negativos” e o modelo da “pura e 
simples paridade, aplicada mecanicamente e da 
igualdade absoluta”. Quando ao paradigma do 
gender, sobre o que se expressou recentemente 
a Congregação da Educação Católica, é bom 
recordar que já em 2004 o então cardeal 
Ratzinger manifestou a sua preocupação pelo 
“obscurecimento da diferença ou dualidade 
dos sexos”. A Igreja é mestra em humanidade 
porque enfrenta a questão da relação homem-
mulher dentro de uma visão antropológica em 
que cada problemática pode encontrar uma 
sua colocação. Certamente, com freqüência a 
Igreja é uma voz solitária e contra a corrente, 
mas isto é recorrente na dinâmica do anúncio, 
anúncio que é eficaz quando é acompanhado 
pela escuta das problemáticas e pela condivisão 
dos sofrimentos».

 Como a Igreja promove o gênero femini-
no?
«Como recordava João Paulo II na Carta às 
mulheres, “a estrada do respeito pleno a respei-
to à identidade feminina não passa somente 
pela denúncia, mesmo necessária, das discri-
minações e das injustiças, mas também e sobre-
tudo por um real quanto iluminado projeto de 
promoção, que diz respeito a todos os âmbitos 
da vida feminina”. O  que falta, sublinha com 
freqüência Papa Francisco, é uma autêntica 
mudança da mentalidade sobretudo masculi-
na. Existe um tipo de resistência interior em 
aceitar a promoção dos papéis femininos. Ade-
mais, como em toda questão antropológica, as 

criticidades provêm da perda da integralidade: 
unilateralização, dualismos, separações do que 
na realidade é unido, equiparações de quanto é 
diferente. Assim assistimos às tentações de espi-
ritualismo, ligado a uma velada condenação do 
físico, com um excesso de metamorformização 
poética dos termos de esposa e mãe e às tentações 
do duradouro machismo, quando nos termos de 
Papa Francisco uma duradoura consideração do 
papel da mulher em termos de “servilismo”.
A isto se contrapõe com freqüência uma acrítica 
reivindicação de idênticas funções: ao contrário, 
como recorda Papa Francisco “não é necessário 
confundir a função com a dignidade” e é ne-
cessário cumprir “escolhas de risco, mas como 
mulheres”».

 Como responder a estes desafios segun-
do uma hermenêutica de continuidade?
«Uma hermenêutica da continuidade impõe que 
não se perca a riqueza dos papéis femininos na-
turais e tradicionais, como aqueles de mulher e 
mãe, e ao mesmo tempo se permita às mulheres 
ter um papel social no nível dos homens.
A perspectiva tradicional da valorização do pa-
pel das mulheres na família e nos vários con-
textos educativos, pode ser relançada em modo 
mais forte em termos eclesiais, por exemplo, 
elaborando uma mais forte teologia do ma-
trimônio e uma maior valorização do papel da 
família na “evangelização”. Seria interessante 
operar um aprofundamento sistemático dos 
papéis familiares como modelo de relação para 
a Igreja. Uma reflexão concreta sobre os papéis 
familiares femininos (mulher,mãe, filha, irmã) 
inevitavelmente conexa a uma reflexão sobre os 
papéis familiares masculinos (marido, pai, filho, 
irmão) oferece material concreto para determi-
nar o papel da mulher. Na linguagem mesma da 
Revelação, as relações familiares são o modelo 
de toda relação. A relação esponsal, modelo de 
relação complementar, por exemplo, é a moda-
lidade com que a Revelação manifesta o relacio-
namento entre Deus e as suas criaturas, entre 
Cristo e a Igreja; A relação esponsal se propõe 
como modelo analógico de relação complemen-
tar também entre os membros da Igreja; com-
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plementaridade a ser estabelecida sem fórmulas 
fixas e com flexibilidade. Como em um casal é 
bastante difícil estabelecer a priori quais serão 
as atitudes masculinas e aquelas femininas, e 
se trata de detalhes que encontram o seu signi-
ficado no próprio casal, a partir do limite in-
transponível segundo o qual somente a mulher 
naturalmente concebe, é grávida, vem a parir, 
amamenta; assim, analogamente também para 
os papéis na Igreja seria melhor evitar excessivos 
esquemas do que é coisa masculina e do que é 
feminino, a partir do limite inviolável que neste 
caso não é natural mas de ordem sacramental: 
somente os homens são ordenados sacerdotes, 
como rebatido pelo Papa Francisco.  O limite 
serve para dar uma estrutura de complementa-
ridade, que permanece como resultado, mas não 
um resultado qualquer, seguindo uma ordem da 
natureza ou da Graça».

 O rosto materno e feminino da Igreja 
pode contribuir para contrastar clericali-
smo e clericarização do laicado?
«O clericalismo e a clericarização do laicado se 
fundamentam em uma compreensão do papel 
do clero, com freqüência trata-se de ignorância, 
ou talvez de falta de fé. Seria importante 
sublinhar, a partir da Christifideles Laici, 

“o valor eclesial da complementaridade das 
vocações e condições de vida, dos ministérios, 
dos carismas e das responsabilidades. Graças a 
esta diversidade e complementaridade todo fiel 
leigo se encontra em relação com todo o corpo e 
a este oferece o seu próprio contributo””.
No princípio da complementaridade e no 
modelo das relações familiares homem-mulher 
pode-se fundar a corresponsabilidade pastoral, 
antídoto ao clericalismo e à clericarização. 
É necessário rebater o valor dos ambientes 
mistos, da presença da mulher em todos os 
ambientes, antes de tudo de formação, a partir 
dos Seminários.

 O que a condição feminina de gerar pode 
ensinar à Igreja?
«Penso que seria importante sublinhar uma 
espécie de “carisma das relações” peculiar à 
mulher. Papa Francisco sublinha que a Igreja é 
mulher, onde o cuidado das relações que man-
tém juntos à Igreja é de ordem feminina. A fina-
lidade do Diploma Mulheres e Igreja é mesmo 
esta. A professora Marta Rodrigues disse: “não 
gostaria que este diploma fosse um sucesso, go-
staria que fosse fecundo”: uma esplêndida apli-
cação do que a geração feminina possa ensinar: 
não a procura do sucesso, mas da fecundidade. »



A experiência da procura de Deus ou da transcen-
dência é comum a todos os homens ao longo de 
toda a história da humanidade. Esta necessida-
de de ordem espiritual compreende o viver com 
sentido, a necessidade de paz interior, o silêncio, 
a meditação, o contato com a natureza, a comu-
nicação através de símbolos... neste caminho os 
jovens  não podem ser deixados fora.

Procure a ti e me encontro
Maria Baffundo, FMA
hmariab@gmail.com

A espiritualidade cristã dá um bo-
nito significado a esta procura que 
dura por toda a vida e existem al-
guns textos que nos motivam a ad-
quirir este hábito.
Agora dedicai-vos com todo o co-
ração e com toda a alma à procura 
do Senhor vosso Deus ( 1 Crônicas 
22,19);
Procurai o Senhor, enquanto se 
deixa encontrar, invocai-o, enquan-
to está próximo (Isaías 55,6);
De ti disse meu coração: “Buscai 
o seu rosto”; o teu rosto, Senhor, eu 
procuro. Não esconder-me o teu ro-
sto (Salmo 26,8-9).

  Procuradores de sentido
Procurar o Senhor significa procu-

rar a sua presença. “Presença” 
é uma tradução comum da 

palavra hebraica “face”. 
Literalmente, deves pro-

curar a sua “face”. Este 
é o modo hebraico de 
ter acesso a Deus. Estar 
diante do seu vulto é 

estar à sua presença. É 
uma escolha conscien-
te, em que os afetos, o 
coração e toda a men-
te se encontram nesta 
tensão. Para aprender 
a estar na presença de 
Deus, para conhecer 
e crescer na relação 
pessoal com Ele, os 

cristãos a cada dia 
aprofundam a vida no 

espírito que se chama espi-
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uma caridade que nos leva a procurar “a glória 
de Deus e a salvação das almas”. O Reitor Mor 
Emérito Don Pascual Chávez na Estréia de 2014 
(Don Pascual Chávez, Da mihi animas,cetera tol-
le – Vamos à experiência espiritual de D. Bosco 
para caminhar em santidade segundo a nossa 
vocação específica -. Aguinaldo 2014), convida a 
aproximar-se da figura espiritual de D. Bosco, e 
traça as linhas para acompanhar os jovens neste 
caminho. A “caridade salesiana” é caridade pa-
storal, porque procura a salvação das almas, e é 
caridade educativa, porque encontra na educação 
a reserva que permite ajudar os jovens a desen-
volver todas as suas energias de bem; deste modo 
os jovens podem crescer como honestos cidadãos, 
bons cristãos e futuros habitantes do céu”. Cari-
dade educativa pastoral que tem o seu modelo em 
Cristo Bom Pastor e encontra a sua oração e o seu 
programa de vida no lema de D. Bosco, Da mihi 
animas cetera tolle. Esta é uma nova proposta 
de busca de Deus, que  por sua vez se torna uma 
meta: a santidade!
Algumas palavras assinalam o caminho a seguir: 
trabalho, oração e temperança que se traduzem 
em uma espiritualidade contemplativa, apostólica 
e ascética.

  Caminhar junto aos jovens
É importante delinear um breve percurso para ca-
minhar com os jovens, aos quais são dirigidas as 
atividades educativas e evangelizadoras que se de-
senvolvem nas comunidades das Filhas de Maria 
Auxiliadora em todo o mundo. A contemplação 
motiva a alegria de viver na presença de Deus. 
A caridade pastoral traça a dimensão apostólica 
da espiritualidade. Fazer esta experiência em ple-
nitude, com todo o ser e em comunidade, acom-
panhando os jovens a ser cristãos e cidadãos na 
sociedade na qual vivem. A experiência da ascese 
é um desafio a propor aos jovens, que concretiza 
o lema de D. Bosco “Da mihi animas cetera tolle”. 
Este lema, síntese da espiritualidade de D. Bosco, 
pode ser ainda hoje propositivo para as jovens ge-
rações que nos interpelam e para as quais temos 
um dom específico a oferecer na espiritualidade 
salesiana. Aqui podem encontrar a resposta à sua 
procura de felicidade autêntica. Por isto é impor-
tante viver cotidianamente o encontro e a profun-

ritualidade. Pseudo Dionísio Areopagita, teólogo 
e místico bizantino (séculos V-VI) afirmava que a 
espiritualidade “Consiste na perfeição da vida se-
gundo Deus”.
A necessidade espiritual não é única e nem exclu-
siva das pessoas que vivem uma experiência reli-
giosa, mas de todo ser humano. As buscas de hoje 
indicam que os jovens não obstante a hiper conecti-
vidade, as tecnologias informáticas e as diferentes 
realidades culturais têm necessidade de estar em 
harmonia consigo mesmos e com alguma coisa ou 
com algum outro que esclareça as suas dúvidas. De 
certo modo são os grandes procuradores.
O recente  Sínodo dos Bispos oferece um olhar 
objetivo desta realidade juvenil:“ Em geral os jo-
vens declaram estar à procura do sentido da vida 
e demonstram interesse para a espiritualidade. Tal 
atenção porém se configura às vezes como uma bu-
sca de bem-estar psicológico mais que uma abertu-
ra ao encontro com o Mistério do Deus vivente. Em 
particular em algumas culturas, muitos consideram 
a religião uma questão privada e selecionam das di-
versas tradições espirituais os elementos nos quais 
encontram as próprias convicções. Difunde-se as-
sim um certo sincretismo, que se desenvolve sobre o 
pressuposto relativista de que todas as religiões sejam 
iguais. A adesão a uma comunidade de fé não é vista 
por todos como a via de acesso privilegiada ao senti-
do da vida, e é apoiada e em alguns casos substituída 
por ideologias ou pela busca de sucesso no plano pro-
fissional e econômico, na lógica de uma auto-reali-
zação material. Permanecem vivas, porém, algumas 
práticas passadas pela tradição, como as peregri-
nações aos santuários, que às vezes envolvem massas 
muito numerosas de jovens, expressões da piedade 
popular, com freqüência ligadas à devoção a Maria 
e aos santos, que conservam a experiência de fé de 
um povo”(Documento Final do Sínodo dos Bispos, 
Os jovens, a fé e o discernimento vocacional no. 49).
Na Igreja existem grandes escolas de espiritualida-
de que assinalaram o curso da história: os Benedi-
tinos, os Dominicanos, os Franciscanos, os Car-
melitas... Estes responderam e acompanharam o 
futuro da humanidade vivendo o empenho cristão 
da caridade.

  Caridade salesiana
A Espiritualidade Juvenil Salesiana propõe viver 
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da amizade com Deus; a vida cotidiana do jovem 
é feita de deveres, relações, lazer, crescimento, vida 
familiar, empenho, perspectivas para o futuro, 
aspirações.
A alegria é o sinal mais importante para quem 
crê em Jesus e na sua mensagem de salvação: o 
conhecer a alegria como fato espiritual, fonte de 
empenho e sua consequência, pede favorecer nos 
jovens atitudes e experiências: um intenso clima de 
participação; relações sinceramente amigas e fra-
ternas; festas e encontros entre grupos.
Isto motiva a comunhão eclesial e o serviço re-
sponsável: as atitudes e as experiências que de-
veriam ser promovidas são portanto: o ambiente 
concreto da casa salesiana como lugar no qual se 
experimenta uma Igreja jovem, amigável, ativa, 

capaz de responder às expectativas dos jovens, 
uma Igreja percebida como comunhão e serviço 
onde cada um tem um lugar e onde são necessários 
os dons de todos, que os ajuda a amadurecer na 
convicção de que a vida leva em si uma vocação 
ao serviço.
Um caminho de busca pessoal no qual procu-
rando o Senhor, é ali que cada um encontra a si 
próprio. A espiritualidade que propõe a santida-
de é fruto da experiência de um encontro pessoal 
com Jesus de Nazaré, que alarga e enche o coração 
para sempre, como o de Maria, a jovem de Na-
zaré.
Com Maria repitamos-lhe palavras do salmista: 
Procuro o Teu rosto, Senhor, não esconder-me o 
teu rosto!
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Haifa adora o silêncio e a leitura, por isto todas as tar-
des se dirige à biblioteca cívica, onde desenvolve serviço 
de voluntariado para ensinar o italiano aos estrangeiros. 
Enquanto lhes dava uma ajuda no estudo conheci a sua 
atormentada história de filha de migrantes. O primeiro  
êxodo a levou de Marrocos à Itália; depois, novamente a 
Marrocos, onde permaneceu por sete anos com a tristeza 
de deixar a escola, os companheiros e as mestras com 
quem se dava bem, coisa fácil quando se é criança.
Em 2017, um terceiro êxodo a levou à Itália. “Foi tudo 
mais difícil – conta – uma estrada de subidas e cheia de 
pedras”. Inscreveu-se em um Instituto Técnico com uma 
conterrânea sua vizinha de casa, um cômodo no andar 
térreo, ex oficina, sem aquecimento e com os banheiros 
no pátio, onde vivia com a sua família. Logo  tomou con-
sciência de que a sua escola escolhida era muito difícil, 
a partir da língua, e também para fazer amigos parecia 
complicado.
“Eu era isolada, alguns companheiros me diziam que 
voltasse ao meu pais: sentia-me morrer dentro, sem 
mais confiança em  mim mesma, derrotada. 
Depois o encontro na biblioteca, onde en-
tendi que o problema não era somente 
a língua mas a reconstrução de um 
eu perdido. Juntas iniciamos um 
percurso de conhecimento”.
Eis então que Haifa empre-
ende uma outra viagem, 
aquela dentro de si, di-
fícil, fatigosa mas fei-
ta de solidariedade, 
aquela  “abertura ao 
outro que eu pre-
tendia somente 

A história de Haifa é uma daquelas que se assinalam, te interrogam 
fortemente e de fazem refletir. Haifa é uma jovem garota  mulçumana, 
imigrata e sem ponto de referência. Viveu a sua vida muito velozmente 
e se tornou grande depressa, apertando forte a sua boneca de pano; é 
nela que se refugiava quando com a sua família embarcaram na Líbia 
e enfrentaram as ondas do Mediterrâneo sobre um barco de madeira. 

Veronica Petrocchi
veronica.petrocchi91@gmail.com

Jovens resilientes
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dos outros e que, ao contrário, podia dar também 
eu. Educar-me à solidariedade tornava-se um de-
safio, sempre mais estimulante, e a idéia de edu-
car-nos ao mistério do outro fazia-me sentir viva. 
Ajudava-me a encontrar o meu lugar no mundo”. 
Haifa sorrir,  acomoda os cabelos escuros, longos 
e cheios, atrás da orelha e acrescenta: “A empatia 
nos ajuda a alargar os nossos horizontes; confron-
tar-nos com línguas e culturas novas, muda-nos in-
teriormente e foi mesmo aquilo que me aconteceu».

  Acolhida e solidariedade
A sensação de acolhida levou Haifa a dizer 
aquilo que sentia e a falar dos seus medos. Uma 
acolhida que partiu dela, um itinerário de paci-
ficação com as suas emoções que a tornou forte, 
segura de si e isto lhe permitiu reencontrar-se e 
encontrar nos outros a beleza do encontro. Ser 
solidários significa valorizar as diferenças dos 
outros e tecê-las com nossas peculiaridades, co-
locando-as a serviço dos outros, da sociedade.
Haifa mudou de escola e inscreveu-se em um 
curso de Formação Profissional Salesiana. E se 
lhe abriu o mundo. O estilo educativo de D. Bo-
sco foi para ela, jovem muçulmana, terapêutico 
sob todos os pontos de vista. Iniciou o primei-
ro ano com esperanças e medos, depois as 
esperanças tornaram-se certezas e o 
medo desapareceu. Conheceu pro-
fessores que souberam acolhê-la, 
olhando além das suas reais difi-
culdades. As pessoas ao seu re-
dor não se ocuparam somente 
em transmitir conhecimento, 
mas de introduzir mudanças de 
melhoras através da complexidade, 
como atenção a todo o ser humano e a escuta 
sensível, baseada na empatia para obter a mu-
dança.
Haifa empenhou-se muito em procurar melho-
rar e atingiu o degrau da qualificação. Agora a 
sua estrada é mais fácil, existem subidas melho-
res, aprendeu a olhar ao futuro com confiança 
e empreendeu com coragem um novo caminho.

  Resiliência
E também eu cresci com ela, também eu empre-
endi uma viagem dentro e fora de mim, 

feita de obstáculos, de subidas, de descidas e de ro-
stos amigos. Haifa e tantos outros jovens migran-
tes como ela nos ensinam que a vida está ali fora, 
não podes escolhê-la podes somente vivê-la. Todos 
temos uma boneca de pano que apertamos entre 
as mãos, na qual nos refugiamos nos momentos 
de fraqueza, quando tudo parece perdido. Mas os 
anjos da guarda existem, basta somente saber re-
conhecê-los ao longo do percurso.
Quando deixas cada certeza, a tua casa, o teu 
Pais, podes somente esperar encontrar um 
lugar acolhedor. Nem sempre é assim, 
porque educar-nos e educar à acolhi-
da quer dizer abrir aquela porta do 
medo, da indiferença, do prejuízo 
que manifestamos sem perceber. 
Quando olhamos para o 
nosso próximo com 
os olhos da indi-
ferença recor-



de papel. Obviamente não é nem ao menos um pe-
daço de papel, sozinho, a poder criar a integração 
mas nós que devemos atingi-la através do diálogo, 
o confronto e a educação: é também por isto que 
gostaria de construir  aqui o meu futuro  de tra-
balho e familia”.
Haifa me ensinou o sacrifício de quem é constran-
gido a deixar os afetos, reencontrá-los e os recom-
por, pedaço por pedaço, com paciência e espe-

rança, lágrimas e sorrisos.
Somos todos um pouco Haifa, jovem à pro-

cura de nós mesmos nos olhos e no 
coração dos outros, nesta aventura 

maravilhosa que é a Vida.
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demo-nos de Haifa e de tantas outras jovens como 
ela, que escaparam de situações de risco e procura-
ram a acolhida em um outro pais.
“Foi fatigoso mas hoje posso dizer que sinto-me 
italiana cem por cento, marroquina cem por cen-
to e sobretudo cidadã do mundo”. Haifa sorrir 
despreocupada e enquanto se afasta me diz: “Em 
época histórica como esta não podemos ver bar-
reiras construídas com pedaços 
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Netflix é a maior rede de internet TV do mundo, com mais de 93 
milhões de  assinaturas em mais de 190 países, que cada dia olham 
mais de 125 milhões de horas de programas televisivos e filmes, 
entre eles serões originais, documentários e longa-metragens. Os 
assinantes podem olhar tudo isso que querem a qualquer momento, 
em qualquer lugar e em qualquer tela conectada à internet. Os 
programas podem ser olhados, colocados em pausa e retomados à 
vontade, sem interrupções publicitárias e sem compromisso.

O espectador na era pós network: 
o caso Netflix

Veronica Petrocchi, Gabriella Imperatore 

Falamos com Andrea Petralia,  ex-estudante da 
Faculdade de Ciências das Comunicações So-
ciais na Universidade Pontifícia Salesiana ( UPS).

O título da tua tese “O Expectador na era ‘pós 
network’: o caso Netflix”. Por que?
«A motivação que me impulsionou a pesqui-
sar sobre este tema vem  da rápida evolução do 
modo de ver a televisão e  constatar como,  em 
modo sempre mais decidido, se estão firman-
do plataformas de entretenimento televisivo que 
fluem através da internet e como o telespectador 
esteja modificando o seu modo de ver a televisão.  
De fato, as novas tecnologias para o controle do 
fluxo, graças ao vídeo em demanda, a revolução 
distributiva dos conteúdos audiovisivos em  di-
stribuição sempre acessíveis em rede  a todos e 
a possibilidade de usufruir do mesmo programa 
por vários dispositivos são algumas das condições 
que têm permitido a gradual passagem àquilo que 
alguns autores definem  “a era do Post network”.»

O que é Netflix? Como Netflix revolucionou o 
modo de olhar e perceber a televisão.
«Até 2000 a relação entre espectador e meio tele-
visivo era essencialmente mono-direcional. Hoje, 
ao contrário, a personalização dos conteúdos 
audiovisivos é um ato conquistado. O jornalista, 
Aldo Grasso, sustenta que se passou de uma pro-
gramação fixa e imposta ao telespectador da TV 
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generalista, a uma variedade de conteúdos (filme 
e série TV), para o multiplicar-se dos diversos ca-
nais televisivos desenvolvidos com as tecnologias 
digitais.
Nas televisões generalistas, condicionadas pelos 
hábitos dos telespectadores, o tempo televisivo 
coincide com o tempo social. De acordo com a 
faixa horária são, de fato, colocados em onda pro-
gramas adaptados ao tipo de público que poderia 
estar diante da televisão naquele momento”.»

Estimulando a visão em exposição e tornando-se 
disponível à escolha também em instrumento 
móvel se alimenta um fluir mais individualista e 
solitário do audivisivo?
«O vídeo em demanda desestrutura o palimpse-
sto: é o espectador que escolhe o que e quando 
ver os programas desejados. Neste contexto se in-
serem as plataformas de exposição entre as quais 
Netflix. O sucesso das plataformas on line modi-

ficou a relação do telespectador com a televisão. 
De fato, além de consentir ao espectador uma 
seleção de conteúdos, desligando-o dos tempos 
do palimpsesto, as plataformas de demonstração 
permitem o fluir, solitário, do audiovisivo em con-
textos diversos da sala de casa, graças à chegada 
dos novos dispositivos móveis como pequenas 
TVs, tablet e smartphone.»

Investir sobre os conteúdos é a chave. Falar das 
séries de  TV que conseguem mais sucesso de 
público juvenil.
«Com certeza as séries de sucesso são aque-
las da trama  que acontece, bem construídas 
ou série TV ‘proibidas”. Stranger Things (coisas 
estranhas), série original Netflix, vê protagoni-
stas um grupo de adolescentes que indagam so-
bre o desaparecimento de um colega. Logo virão  
os absurdos segredos de um misterioso labora-
tório, cujos experimentos criaram um mundo 



paralelo, o Upsidedown ( de pernas para o ar),) 
e um monstro. Sex Education, ao invés, é uma 
comédia que aborda o tema da sexualidade na 
idade adolescente. Baby narra ahorripilante hi-
stória das garotas prostitutas do quarteirão Pa-
rioli, em Roma, que vendiam a sua integridade 
a homens abastados e sem escrúpulos em troca 
de dinheiros e roupas. Breaking Bad é conside-
rada por muitos uma das melhores séries televi-
sivas de sempre e a mais assistida na plataforma 
Netflix. Os episódios que se alternam nas várias 
estações enfrentam temáticas importantes como 
o fim da vida, o perdão, a catarse, o amor e as de-
pendências. São verdadeiros e próprios produtos 
cinematográficos, cuidados no roteiro, na ence-
nação e na interpretação”.»
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Streaming, download e TV em demanda são as 
palavras chaves ao alcance de milhões e milhões 
de pessoas. O que acontece com o cinema tradi-
cional?
«O cinema tradicional, como o temos visto até 
hoje, terá dificuldade em deixar o campo às 
séries televisivas, que certamente não têm nada 
a dar  inveja às grandes obras cinematográficas. 
Eu penso que não se possa falar de declínio do 
cinema em favor da subida das novas platafor-
mas digitais. Inevitavelmente está mudando o 
modo de ver a televisão, mas as duas experiênc-
ias audivisivas, Netflix e o cinema, têm metas 
demais diversas, que dificilmente tendem a 
sobrepor-se. Os apaixonados pelo cinema não 
verão nunca um filme  em uma tela do celular e 
vice-versa, o jovem espectador Netflix preferirá 
conduzir a sua experiência televisiva comoda-
mente em sua casa, com os tempos e as modali-
dades que melhor lhe satisfazem».

LA análise conduzida por ti na escolha de Netflix 
o que colocou  relevo a respeito das modalidades 
de visão?
«Até hoje, depois da pesquisa realizada, acre-
dito que, em um tempo não definido, as novas 
potências Over The Top como Netflix ou Prime 

Video, estarão em condição de mudar o modo 
de conceber e distribuir conteúdos televisivos. 
De fato, essa nova televisão fluida, sem limite de 
tempo e composição coloca na frente numerosos 
desafios, mas também notáveis interrogações.
Em uma época em que é sempre mais forte a 
Connecting Television, graças à Netflix e às ou-
tras plataformas o espectador não sentindo-se 
mais vinculado pela rigidez do meio, é livre de 
decidir o momento no qual ver o conteúdo que 
prefere, assegurando portanto, uma flexibilida-
de que a TV generalista não pode garantir ao 
telespectador. Este tipo de plataforma dá tam-
bém a possibilidade de escolher entre uma vasta 
livraria de conteúdos audivisivos a ver em qual-
quer momento, em base às próprias motivações 
e necessidades que podem existir, como emersos 
nos dados recolhidos, de simples divertimento 
ou relax.
 Na realidade deve ser sublinhado que mesmo 
com tanta expectativa, a convergência tecnológ-
ica e a hibridação da rede não produziram o 
fim da televisão, mas, com certeza estão rede-
senhando os limites e redefinindo os operadores 
e os modelos produtivos e distributivos».
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O Tanztheater “é uma forma de teatro total que resume todos os 
outros gêneros fundindo-os em um dinamismo que expressa a 
carga visionária, da imagem e da provocação sensorial do som e 

da palavra”.
Assim se expressa Silvana Sinisi no volume All’ínsegna dell’Ar-

te totale. Teatrodanza e arti visive nell’espressionismo tedesco. 
Trata-se da recuperação de uma dimensão primordial do 
gesto, da ação e da palavra, fundidos em uma representação 
que faz largo uso de símbolos. Este o motivo pelo qual disso 
se pode fazer tesouro em campo educativo.

   Comunicação e educomunicação no Teatro-dança
O Teatro-dança, corrente da dança contemporânea desenvol-

vida na Alemanha nos anos Setenta na opera de Pino Bausch 
e colegas, que coloca em cena em sentido crítico o viver coti-

diano e realiza uma análise do papel do corpo na comunicação 
interpessoal,é a premissa para a reelaboração, em sentido geo-

gráfico, das expressões do gesto cotidiano. Às vezes é usado de 
modo mais genérico para definnir espetáculos nos quais são co-

Como conclusão de um breve 
tour sobre teatro educativo, 

durante o ano de 2019 da 
Revista, foi colocado o Tan-
ztheater o teatro-dança, que 
é praticamente uma fusão 
da dança com vários ele-
mentos dramáticos, para 
poder utilizar para orien-

tar-se e orientar os jovens 
para a comunhão e a alegria. A apli-

cação mais próxima do teatro-dança é 
pois a expressão corporal, possível, subli-

me representação de conteúdos espirituais 
de que se fala neste artigo.

A Tanztheatre como percurso 
para interiorizar a 

Palavra
Caterina Cangià, FMA
sisternet@thesisternet.it
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locados como resultado, segun-
do um desenho orgânico, sejam 
os métodos teatrais tradicionais 
da representação sejam as técn-
icas do corpo. Rudolf Von La-
ban concebia a dança como arte 
absoluta e os espetáculos como 
conjunto de sons, palavra e 
movimento subordinados a um 
conteúdo intenso.
Para a Tanztheatre, cada gesto 
dançado é funcional à idéia a 
transmitir, que normalmente é 
social, atual e, com freqüência, 
carregada de potencial para a 
reflexão. Na Tanztheatre não 
se exibe nunca um virtuosi-
smo fino e para si mesmo; por 
isto a vontade do regente, do 
coreógrafo e dos dançarinos/
autores é a de concentrar-se na 
mensagem a transmitir, para 
que o púbico a receba no modo 
mais verdadeiro e cativante. 
Além disso, a dança expres-
sionista inclui o teatro como 
ritual religioso, os arranjos 
corais e o Tanz-drama de em-
penho social. Em outras pala-
vras, trata-se de uma realidade 
artística rica de inspiração para 
os jovens e carregada de força 
propulsora para a irradiação de 
mensagens que, com os puri-
smos da linguagem da dança e 
do corpo, consegue agir.
Hoje os jovens são particular-
mente sensíveis à expressão e, 
quando ao nosso Centro Juve-
nil os ajudamos a interiorizar 
parábolas evangélicas, pode-
mos convidá-los àquele “dina-
mismo de saída de si para dar 
a vida e gastar-se a serviço da 
possibilidade de todos, pesso-
almente e juntos, encontrem a 
alegria do amor”( Documento 

Final, Os jovens, a fé e o discer-
nimento vocacional, III parte, 
c.2º. n.143).
Recontar a beleza e riqueza 
da Palavra, através da dança, 
é uma oportunidade  nova 
de ação pastoral desenvolvi-
da pelos jovens para os jovens 
assim como tem sentido o 
acompanhamento vocacional 
que pede aos meninos para de-
clinar o que colheram a nível 
de escuta, em gestos e movi-
mento. Não  esqueçamos que  
o Sínodo dos Bispos sobre os 
Jovens “reconhece e aprecia a 
importância que dão à expres-
são artística em todas as suas 
formas: são muitos os jovens 
que usam neste campo os ta-
lentos recebidos, promovendo 
a beleza, a verdade e a bondade, 
crescendo em humanidade e na 
relação com Deus. Para muitos 
a expressão artística é também 
uma autêntica vocação profis-
sional. Não podemos esquecer 
que por séculos o “caminho da 
beleza” foi uma das modalida-
des privilegiadas de expressão 
da fé e de evangelização”(Do-
cumento Final, Os jovens, a fé 
e o discernimento vocacional, I 
parte, c.4º. n.47).
Comunicar e educar através 
da música e a dança sobre a 
pauta do Tanztheater nos con-
vida a um leque de aplicações, 
na escola, nos Centros juvenis 
em toda situação educativa que 
se apresenta em contato com 
os meninos e com os jovens. 
Mais forte entre todas emerge a 
expressão corporal.

  Trame narrative danzanti
Os Salmos são um infinito re-

Caterina Cangià, FMA
sisternet@thesisternet.it
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servatório de imagens no qual buscar para co-
locar em cena a expressão corporal. Na força 
irresistível da Palavra podemos pensar, com os 
jovens animadores, os passos coreográficos e as 
cenografias simples quanto sugestivas. Eis então 
aqui um tapete escuro que cobrirá inteiramente a 
cena, pronto para acolher meninos que dançam 
em coros contrapostos sobre palavras e sobre 
notas dos Salmos 104: louvor a Deus pela bele-
za do Criado; 19: A glória de Deus na criação; 
Salmo 121: O Senhor que fêz o céu e a terra é 
seu protetor. Este último, chamando a atenção 
de como educar ao cuidado com o criado através 
da expressão corporal, é um projeto que poderia 
também percorrer a Laudato si.
Na fase preparatória ao espetáculo, pensar no ge-

sto, confrontar-se sobre isto em grupo, refiná-lo 
com os ensaios, são todas ocasiões de formação, 
de comunicação e de crescimento. Os céus que 
“narram a glória de Deus e o firmamento que 
anuncia a obra de suas mãos” se prestam a um 
maravilhoso voltejar na cena com uma elegância 
do gesto deixando no espectador uma impressão 
de gentileza, quase de elegia. Isto porque o Salmo 
é uma música, uma espécie de poesia que reflete 
a vasta gama dos sentimentos e das emoções hu-
manas. É lugar de significado que se presta facil-
mente à interpretação através do gesto. O Salmo 
tem necessidade de ser tornado visível através do 
gesto que expressa a sua vitalidade. Não é em vão 
que os Salmos eram dançados e acompanhados 
pelo som.

A técnica e a arte da expressão corporal, assim como 
o preciso projeto artístico de Pina Bausch, que inclui 
elementos recitativos e de crítica da sociedade do 
consumo, poderiam fazer expressar os jovens sobre a 
pauta da preparação ao Capítulo XXIV: ‘Comunidades 
geradoras de vida no coração da contemporaneidade”.

Para aprofundar:
- Martinet Susanne, A música 

do corpo. Manual de expressão 
corpórea, Erikson, 1992. 
Traduzione do  francês.

-Sbragi Antonella, In principio 
era a ação. Itinerário de 
expressão corpora, De Ferrari, 
2003.

-AA.VV. Bentivoglio, leonetta ( a 
cura di), Tanztheater, da dança 
expressionista a Pina Bausch, 
Roma 1982.
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A socialização é aquele processo multiforme através do qual 
cada um de nós se torna um indivíduo social, único e irre-
petível, integrando-se porém a um grupo ou em uma comu-
nidade. Tal conceito coloca o acento no desenvolvimento 
da personalidade que não é determinado somente por fato-
res genéticos ou ambientais, muito mais pelo intercâmbio 
dinâmico entre homem e ambiente. É portanto fundamental 
analisar o desenvolvimento da pessoa e a aprendizagem foca-
lizando a atenção sobre dimensões sociais e individuais que 
constituem os processos de formação e de participação nos 
vários aspectos da vida social.

O fator socializante da música 
nos grandes eventos

Mariano Diotto, SDB
m.diotto@iusve.it

Os jovens vivem a socialização em vários mo-
mentos de sua vida, por  exemplo na família, na 
escola, na universidade, na política, na religião, 
no mundo digital através os sociais network, nas 
relações entre pares, e também no mundo da 
música.

 A socialização emotiva
A música sempre é sinônimo de emoção. Todos 
nós revivemos alguns momentos particulares 
da nossa vida, positivos ou negativos, escutan-
do novamente uma determinada canção. Mas a 
mesma canção tem o poder de reproduzir sen-
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timentos diversos nas pessoas; 
portanto porque acontece tudo 
isto?
O sociólogo Steven Gordon 
chama este aspecto da nossa 
existência: cultura emocional. 
Esta não se manifesta somen-
te na linguagem, mas em todo 
componente social, dos rituais 
cotidianos às expressões artís-
ticas, das publicações científic-
as aos txtos religiosos e é con-
stituída por um léxico próprio, 
por crenças específicas e por 
regras peculiares. De fato, em 
toda sociedade existem pala-
vras diversas, gestos diversos, 
linguagem do corpo diver-
sos para exprimir as mesmas 
emoções.
A cultura emocional de uma 
sociedade não é inata, é um 
processo, condicionado seja 
por agentes externos, que por 
fatores internos à pessoa. A 
cultura emocional se aprende 
desde pequenos e se desenvolve 
com o crescimento.
O escritor Alessandro D’Ave-
nia, de fato, sustenta que: `As 
vezes na música se encontram 
as respostas que procuras, qua-
se sem procurá-las. E também 
se não as encontras, ao menos 
encontras aqueles mesmos sen-
timentos que estás experimen-
tando. Algum outro as experi-
mentou. Não te sentes sozinho”.

  O valor socializante dos 
grandes eventos: os concer-
tos
No XX século nascem aqueles 
que hoje chamamos concer-
tos, isto é, grandes exibições 
ao vivo com um numeroso 
público presente, graças ao 

pop e ao rock que levam a 
música fora dos lugares pre-
estabelecidos convencional-
mente para as exibições como 
as igrejas, os teatros, as salas 
de cinema, os clubes. Os con-
certos gozam logo de um 
amplo consenso porque per-
mitem aos jovens uma for-
ma nova de agregação que 
consegue uni-los sob o sinal 
da paixão por um cantor ou 
uma banda.
“Um concerto funciona quan-
do os músicos e o público 
atingem uma espécie de expe-
riência unificadora. É como-
vente e agradável saber que 
os confins que separam uma 
pessoa da outra se anulam no 
arco de uma hora” dizia Jim 
Morrison, frontmandei Doors 
e um dos máximos símbolos 
da inquietude juvenil.
Quem não recorda já nos anos 
70 as multidões oceânicas de 
jovens nos concertos dos Be-
atles, de Elvis Presley, de Elton 
John: “Durante um concerto, 
devo conquistar o público, de 
outro modo não sou satisfei-
to” afirmava Freddie Mercury, 
líder e cantor dos Queen.
Nos concertos a simples 
canção escutada em casa as-
sume uma dimensão diversa: 
se torna majestosa, popular, 
condividida.
A multidão que participa aos 
concertos se torna protagoni-
sta do show porque pode can-
tar, pode pular, pode dançar. 
Rod Stewart no Rio de Janeiro 
em 1994 se apresentou diante 
de 3 milhões e meio de pes-
soas; Jean-Michelle Jarre em 
Paris em 1990 tocou com 2 
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milhões e meio de pessoas diante de si; os Rol-
lingStones em 2006 com 1 milhão e meio de 
pessoas no Rio; os Pink Floyd na lagoa de Ve-
neza acolheram 200 mil espectadores pagantes 
para um dos concertos maiores e mais belos da 
história da música.
São exemplo aqueles cantores que   há 30/40 
estão na cena musical onde no mesmo con-
certo estão presentes gerações diversas, basta 
pensar na Madonna, nos U2, em Bob Dylan ou 
em McCartney.
“Os meus concertos iniciam um dia antes e 
não terminam nem ao menos um dia depois” 
sentencia Vasco Rossi, colocando em evidênc-
ia que são eventos totalizantes na vida de quem 
deles participa.

  O valor socializante da GMG
Também a Igreja, os papas compreenderam que as 
formas agregadoras, fora dos lugares tradicionais, 
têm um valor emocional muito forte e permane-
cem impressas na memória dos participantes: as 
Jornadas Mundiais da Juventude são disso a maior 
expressão. Nascidas em 1986 por vontade do Papa 
João Paulo II, as GMG chegaram já à 34ª edição 
que se realizou no Panamá em janeiro de 2019. Não 
por acaso estes encontros têm uma frase bíblica de 
referência, mas sobretudo uma canção inédita para 
cada edição.
Quem não recorda em 1986 em Roma, Fica aqui 
conosco, Um novo sol em Buenos Aires em 1987, 
Emmanuel no Jubileu de 2000 em Roma. Estas 
canções entraram na vida dos jovens que participa-
ram e a cada escuta, mesmo depois de tantos anos, 
vêem vividas as mesmas emoções.
Marco Mamoli, autor de Emmanuel, diz que: “Na-
sceu quase por brincadeira, mesmo no término de 
um encontro. Disseram-me: “Vai, coloca em mús-
ica esta alegria que experimentamos”. Uma coisa 
veloz, intuitiva, colocada abaixo em poucos minu-
tos! O trecho depois ficou em uma fita kssete por 
dois anos, até que não saltasse fora aquele concurso 
para o hino da Jornada Mundial da juventude. Da-
quele momento vivi por anos em um estado como 
que  aturdido...
Poderia contar histórias não acreditáveis. Milhões 
de pessoas que cantavam aquele hino. Pais que fa-
ziam tocar no batismo dos filhos, que tinham cha-

mado Emmanuel. Até conversões. Mas eu não fiz 
nada”.
A música tem a capacidade de tocar as cordas pro-
fundas da nossa intimidade e de modificar a nossa 
identidade: a música é uma linguagem verdadeira 
e própria.
O compositor e pianista francês Claude Debussy 
dizia: ‘Penso que a música contenha uma liberdade, 
mais que qualquer outra arte, não limitando-se à 
reprodução exata da natureza, mas aos laços miste-
riosos entre a natureza e a imaginação”.
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Cafarnao (Cafarnaum)  é um filme de adultos 
e crianças, pais e filhos, em uma Beirut pobre, 
paupérrima, onde as garotas se tornam esposas 
aos 11 anos, onde outros garotos devem sobrevi-
ver pela estrada, onde uma inteira cidade, e tal-
vez um pais inteiro, um mundo inteiro, parece 
indiferente a tudo.
O título indica – em italiano, como em inglês 
“Capharnaum”- um monte confuso de coisas ou 
de pessoas, um lugar cheio de desordem. Deriva 
do nome de uma antiga vila da Galiléia próxima 
ao Lago de Tiberíades, cuja sinagoga é recorda-
da nos Evangelhos como centro da pregação de 
Cristo, para onde uma grande multidão acorria 
para vê-lo. Um termo perfeito para  os diversos 
temas que NadineLabaki, Regista di Baabda trata 
no filme.
À base de Cafarnao existe uma série de pro-
blemáticas: a imigração clandestina, as crianças 
maltratadas, os migrantes, o 
papel genitorial, o conceito de 
fronteira, a necessidade de ter 
os documentos para ser con-
siderados seres humanos, o 
medo do outro, a Convenção 
Internacional dos Direitos da 
Infância.

  Cafarnao

Zain tem doze anos, tem uma família 
numerosa e do seu olhar transparece 
o drama vivido por um pais inteiro. 
Em Beirut, nos quarteirões mais sub-
desenvolvidos da cidade Zain, que não 
perdeu  a esperança, está pronto a re-
belar-se ao sistema, levando ao tribunal 
os seus próprios pais.

Cafarnao    de Nadine Labaki

Gabriella Imperatore, FMA
gimperatore@cgfma.org

Aquilo que vedes é a 
consequência do caos 
sistêmico, daquilo que 
sucede nas guerras e nos 
conflitos ( Nadinelabaki).
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A prisão de Roumieh e a favela de Cola são lu-
gares facilmente identificáveis, enquanto o Paque 
de diversão no qual trabalha Rahil (a jovem mãe 
etíope que esconde Zain) é o Beirut Luna Park 
de General De Gaulle e o caminho do mercado é 
aquele do Souk Al Ahad, na Emile Lathoud que 
contorna o rio Beirut.
“Não foi fácil – revela Labak – não obstante se 
girasse na sua cidade originária. A coisa mais 
importante era não interferir com a vida verda-
deira. Não queríamos bloquear estradas ou dizer 
ao povo para fazer silêncio. Aquilo que estavam 
fazendo não podia resultar artificial, e quise-
mos misturar-nos, confundir-nos. Inserimos os 
atores naquele contexto e trabalhamos no meio 
deles. Às vezes era difícil con-
seguir concentrar-se, era um 
verdadeiro e próprio caos... 
Uma cafarnao!”
No filme se mostra a favela 
(barracopoli) como é na reali-
dade, por isto foram feitos os “casting nas estra-
das”, entrevistando “as crianças e os seus pais”” 
terminando com encontrar o 
pequeno protagonista, um re-
fugiado siriano.

  História e estrutura 
narrativa
O filme é construído como um 
longo flashback que se abre com 
um processo, muitas vezes re-
tomado durante a narrativa. O 
ataque é direto: o adolescente 
Zain (12 anos), preso por haver 
acotovelado um homem, de-
nuncia. os pais por tê-lo colocado no mundo e 
não terem sabido garantir a ele e às irmãs uma 
vida digna. Da sua narração se 
vem a saber como cresceu  em 
uma família numerosa e pau-
pérrima, constrangido a viver 
pelas estradas e a recolher al-
guns trocados de qualquer modo; como os pais 
venderam a adorada irmã maior a um repugnan-
te comerciante e como ele tenha fugido de casa 
por raiva; como, pois, tenha sobrevivido em uma 

cidade gigantesca e caótica graças ao encontro 
com a imigrada etíope Rahil e o seu pequeno 
Yonas; como Rahil um dia tenha desaparecido 
no nada e portanto tenha sido constrangido a 
cuidar de uma criança de um ano; como, ainda, 
no cume do desespero tenha sido constrangido 
também ele a vender o menino e tenha depois re-
tornado à casa, descobrindo a pior das verdades, 
decidindo assim realizar um gesto desesperado 
de vingança.

  Ao centro uma criança
“Zain é um pouco um salvador, é a voz de todas 
aquelas crianças que não têm voz e não se po-
dem expressar”, diz a Regista, que, colocando em 
cena a batalha deste garoto maltratado e cujos 

pais não estiveram à altura do 
seu papel, se propõe fazer uma 
denúncia universal através do 
candor dos seus olhos.
Zain é um criador de grande 
criatividade. Lança-se em ini-

ciativas retóricas como se fosse um político con-
sumado, se improvisa comerciante, engenheiro, 

criminalista, enquanto procura não fazer morrer 
de fome o irmãozinho adquirido. E se confirma 

um defensor dos direitos civis, 
um garante da Declaração dos 
Direitos Humanos.
O filme é um ato de acusação 
de uma criança contra o mun-

do dos adultos, aqueles que colocam no mundo 
crianças sem terem as condições para fazê-los 
crescer e sem ao menos ter o amor, aquele amor 
às vezes salvífico e necessário, que deveria existir 

Carfanao: uma viagem em 
torno da pobreza que leva 
à migração, a pobreza dos 
invisíveis.

Quero que os grandes 
escutem aquilo que tenho 
para dizer (Zain).



em cada relação do gênero.
Não existe nada de mais im-
portante que salvaguardar as 
crianças, a sua inocência e os 
seus direitos, e no entanto exi-
stem tantíssimas realidades em 
que isto não acontece. Em tan-
tos lugares no mundo meninos 
e meninas muito jovens são 
constrangidos a trabalhar, a re-
nunciar às possibilidades de ser 
educados e instruídos, a despo-
sar homens muito mais velhos. 
O filme denuncia tudo isto com 
realismo, advertindo as Insti-
tuições e também os pais que 
nem sempre estão em condição 
de estar à altura de seu papel.
Zayn é o primeiro a gritar ao 
mundo, em uma cidade en-
volvida no caos, onde nada se 
distingue com clareza e onde 
tudo ao contrário, se perde e 
se confunde. Zain grita e o seu 
grito é exemplificativo de tan-
tos gritos nunca saídos da boca.
E ao fim sorri, deixando uma 
mensagem de esperança, de 
grande simplicidade e de cora-
gem. É a foto da carta de identi-
dade, da liberdade, do sentir-se 
finalmente “ que existe”, do 
sentir-se finalmente vivo. O seu 
sorriso é suficiente para perma-
necer impresso por muito tem-
po, e é o mesmo que milhares 
de crianças a cada dia esperam 
poder mostrar ao mundo intei-
ro.
Cafarnao é uma história frágil 
e preciosa que vive em Beirut, 
mas pode estender-se a toda 
parte, e que todos devemos ver.

O filme Cafarnao – Caos e mlagres de Nadine Labak venceu o 
prêmio especial do Juri no 71º. Festival de Canes ( 2018).

O maior resultado do filme Cafarnao
A UNHCR, a principal organização do mundo empenhada em primeira linha 
em salvar vidas humanas, a proteger os direitos de milhões de 
refugiados, de  excluídos e de carentes, e a construir para eles um futuro 
melhor, deu nova esperança à pequena  Treasurche;  voltou a viver no Kenya e 
em Zain, que junto à sua família, foram transferidos para Norvegia. Agora vão 
à escola, estudam e não estão mais em meio à estrada.
“Começamos a mudar alguma coisa, muito pouco em relação à situação, mas 
desejo que possa levar a algo mais”, diz a Regista Nadine Labak.
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 Un’aula senza sbarre
O livro Almarina é um romance poliéd-
rico: trata de amor e de política, é pessoal 
mas é também público. A complexidade 
do romance escrito por Valéria Parrella 
‘vem sobretudo, da passagem contín-
ua entre dentro e fora, duas realidades 
que parecem espelhar-se em Elisabetta 
e Nísida, respectivamente uma docen-
te de matemática e um cárcere de me-
nores. Uma mulher que ensina mas 
que está aprendendo por sua vez algo 
de inédito no interior de uma peni-
tenciária que surge em uma ilha no 
mediterrâneo, mesmo se os seus ha-
bitantes não descem nunca ao mar 
porque “naquela aula, se levantas os 
olhos vês o horizonte mas da porta 
não te deixam sair”.
Nisida,  é um cárcere sobre a água, 
ancorado como um navio, onde  
Elizabetta Maiorano, de 50 anos, 
viúva sem filhos, ensina ma-
temática a um grupo de jovens 
detidos. Cada dia um guarda lhe 
abre a cancela fechando Nápoles 
fora, para que em uma pequena 
sala sem grades a docente procu-
re dar um futuro aos rapazes, na 
esperança que um dia, quando 

Almarina è la storia dei ragazzi del carcere minorile 
di Nisida, a Napoli, e di Maria, docente di matemati-
ca che ogni mattina alla sbarra lascia insieme al suo 
cellulare e la sua borsa anche tutto ciò che è fuori, per 
immergersi in quel microcosmo in cui, prima ancora 
delle equazioni, insegna il rispetto, 
l’amore, la riscoperta di sé.

Almarina  de Valeria Parrella 

Emilia di Massimo, FMA
emiliadimassimo@libero.it
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estes terão cumprido a sua pena, existam no-
vas páginas a escrever, brancas “como as roupas 
estendidas no terraço”. Sustentada pela idéia de 
transmitir  o amor para o misterioso mundo 
dos números a jovens que têm 
um presente difícil e um futu-
ro incerto, dentro de uma sala 
que não tem grades, Elizabetta 
vive cotidianamente o desafio 
de fazer-se aceitar, de tornar-se 
autoridade  diante de um grupo de adolescentes 
constrangidos   a viver em uma cela depois de ter 
cumprido atos de variada gravidade.
O exórdio do romance se abre com a chegada em 
Nísiada di Almarina, uma menina proveniente 
da Romania, de dezesseis anos  a quem o juiz 
tutelar determinou a prisão; estuprada e cheia de 
espancamentos do pai, fugiu com o irmãozinho 
Arban de seis anos, do qual foi separada. Com 
Almarina o tu de Elizabetta parece decompor-se 
com aquele da menor em uma história que evi-
dencia o laço entre um pai e um filho, mesmo 
se não são consangüíneos. Elizabetta descreve a 
menina como “um campo  sem vida, de inverno” 
e a aluna Almarina é também “a aluna nova que 
tem uma mão endurecida com a qual segura a 
caneta, que a faz assemelhar-se 
a certas mulheres velhas enri-
jecidas pela artrose [...]  Devo 
sentar-me diante dela e espe-
rar até que aquela mão trace 
uma linha sobre a folha [...]. Na 
folha está portanto este homem que a violenta e 
depois  lhe rompe as costelas, seu pai”.
A professora afirma: “Eu me apeguei a Almarina 
assim, enquanto olhávamos o mar, e lhe contei 
que meu marido era um magnífico nadador”. O 
encontro entre a docente e a menina acontece 
dentro, na transparência que entrelaça duas in-
tenções: Elizabetta procura uma brecha que se 
abra na improvisa solidão  causada pela angústia 
pela inesperada perda do companheiro com o 
qual tinham tentado um filho mas em vão; Al-
marina tem necessidade de alguém a quem pedir 
para ser reconhecida e amada; assim o romance 
pode ser definido como uma procura de amor e 
um ensinamento sobre a oportunidade de não 

parar, de esquecer, de recomeçar e também de 
reparar.

 Dentro está tudo aquilo que os nossos 
meninos nunca tiveram

Elisabetta Maiorano é uma 
mulher sensível e generosa, so-
litária e ferida; depois da morte 
do marido não está em con-
dições de imaginar a sua vida  
com um outro amor, mas o en-

contro com Almarina se apresenta como o amor 
por uma outra filha. Duas solidões que se encon-
tram: a de Elizabetta viúva e sem filhos, aquela 
de Almarina separada do irmão, mas com uma 
diferença, isto é, que enquanto o matrimônio 
de Elizabetta  é descrito através de recordações 
sentimentais, Almarina não tem experiência 
de uma relação positiva com o outro a não ser 
aquela da violência. A história nem sempre en-
contra correspondência na assim chamada ética 
profissional, de fato, entre a professora e a jovem 
Almarina cria-se um relacionamento de aproxi-
mação afetiva mesmo se os relacionamentos com 
os alunos são obviamente desaconselhados. É di-
scutível também o fato que Elizabetta conseguirá 
obter  do juiz a possibilidade de transcorrer os 

dias de Natal com Almarina: le-
vá-la-á à sua casa subtraindo-a 
à detenção, na esperança de que 
o relacionamento delas possa 
se tornar algo mais forte, um 
projeto de vida juntas, um futu-

ro de estudo, de trabalho, de viagem para a me-
nor, cuja juventude violentada deve poder ter um 
resgate através de um imprevisível amor gratuito.
Além da narração das aventuras, a Autora 
do romance, parece querer fazer refletir so-
bre nós emblemáticos e contemporâneos: a 
emigração, o estupro, a menor delinqüente, 
o abandono, a solidão, as responsabilidade 
da escola e do voluntariado, a presença das 
leis do Estado, transformando indiretamente 
o conteúdo do livro em uma denúncia social 
e política através da linguagem incisiva. Ao 
lado da declaração aberta das problemáticas 
indicadas, Parrella apresenta uma múltipla 
reflexão sobre responsabilidades coletivas que 

“voltarão de onde vieram e 
de onde vieram é o motivo 
pelo qual estão aqui”.

“Na vida das crianças são 
as minúcias que contam”  
(Antonio Gramsci, Cartas do 
cárcere).
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de Nápoles se estendem a toda Itália. Assim, 
Nisida se torna o cenário de temáticas atuais e de-
licadas, o lugar onde a história se desenvolve, os 
muros dentro dos quais o amor pode nascer, um 
espaço que abre e fecha possibilidades;  o cárcere 
se transforma em uma janela da qual olharei o fu-
turo dos meninos que o habitam.
Nisida, é como uma ilha temporânea que abre à 
mudança, mesmo se o Estado parece ter já traído 
os menores, e oferece no interior ocasiões de re-

sgate, prelúdio de liberdade, porém o espaço au-
têntico onde cada luta toma forma, mesmo se do 
contorno sombrio e sem coordenadas definidas, 
é aquele emotivo no qual Elisabetta e Almarina 
se encontram e se ajustam com o “dentro é um 
lugar maravilhoso e fora está a cidade que te con-
stringe a tudo ou nada [...] Fora vai mendigo no 
mundo [...] – dentro este lugar é maravilhoso, é 
tudo aquilo que os nossos meninos nunca tive-
ram “[...].
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Em meio aos jovens
Estou feliz por encontrar-lhes e acredito que sentimos o entusia-
smo  e também a inquietude no caminho que estamos fazendo em 
direção ao CG XXIV.  Maravilhoso! Então ajudem-me um pouco!
Gostaria de entender melhor, mas não somente com palavras, o 
convite a entrar no coração da contemporaneidade. Nossa! Pare-
ce-me um pouco difícil entender em profundidade esta expressão, 
e falando com a minha comunidade vê-se como estamos todas 
à procura, junto aos jovens, neste novo cenário. Estes habitam 
na  Contemporaneidade e nós não queremos permanecer atrás  a 
olhar a realidade cotidiana como em um filme; aliás, somos me-
smo convidadas a cuidar dos jovens para gerar vida.
Na minha idade, vocês sabem isto, “gerar vida” com todos os limi-
tes que existem, é realmente um desafio. E como é bonito quando 
são mesmo as crianças e os jovens que nos dão vida em abun-
dância. Façamos um caminho juntos, para entrar no coração da 
contemporaneidade, acompanhadas por Maria de Nazaré e, com 
ela, gerarmos vida, cuidando dos jovens que Deus nos confia. Ela 
nos ajuda a escutar bem aquilo que quer Jesus.
Agora, porém me pergunto se, neste tempo, estou fazendo o ca-
minho certo. Chegou ao Oratório, Lúcia, uma adolescente do gru-
po missionário que me convidou a ir com ela visitar uma família 
migrante, que tem necessidade de aprender um pouco de italiano.
Com a comunidade fizemos um discernimento. A vila é distante 

e a família é pobre. Tudo isto 
nos motiva a responder a um 
chamado, que penso, venha 
mesmo do coração da contem-
poraneidade. Portanto, acolhe-
mos os convites dos jovens para 
entrar com eles para assumir os 
desafios da realidade; é certo 
que a vida renascerá em toda 
parte do mundo onde o Insti-
tuto está presente. Pela mão de 
Maria, podemos ir a toda parte 
com os jovens e descobrir os 
germens de vida nova que tor-
nam possível uma mudança na 
sociedade.
Sou um pouco idosa, mas mui-
to entusiasta pelas propostas do 
Capítulo Geral XXIV.
Então, adeus, amigos!
Lucia e a comunidade me espe-
ram. Quantas experiências nos 
contarão ainda, no Paraíso!
Dom Bosco e Madre Mazza-
rello estão conosco e se fazem 
ouvir.

Palavra de Camila!
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«É a mão de Deus que trabalha em vós» 
(MM. L. 66,2)

«Não fugirei nem abandonarei a luta destes agricultores, que vivem sem proteção, 

em meio à floresta. Estes têm o sagrado direito a uma vida melhor, em uma terra 

onde possam viver e produzir com dignidade, em paz e sem destruir». 

Dos Estados Unidos à Amazônia do Brasil, Irmã Dorothy Stang, da Congregação das Irmãs de Notre 

Dame di Namur, missionária, mártir. Pelas suas idéias e por ter defendido as “suas” camponesas e os “seus” 

camponeses, foi assassinada com seis disparos de pistola, na aurora do 12 de fevereiro de 2005, no Brasil, 

em plena floresta amazônica, em uma estrada de lama do acampamento,  quando procurava chegar a uma 

comunidade e decidir, com o povo, estratégias e ações que impedissem o 

avanço da destruição e da violência. 

A formação como instrumento de resgate

Dorothy Stang, desde os anos 60, se dedicava à vida dos pobres da 

Amazônia, reinventando a sua vocação ao ensino no meio do povo. 

Reconhece que, além da Bíblia, é necessário ensinar o Estatuto da Terra, 

para que os camponeses conheçam os seus direitos e saibam como 

defender-se e defendê-los.

Nasce assim a Primeira Escola de Formação de mestras na 

Transamazônica, a escola Brasil Grande. Na pobreza mais total, em 

barracas de palha arranjadas pelo povo, com a cozinha improvisada sobre algumas pedras, algumas 

mulheres e garotas aprendem a contabilidade, os direitos sociais, as políticas públicas sobre a saúde, sobre a 

maternidade, sobre a sexualidade para lutar e defender-se sozinhas, alimentando a certeza de que Deus está 

com elas e que as sustentará no sonho de uma vida boa, simples, livre para todos e todas.

Tem um amor grande para toda a sua gente e uma ternura  particular pelas mulheres e seus filhos; encontra 

sempre um modo de estar próxima e irmã de modo especial.

Esperança
Modelo de uma Igreja em saída e sinodal no seu escutar as vozes de todos e no trabalhar sempre em sinergia, 

nunca sozinha; de uma Igreja, hospital de campo, que se coloca do lado dos últimos, dos oprimidos e 

marginalizados. Irmã Dorothy luta, para que o Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PdsEsperança), 

que garante a vida e a permanência das famílias de agricultores do município de Anapu, seja atualizado e 

respeitado, permitindo tirar da floresta aquilo que é suficiente para viver e cultivar, sem destruir o ambiente. 

Uma presença humilde e solidária que acredita que o povo é protagonista, capaz de  construir a sua história e 

o seu futuro.
A 10 de dezembro de 2004, Irmã Dorothy recebe, da Ordem dos Advogados do Brasil, o Prêmio dos Direitos 

Humanos, com o qual são reconhecidos os anos de dedicação à causa dos direitos dos camponeses.

A Santidade não conhece idade, está presente 
em todos os continentes e fala todas as línguas do 
mundo. O Evangelho, de fato, é uma boa notícia 
para todos. É a santidade da porta ao lado, 
daqueles que vivem próximos a nós e são um reflexo 
da presença de Deus.
Até hoje são inumeráveis os testemunhos de homens 
e mulheres que em sua existência, viveram em 
modo heróico as virtudes cristãs da fé, da esperança 
e da caridade. Esses convidam a ser orgulhosos do 
próprio batismo, a ser coerentes com a própria 
identidade cristã. Estes jovens são pessoas cheias 
de graça divina e transbordante exemplaridade 
humana.

«Mártire pela criação»



«Acompanhar exige colocar-se à disposição tanto do 
Espírito do Senhor como de quem é acompanhado, com 

todas as suas qualidades e capacidades, e
depois ter a coragem de humildemente se afastar».

(Documento Final, Os Jovens, a fé e o discernimento vocacional.II Parte. III,101 - ELLEDICI)
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www.rivistadma.org
Leitura, aprofundamento, vídeos, 
intrevista e a possibilidade
de contribuir e enriquecer
o diálogo de novas reflexões.


