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“Além das ideias, além do que é certo e
injusto, há um lugar. Encontremo-nos lá.”
Estas palavras - hiperbólicas e sugestivas do poeta e místico persa Jalāl ad-Dīn Rūmī
(século XIII) expressam de modo deslumbrante o valor da interculturalidade e o
quanto ela constitui um modo possível de
encontrar e construir relações positivas,
além das diferenças de partida.
O vocabulário define a interculturalidade
como “coexistência, conhecimento e intercâmbio entre pessoas e grupos pertencentes
a culturas diferentes”.
É uma dimensão que a família canossiana,
presente em 32 países do mundo, nos cinco
continentes, conhece muito bem, porque a
tem no seu DNA.
E ela é chamada a viver cada vez mais
Evangélico e profético: sim, porque o mundo em que vivemos por um lado é cada vez
mais intersectados por estradas, ligações
e redes- reais e digitais - mas, por outro
lado, sente a tentação de se fechar, erguer
barreiras, excluir o outro, o diferente de si
mesmo.
Escolhemos dedicar todos os três lançamentos di VitaPiù deste ano ao tema da

interculturalidade: uma dimensão a ser
explorada e questionada.
Partindo de muitos - ricos e diversos experiências interculturais que a família
Canossiana vive em todo o mundo.
A nossa viagem começa com este número
e começa na Europa, berço do carisma
canossiano. Chegaremos à África e às
Américas, Ásia e Oceania, tocando todos os
continentes. Ouvindo histórias e testemunhos.
E a própria Vita Piú é cada vez mais intercultural.
Graças à generosidade de tantas irmãs, a
quem agradeço em nome de toda a equipe
de comunicação, pela primeira vez a nossa
revista canossiana estará disponível em
todas as línguas oficiais da Congregação:
não só italiano e inglês, mas também francês, espanhol e português.
Feliz Ano Novo, a todas e todos, e boa
viagem!

Paolo Bovio
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Em diferentes países, unidos
pelo mesmo coração

Q

ueridos, gostaria de começar o
novo ano com os votos de Madalena:
“Desejo-vos a todos um ano feliz,
cheio das bênçãos mais abundantes, Deus vos faça a todos segundo
o seu coração. Isto é o que eu mais
desejo”.
A nossa Fundadora fala frequentemente do “coração” como centro propulsor
da vida em toda a sua plenitude.
Penso em vocês, nas muitas nações nas
quais vocês estão, nas muitas pessoas
que encontrei; nos idosos, nos adultos,
nos jovens, nas crianças. Vivi com vocês
momentos muito bonitos de alegria, de
festa e também momentos de dor, de
sofrimento, próprios da realidade de
nossas vidas.
Pertencemos a diferentes continentes,
nações, culturas, mas com algo que
nos identifica e une: o nosso “coração”
que se alegra, sofre, goza de liberdade
independentemente da nossa origem,
da nossa formação intelectual, da nossa
herança cultural.
VitaPiù neste número fala sobre a nossa realidade multicultural, sobre a interculturalidade. Desde o início de sua
vida, Madalena viveu em um mundo
multicultural: pensemos em seus pais,
seu pai de Verona e sua mãe da Hungria, nas pessoas que frequentavam o
Palácio de Canossa que pertenciam às
nações e culturas diferentes. Aprendeu

a olhar para além das diferenças e a
descobrir que elas não impedem a fraternidade, a amizade, mas a enriquecem.
Madalena recomenda às suas Filhas
“que tenham um só coração, que se
amem com sinceridade, sem distinção alguma...portanto, nenhuma
oposição a esta união deve existir
entre as irmãs de diferentes países,
mesmo que sejam de nações entre
si, todas Filhas do mesmo Pai”.
É uma mensagem muito atual, é a
mensagem evangélica e é a mensagem
carismática que abriu e continua a
abrir nossa Congregação para o mundo
inteiro. É a mensagem de amor.
A sua língua é internacional, atravessa
todas as fronteiras e faz-nos falar uma
única língua que pode ser compreendida em todo o mundo, mesmo sem tradutores. É amor que se faz respeito, a
diálogo, à compreensão, à ajuda mútua,
à colaboração e a todos aqueles gestos
que são manifestação da verdadeira
fraternidade.
O amor é o fundamento da paz, que
tanto desejamos e que não começa com
grandes declarações, mas com o próprio
coração do “coração” de cada um e nos
torna instrumentos, multiplicadores e
portadores de paz.
Esse é o meu desejo para cada um de
vocês.

M. Annamaria Babbini
Superiora Geral
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H

ospedaria. Há um
lugar no Evangelho
de Lucas que é a
casa de todos, e onde (quase) todos são de casa. É a
“pousada” (isto é, a casa do
hóspede e do estrangeiro) na
qual o bom samaritano abriga o pobre incauto que acabou sob as garras dos bandidos (Lc 10,34). É um “albergue” (isto é, a casa do viajante e do peregrino) onde o Filho não nascido do homem e
o Filho de Deus (o Unigênito
até...) não encontram um pobre lugar no momento de vir
ao mundo(Lc2,7). Pousada”,
“Albergue”, “hospedaria”,
mas também “taberna” são
os nomes que os Evangelhos
qualificam o mundo, o lugar
onde nós, hóspedes e estrangeiros da vida, peregrinos e
viajantes no tempo,encontramos abrigo e e descanso,
abrigo e casa. Para Mateus,
o evangelista, o termo mais
adequado para definir o
lugar do mundo onde todos
vivem (e, em última análise,
o próprio mundo) parece ser
mesmo uma “taberna”. Com
efeito, para dizer a condição
em que esse bendito Filho
do Homem decidiu residir
sempre e para sempre põe
na boca dele as seguintes

palavras embaraçosas: “Eu
era um estranho” (Mt 25,35).
Matteo, que sabe de Greco,
só para dizer “estrangeiro”
escolhe usar o termo “xènos”,
que combina com o latim
“hostis”.-daí a nossa famosa
“hospedaria”. Xènos - Hostis
é o “estrangeiro” enquanto
“hóspede”, ou seja, como pessoa que vem de fora, e com
a qual porem , no entanto,
existem laços de solidariedade mútua. A solidez do direito / dever da hospitalidade
foi consagrada e protegida
nos tempos antigos pelo
instituto de “xenìa” (hospitalidade), que obrigava à acolhida do estrangeiros considerado sagrado e inviolável.
Tudo isto estava relacionado
com a convicção de que, sob o
disfarce do hóspede, se podia
esconder uma divindade e
que, por conseguinte, a violação da obrigação de hospitalidade constituía uma ofensa
em relação a deus. A mesma
convicção é firmemente partilhada e confirmada tanto
no Antigo como no Novo
Testamento: ver a este respeito o episódio da recepção
concedida por Abraão ao
próprio Deus nos carvalhos
de Mamre (Gen.18) e as numerosas referências ao dever
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de hospitalidade dos vários autores do
Novo Testamento (Ebr 13.2; Gal 6.10;
Rom 12.13.20; 1Pt 4.9; Atos 14.6-20;
Atos 16.15).
Acolhida. E aqui já poderíamos chegar
a uma observação interessante e fácil
de observar. A acolhida é em si mesmo
uma das qualidades divinas que definem Deus como Criador e Pai, fonte
incessante de Vida e doador eterno
de si mesmo na sua natureza íntima
e substância de Amor. O que, de fato,
é a obra contínua de Deus Pai, se não
acolher cada um dos seus filhos/as, pecadores e indignos como quanto você
pode imaginar , e compartilhar em cada
momento com cada um e cada um a sua
própria vida na qualidade de Amor sem
limites? Qual é, de fato, a incessante
ação salvífica de Jesus primogênito de
todos os seus irmãos, se não ficar - para
sempre e até ao fim da eternidade Crucificado no mistério (a Eucaristia) e na
realidade (perto de todos os seus irmãos
crucificados, ao lado de cada centurião
e de cada ladrão, bom e/ou mau), se não
ficar incessante e eternamente últimos
perdidos, para que ninguém se sinta
sem ser convidado? Qual é, de fato, a
ação ininterrupta do Espírito Santo na
interioridade íntima de cada filho/a?
de Deus, se não invocar a memória das
palavras de Jesus Palavra do Pai que
chama cada um dos seus filhos de “Filho Amado”? A acolhida é sempre, portanto, em si mesma “acolhida de Deus”,
e é a ação e a atitude que nos tornam

divinos. Aqueles que acolhem compartilham a natureza de Deus, acolhendo é
divinizada. Cada ser humano “naturalmente” precisa ser acolhido:
somos todos hospedes, e a nossa identidade é a relação que os outros têm connosco, o seu acolhimento. Se não somos
acolhidos não existimos, mas quando
acolhemos nos divinizamos.
Hostil. Ok, Por enquanto, tudo bem.
Mas com calma e por favor. De facto,
tanto Xènos como Hostis gozam de uma
qualificação dupla e ambivalente, indicando e significando o “estrangeiro”
(ou, o próprio Deus, apenas para chegar
ao concreto), bem como o “convidado”
a ser acolhido, assim como o “inimigo”
e o “adversário” diante do qual, pelo
menos, estar de guarda. Na verdade,
demora um momento, porque a hostis
/ hospis (o hospedeiro) mi tornam-se a
hostis / hostilis (o inimigo). Na verdade, o estrangeiro, que vem de fora, tem
o mau hábito de ficar à minha frente
(ele é de facto o adversário),e me faz
de espelho. Com isso, ele realiza uma
operação perigosa e indesejada: revela-me a mim mesmo, fazendo-me um
presente da minha identidade. Mi revela sobretudo os meus limites e a minha
mortalidade natural, a minha fome de
vida e de infinito e, ao mesmo tempo,
a minha (e sua!) igualmente conatural
e desesperada busca de recursos para
possuir e salvar a “vida”, juntamente
com a terrível competição que ele próprio, aquele que vem de fora, me coloca
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Uma caridade ilimitada de Madalena e o desejo de “ir”
e/ou me colocará na busca da posse de
meios e instrumentos para prolongar e
salvar a vida. Para ele, também, o estranho, é tão limitada e mortal como eu
sou, tão sedento de vida como eu sou, e
não é nada disposto a ser um espectador e/ou - pior - um servo no banquete
de vida eternizada que, com todos os
meios, cada um procura criar e conservar para si e para os’ seus’, na casa, na
sociedade, na cultura que se instalou
e em que estás sentado. Realmente só
leva um momento para a hostis / hospis (o anfitrião) para se tornar a hostis
/ hostilis (o inimigo), às vezes de uma
forma irremediável ...
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Caridade ilimitada. Portanto, é claro
porque é que o próprio Deus, em Jesus,
se faz continuamente por nós (a nosso
favor) “estrangeiro”, hospedeiro e hostil. Revela-nos a verdade profunda da
natureza da nossa humanidade, isto é,
a sua “limitação”, que é razão e causa
de morte e, ao mesmo tempo, de salvação eterna. O termo “limite” vem do latim Limen, confim, fronteira. A natureza humana está em si mesmo “confinada” entre as fronteiras da “limitação”,
com a morte como o selo mais evidente
da finitude. No entanto, um desejo inato e eterno de infinito e ilimitado anima
e, de alguma forma, sempre “persegue”
o espírito humano.
Jesus, o Filho Unigénito do Pai, o Filho
primogênito do homem, veio revelar aos
seus irmãos e irmãs a natureza íntima
de Deus como Amor, e de cada filho de
Deus como amado. Os limites típicos
da natureza humana não podem ser
apenas a causa das guerras que sempre
opõem os irmãos aos irmãos, os limites humanos são o instrumento para

realizar a mais autêntica e natural
qualidade e capacidade humana, relação/ comunhão. Os limites da natureza
humana representam ‘fronteiras’ através de que têm uma relação / comunhão
que ocorre, ou é rejeitada. É através da
limitação, da necessidade fundamental
da vida que anima o espírito e a existência concreta de cada ser humano,
que a relação / comunhão se realiza
concretamente, ou é rejeitada. Jesus é
realmenteo Filho primogênito do Pai,
porque vive no confinamento da sua humanidade a comunhão sem limites com
o Pai, permitindo-lhe aceder a todas as
suas fronteiras (razão, vontade, amor),
até ao último e definitivo “limen”, a
morte. Com a sua morte e ressurreição,
Jesus abre-se a todos os seus irmãos e
irmãs no caminho da comunhão plena
e definitiva com o Pai, porque todos temos Vida e Comunhão de Amor, isto é,
vida divina, vida eterna.
Madalena sabia muito. Nas palavras
de João Apóstolo, esta vida eterna e divina (vida sem limites) já está “ativada”
e disponível agora: “Nós sabemos que
passamos da morte para a vida, porque
amamos os nossos irmãos. Quem não
ama permanece na morte” (1Jo 3,14). O
que, traduzido em pão e salame, significa que só a caridade ilimitada e sem
limites é o caminho da salvação de e
através dos nossos limites. O que vocês
acham? Talvez não seja evidente que
Madalena já tinha compreendido tudo:
“A caridade não conhece outras fronteiras ou países além daqueles que conduzem do exercício imperfeito da caridade
na terra ao seu perfeito exercício no céu”
(Regra Difusa, p. 207)
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No mundo con coração
de descalços…
MAURA BENEDETTI, ALESSANDRO ROMELLI

È

começada uma viagem, quase
uma peregrinação à fonte do
nosso ser homens e mulheres do
nosso tempo, homens e mulheres de fé
que procuram viver e devolver o que receberam como dom. O dom é a fé encarnada que se move para o Outro e para
os outros, num contínuo reconhecer se
filhos e irmãos.
A ideia é envolver os leigos canossianos
num caminho formativo para redescobrir o próprio carisma, que deriva das
intuições de Madalena, da sua vida, da
sua fé.
São cerca de cinqüenta as pessoasenvolvidas, provenientes de diversas regiões da Itália, de diferentes contextos
de vida e/ou de experiências pessoais e
lavorativas, unidas pelo desejo de escutar, de se questionar, de compartilhar,
de sair fortalecidas.
O caminho de formação terminará em
maio, depois de dois anos de encontros
e encontro no qual está se experimentando
acima de tudo, um processo de ativação
e envolvimento dos leigos na história e
para os irmãos.
Cada encontro é marcado pela escuta:
escuta da Palavra, escuta das testemunhas, escuta dos escritos e da vida de
Madalena e escuta das ressonâncias de
cada um.
Esta viagem está atravessando a Itália,
começou em Roma, com uma parada

em Verona e uma no coração do sul, em
Catania. A última etapa nos levará de
volta às nossas origens em Verona com
coração e paixão renovados, para servir, escutar, contemplar melhor o nosso
tempo, especialmente com a consciência
de estarmos juntos para isso.
As várias etapas são inspiradas por um
tema que está no coração da mensagem
de Madalena: Sair, Anunciar, Viver,
Educar.
Na primeira etapa, o tema da saída nos
levou a refletir sobre a importância de
para se afastar de se dobrar uma lógica
narcisista do fazer, superando a desmotivação e a impotência, do fato de que
nunca é tarde demais para repensar o
Sonho, para prestar atenção ao existente sonhando juntos. Não pensando no
resultado, mas no processo relacional
que já desde o primeiro encontro começou a ser ativo e a fazer-nos compreender que o passado pode ser reconciliado
com o novo, nesta renovação o anúncio
dos leigos está no centro.
O Espírito sopra.
A segunda etapa ligada ao tema da
Anunciação levou-nos a redescobrir o
desejo e a paixão pelo anúncio numa dimensão libertadora, não de poder, mesmo correndo o risco de perder; que os
pensamentos são segundos ao que estamos a ouvir. Fomos convidados a aprender a sintonizar-nos com o desejo de Jesus. O sintonizar-se o desejo do Outro e
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do outro educa o desejo. Viemos de uma
cultura em que nos disseram para tirar
a parte da paixão da nossa vida, somos
como mutilados. Em vez disso, a palavra verdadeira que podemos pronunciar
é aquela que soube escutar o sentir.
Viver autenticamente o anúncio é também compreender que não somos nós
que levamos o Evangelho, mas o Espírito, e o Espírito já está no mundo. A
fé não é transmitida, a fé gera, é uma
questão de encontros. Os amigos de
Deus têm um desejo em sintonia com o
de Deus e despertam para esse desejo.
O anúncio é bom para nós, não é só
para os outros e parte por primeiro da
nossa experiência. È a experiência que
Madalena viveu na sua história existencial, psicológica e espiritual, que a
torna capaz de anunciar, um caminho
onde pôde acompanhar os outros.
Abitar a relação e a paixão pelo
outro
Mais detalhadamente descreveremos a
terceira etapa que nos fez parar em Catania, mais precisamente no belo cenário de Aci Trezza, onde fomos acolhidos
com muito carinho e espontaneidade
pelos nossos amigos sicilianos. O calor
e a amizade que respiramos durante
os três dias de estadia colocaram cada
um deles nas melhores condições para
aproveitar ao máximo esta experiência.
O tema escolhido para esta etapa foi o
do habitar, que reconhecida como sendo
uma das experiências constitutivas do
humano. O que significa como cristão
habitar ? Em que habitamos? Qual

pode ser o caminho, o estilo cristão
de habitar? Incluindo estar naquelas
situações de fragilidade, sofrimento,
escuridão, nas quais às vezes se tem a
impressão - para citar o título de um
dos relatórios propostos durante aqueles três dias - que “falta a terra debaixo
dos pés”.
Para responder a estas questões, os
três pontos de observação distintos,
mas visivelmente interligados, foram
novamente colocados em diálogo.
O primeiro, a Palavra de Deus. Como é
que a Palavra habita a criação e a história? Como é que Deus entra no mundo e nas nossas vidas? Com que estilo,
com que traço? Uma viagem muito sugestiva pelas páginas do Antigo e Novo
Testamento, do Gênesis ao Apocalipse,
passando pelo Evangelho de João, teve
antes de tudo o valor de para que conseguirmos tocar com as nossas próprias
mãos quanta riqueza inexplorada está
na Sagrada Escritura. E tanto quanto
apastoral, que às vezes procuramos laboriosamente sustentar com mil idéias
ou iniciativas, teria já em si um farol
inspirador se colocássemos no centro a
escuta da Palavra, tal como ela é. Livre
da preocupação de trazer imediatamente um projeto moral ou um novo projeto
a ser posto em prática. Em vez disso,
deixando à Palavra a tarefa de se unir
a nós, de nos curar, de converter nosso
olhar.
O segundo foco da reunião foi a escuta
de duas experiências educativas concretas, uma vivida no contexto da atenção
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psicológica e a outra no contexto da
escola, em particular de uma escola na
periferia.
Aqui o tema do habitar é sobretudo o
de habitar as relações humanas, no
seu caráter promissor, mas também
no seu lado por vezes difícil e doloroso.
As relações que mais do que qualquer
outra experiência podem desbloquear a
beleza e a promessa de ser para o mundo e que, em vez disso, muitas vezes
se tornam o lugar onde a esperança a
beleza e a promessa de ser para o mundo e que, em vez disso, muitas vezes se
tornam o lugar onde a esperança ligada
à vida vem ferida , traída. Há, portanto,
uma gramática de relações que talvez
devêssemos retomar. Uma arte da melodia ou musicalidade entendida como a
composição das diferenças, que podem
também acompanhar-se mutuamente
no nosso modo de ser e de passar por
conflitos. Uma capacidade também feita
da beleza do desejo que sabe se tornar
adulto quando aprende a reconhecer
a força da falta, contra a necessidade
muitas vezes ostentosa de preencher
todo vazio, de ter tudo e imediatamente
que se transforma em dependência a
nossa vocação íntima de sermos livres.
Livre porque filhos. Filhos porque livres.
A terceira referência foi o carisma de
Madalena de Canossa. O que significou
para Madalena habitar, viver no mundo? Que queria dizer para ela ser toda
de Deus e ao mesmo tempo ser toda pelos outros, a começar pelos pobres? Foi
bom mergulharmos nas páginas da a

sua correspondência juvenil com Padre
Libera, guia espiritual para ela de extraordinária lucidez e extraordinária
delicadeza. Observar os desejos profundos do coração de Madalena, ver as
suas reações às resistências ou mal-entendidos que encontrou com freqüência;
e também observar como a aceitação de
se confrontar com elas a levou a uma
maior compreensão de sua própria missão. Bonito foi, finalmente, parar e acolher a força e a beleza da expressão de
Madalena: “viver no mundo com o coração descalço”, que é o que é o nosso objetivo como leigos canossianos, estar no
mundo humildemente, totalmente para
o outro, um presente ao superlativo.
É bom ver como o carisma Canossiano é
ainda hoje tão capaz de falar como um
ensinamento a ser questionado e a partir do qual podemos ser questionados,
para olhar em frente e de retomar o caminho cada dia com renovada confiança
e consciência.
De Catania partimos para Verona, onde
será realizada a última etapa, com a
convicção de que este caminho, que
dura já um ano, deve ser absolutamente cuidado, cultivado.
Que seja uma verdadeira ajuda para os
leigos que, inspirados pelo caminho de
Madalena de Canossa, ainda hoje tentem, onde estão ser por sua vez uma luz
. E nosso mundo certamente precisa de
muita luz nas muitas dobras, às vezes
feridas, que desenham o rosto.
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DE VERONA EM TODO O MUNDO, AO
LADO DOS JOVENS E AOS POBRES
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Bakhita, na Italia como missionária
Do Sudan a Schio, a experiência intercultural da santa
Canossiana

R
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eviver a chegada da nossa irmã - a
Bakhita em Schio é um descobrir o
sentido da vida e das escolhas que
ela foi fez para ser toda de Deus.
Antes de emitir os votos, a jovem Bakhita
tinha encontrado o então Patriarca de Veneza, o futuro Papa Pio X, que lhe tinha
mostrado um caminho de paz e santidade. Tinha-lhe perguntado o que aconteceria à sua família que não conhecia Jesus
porque os missionários ainda não tinham
chegado à sua aldeia. Guiado pela sua
bondade, Giuseppe Sarto assegurou-lhe
que, se há pessoas numa família que rezam para os seus queridos o Senhor sabe
como alcançá-los com a sua graça, porque
para ela era uma questão de então confiar
sua causa ao bom Deus e viver com alegria seu chamado como religiosa.
Não nos é dado saber mais sobre este encontro, mas, inspirado pelo Senhor, o patriarca de Veneza compreendeu até que
ponto, profundidade e latitude a jovem
Bakhita se sentia chamada. Se ela tivesse voltado à África, teria caído de novo
na escravidão: “Eu teria perdido a minha
alma e o meu corpo”, confidenciou a uma
irmã. A sua escolha do Batismo impediu-a de voltar para a sua família, e fê-lo
deixando ir para longe, na Itália, aqueles
que tinha aprendido a amar. O batismo
transfigurou-a, testemunha quem estava
perto dela naquele dia. Bakhita livre tinha escolhido Jesus, antes de mais nada,
para partilhar a sua missão de cumprir
a vontade do Pai, amando como ele, para
salvar todos os seus irmãos de perto e de
longe... para a eternidade!
Pedida a deixar Veneza para se mudar

para Schio, Bakhita saiu com uma expressão dos Exercícios Espirituais a pouco terminados , e declarou-se disposta a
fazer a vontade de Deus como seu único
bem.
Aqui está, pois, com o coração mais uma
vez liberto do afetos humanos, para chegar a Schio pronto para qualquer ajuda
de que fosse capaz.
Esta, a oferta de si mesma feita desde o
pedido inicial para ser uma Filha da Caridade Canossiana.
Na Storia Meravigliosa se lê sobre o espantodas irmãs quando a encontraram,
mas certamente tiveram a oportunidade
de conhecê-la desde o noviciado que quase todas viviam em Veneza na época.
A notícia de uma canossiana de pele escura certamente intrigou mais os scledensi
ou as pessoas que afluíam à casa de um
amplo distrito, sendo oInstituto Canossiano o único lugar de formação feminina,
humana e religiosa, presente na região.
O arquivista da Catedral documenta,
em suma, que Bakhita não foi a primeira pessoa de um grupo étnico diferente a
chegar a Schio, alguns anos antes uma
freira agostiniana tinha sido registrada
como “morena” ou escura. Só que, vivendo no claustro, não teve oportunidades de
relações diárias com o povo, morreu em
poucos anos e talvez a memória dela tenha sido de outra origem, ficouentre as
monjas locais.
Aqueles que conheceram M. Bakhita nos
seus primeiros anos em Schio recordam-na perto delas no dormitório, no pátio,
na sala de jantar, onde enchia várias vezes os seus pratos, muitas vezes muito
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além da capacidade da panela de servir
muitas refeições... e então eles olharam
um para o outro de cara espantada para o
que estava acontecendo! O serviço à mesa
incluia um rodízio entre as irmãs, quando
era a vez de m. Bakhita, havia aplausos
pela alegria de ter m. Moretta perto e ser
servidas por ela. É o que dizem as testemunhas.
Um toque delicado vem de duas irmãs:
Laura a mais velha e Bruna a mais nova,
chegaram entre nós pela morte prematura de sua mãe. Vivendo em frente à casa,
seu pai vigiava-as, aconteceu a tentativa
da menor a fugir , m. Bakhita, para faze-las ver ao ao pai, caminhava no jardim
para que o pai pudesse vê-las sem o conhecimento delas, mas as segurava com
um aperto de mão amoroso e acrescente
as meninas já idosas.
Quando ouvia que tínhamos fome, chamava-nos junto à janela da cozinha, “esticava um pão e quantos beijos nos mandava”. Esta última memória dos beijos
de Bakhita, acrescentada à sua história

contada várias vezes por ano, confirma-nos que a memória afetiva é realmente a
mais duradoura.
Também é bom acrescentar que as jovens
órfãos contam ter mudado a sua situação
com a chegada de Bakhita. Mas por quê?
Quando acordaram - provavelmente
então Bakhita vigiava-as enquanto dormiam - lembram-se do seu toque: uma carícia que as consolava e as fazia levantar
sentindo-se amadas, mesmo que a mãe
e o pai não estivessem lá para as mimar
com o seu afeto. Estes foram os primeiros impactos com M. Bakhita, as necessidades mais humanas de alimentação
e afeto, de segurança e de uma presença vigilante que as vigiava. Enquanto as
suas colaboradoras se lembram dela pedindo desculpas em seu nome, quando a
superiora chamava atenção as ajudantes
da cozinha para algum fracasso, e se sentiam “salvas” pela sua humildade!
As crianças conheciam apenas o chocolate, contos de fadas também falavam de
casas de chocolate, e Bakhita tinha exatamente essa cor!
Há ainda aqueles que se lembram de
lambê-la para verificá-lo, ou de procurar
água para se lavarem pensando que estavam sujas na cara para um beijo dela.
Bakhita percebia, ria com gosto, e quem
estava perto a ela explicavam que ela vinha de um país com muito sol, onde todos
estavam bronzeados como ela e que sua
cor não sujava. Havia quem trouxesse
o seu sabonete, e ela estava pronta para
explicar que toda a água do Adige não podia torná-la branca. Vendo as palmas de
suas branquear , um viajante lhe perguntou há quanto tempo estava na Itália. Há
quarenta anos ela deve ter respondido e,
vendo-o desconcertado, acrescentou que
em tantos outros anos a palma da mão
também teria a mesma cor.
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Para aqueles que à noite, ao encontrá-la, ficava assustada porque era escura,
ela respondia prontamente que no escuro
todos nós o somos!O seu sentido de humor vinha a ajudá-la, embora ela dissesse muitas vezes que devia sentir-se como
uma “bicho raro” de quem não se pode
deixar de reparar, e ela que era reservada
e não estava inclinada a se expor, sofria
de ser notada por causa de sua aparência.
A sua vida foi um segredo de amor entre
ela e o seu Deus, mas isto será dito mais
de em diante.Em Novembro passado, o
Arcebispo de El Obeid Tombe Trille visitou-nos em Schio, viveu um dia de retiro
com Bakhita e à noite jantou com a comunidade, com a presença do pároco Padre
Mariano Ronconi. Dissemos-lhe o quanto tínhamos partilhado com os bispos da
Conferência Episcopal do Sudão e do Sul
do Sudão que nos tinham visitado em Setembro e acrescentou que, Bakhita tem
deixado um testamento ao seu povo confiando-a a M. Teresa Formolo, que ajudou
antes da sua partida para missão”Procura o meu povo e dizei-lhes que sou de
Deus e consagradas como você!

Eis a sua mensagem com a qual quis
anunciar a sua liberdade: Ela era de
Deus, o seu esposo, a quem tinha escolhido pertencer, por isso já não era escrava,
e era “consagrada como tu”: isto é, quando te virem como missionária, irão ver o
que sou aqui onde estou, compreenderão
que vivo na família de Deus e que sou a
mãe daqueles que me foram confiados,
porque sou frágil e pobre de afeto!
O bispo confidenciou-nos que no Sudão
existe um monumento dedicado aos missionários que se privaram de ter os pais e
as familiares por perto.
“Bakhita, acrescentou, esteve no meio
de vós o dom da consolação por tanto
sacrifício vivido de quem tinha filhos, irmaos amigos em missão. Nela vistes os
frutos da santidade que podem chegar
até vós pela fé. Bakhita foi a primeira
missionária a vir entre vós para dizer o
nosso obrigado pela fé, para consolar-vos
dos sacrifícios que fizestes daqueles que
amais e de todos os vossos dons que constroem a Igreja, o Reino de Deus que nos
santos já está entre nós!

Ir. Maria Carla Frison
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Um Centro Professional em um
bairro de Milaõ

U
PAOLO BOVIO

ma paróquia numa cidade à beira-mar na Albânia.
Um apartamento no segundo andar de um popular bloco de
apartamentos nos arredores degradados de Roma.
Uma casa de estudantes em um dos mais importantes centros universitários da Ucrânia.
Uma oficina de alfabetização, educação linguística e integração
para jovens migrantes, em Verona.
Um jardim de infância nos subúrbios de Lisboa que é um ponto de
referência para famílias de diferentes origens e culturas diferentes.
O que essas realidades têm em comum?
São realidades canossianas intimamente atravessadas pela dimensão da interculturalidade. E são na Europa.
É deste continente - do berço do carisma canossiano - que a viagem
de VitaPiù começa em 2019.
Vamos ao encontro das histórias dos 17jovens da escola profissional
da Via Tagliamento, crianças que se correm atrás despreocupadas
no pátio da paróquia
de San Biagio em Durrës, da porta sempre aberta da casa da
Madre Vitória em Ostia, as estudantes do colégio de Vinnytsia, a
escola “ o Samaritano” animada por Madre Raffaella em Verona e o
jardim de infância de Barcarena.
Com o seu tesouro de histórias, memórias, rostos, encontros, serviço, testemunho, dificuldades, alegrias, esperanças.
Descobrindo o rosto intercultural da família canossiana na Europa.

ITALIA PAG 18

UCRAINA PAG 24

ALBANIA PAG 20

ITALIA PAG 26

ITALIA PAG 22

PORTUGAL PAG 28
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Precisas de um trabalho

A experiência intercultural da escola profissional de Milão-Corvetto

“N
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ão andes à minha frente,
posso não te seguir. Não
caminha na minha frente
poderia não ir atrás. Não caminhe atrás
de mim, não saberia saberia onde te
levar. Caminhe ao meu lado e sempre
seremos amigos”. Emblemática, a frase
que aparece na página inicial do Centro
de Formação Profissional Canossiano de
Milão. Uma escola que as canossianas
quiseram em Milão. E não qualquer lugar de Milão, mas na periferia, no bairro de Corvetto.
Milão, a capital da região da Lombardia, é o coração pulsante da economia
italiana. Sua área metropolitana abrange milhares de quilômetros quadrados e
abriga mais de 3 milhões de habitantes.
Este é um dos territórios mais multiculturais da Itália: na cidade, os cidadãos
de origem não italiana são quase um
sobre cinco, 19%. Milão tem picos de
excelência, desenvolvimento e habitabilidade reconhecidos e admirados em
todo o mundo, mas dentro dele também
tem extensas áreas de marginalidade. A
diferença entre o centro e as periferias,
apesar dos esforços das administrações
públicas nos últimos anos, mantém-se.
O estudo continua a ser uma oportunidade formidável para o crescimento
pessoal e acesso
ao mundo do
trabalho, mas
nem sempre é
fácil tomar o
caminho certo.
Para os adolescentes o risco de
dispersão é alto,
especialmente
se você vive nos
subúrbios. E
ITALIA

bem no bairro de Corvetto, na periferia
sudeste da cidade, está a escola profissional das Canossianas.
Uma escola que foi criada para responder a uma necessidade à qual as
instituições do Estado muitas vezes
não consegue responder: garantir uma
formação profissional de qualidade para
meninas e meninos que, por mil e uma
razões diferentes, escolhem depois da
escola média não frequentar uma escola técnica ou secundária, mas querem
um curso escolar que os prepare para o
trabalho, sem descurar uma educação
básica de qualidade.
O CFP da Via Tagliamento oferece
um curso de três anos (mais um para
aqueles que desejam obter um diploma)
para operadores de informática de secretariado administrativo e um curso
para ajuda-cozinheiro para adolescentes
portadores de deficiência . A escola é um
verdadeiro laboratório de intercultura:
até dois em cada três alunos, na verdade, são de origem não comunitária. E,
dado que a lei italiana sobre os direitos
dos cidadãos se refere ao princípio do
ius sanguinis, mesmo que quase todos
eles tenham nascido na Itália vivem a
condição de não serem formalmente cidadãos italianos: são cidadãos ao meio,
suspensos entre dois mundos, por um
lado a língua e a cultura das famílias muitas vezes - das Filipinas, Paquistão,
Egito, China -, por outro lado, a realidade italiana.
“Cada jovem tem uma história especial
e preciosa, que tentamos acompanhar
- diz Veronica Barzago, professora da
PCP há anos -. Para nós, professores, a
interculturalidade é um desafio diário,
que vivemos todos os dias quando entramos na sala de aula”. Um desafio, diz a
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Profesora, que joga em uma dimensão
muito pouco teórica e muito prática:
passa das relações que se constroem, de
como conversar, de como estar na sala
de aula, como ensinar, como aprender a
estudar.
Como estar ao lado dos adolescentes no
seu caminho de aprendizagem dos conhecimentos que lhes serão úteis no seu
trabalho e, sobretudo, de maturidade
pessoal.
E o estilo canossiano, como ele se encaixa em tudo isso?
“A proposta é clara, os adolescentes e as
famílias no momento da inscrição aceitam o Projeto da oferta educativa que se
constrói sobre os valores da pedagogia
canossiana”, explica a professora Barzago.
Valores que também são aceitos e adotados por alunos e familhas que se referem a outras religião ou sem religião.
“Nos tempos mais fortes, como o Advento e a Quaresma, nós, na escola,
dirigimos propostas específicas às
adolescentes destinadas não imediatamente a transmitir um conteúdo,mas
sim a despertar curiosidade através da

experiência: por exemplo, este ano, Em
ocasião do Natal realizamos uma venda
de doces preparados por adolescentes
deficientes do curso de cozinheiros , cujo
produto reverterá a favor da construção
de um poço em uma missão canossiana
em África. Todos os jovens se uniram
com entusiasmo, independentemente de
suas crenças, reconhecendo o valor da
generosidade e da solidariedade: foi um
belo sinal, por todos . Mas a maior lição
- conclui de la professora - creio que somos nós, educadores, que a recebemos, e
precisamente no sinal do carisma canossiano: aprender a sair ao encontro do
outro, destes “pequeninos” que precisam
de nós, todos os dias”.

Prof.ra Veronica Barzago
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Uma pastoral intercultural
Anunciar o evangelho em Albania

N

ão pode só ser intercultural até
ao ADN, o serviço pastoral que
as irmãs canossianas prestaram em Durrës, Albânia. Cidade de história antiga, há muito conhecida como
Duram, com vista para o Mediterrâneo
e sempre foi uma encruzilhada para
viagens, pessoas, histórias, culturas.
Mas é a Albânia tudo isso - pela sua
história e posição geográfica, na fronteira entre os países europeus e o mundo
muçulmano - tem sido e é um mosaico
de diferentes culturas e religiões. A

tes. Mas as pessoas religiosas são, por
sua vez, uma minoria na população:
mais de um em cada dois albaneses,
segundo as últimas estatísticas, dizem
que não professam nenhuma crença. E
essa é outra que faz parte da história.
Em particular, a história recente de
Al- Bania, que após o fim da Segunda
Guerra Mundial experimentou uma ditadura comunista, violenta e repressiva
da liberdade religiosa. É um país que
passou por perseguição e martírio, no
Novecentos.

convivência religiosa aqui é uma realidade diária. Entre os crentes, a maioria
adere à fé muçulmana; os cristãos são
uma minoria, não pequena; as confissões católicas e ortodoxas estão presen-

Em 1967 foram proibidas todas as manifestações de culto. Na Constituição
publicada em 1976 e em vigor até 1992,
o regime proclamou orgulhosamente
a Albânia “o primeiro Estado ateu do
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mundo”. A repressão atingiu todos,
sem distinção: católicos, ortodoxos,
muçulmanos sunitas, Bbektashi (uma
corrente espiritual muçulmana de
inspiração sufi). Foi em Durrës que o
muftì Mustafà Varoshi e o arcebispo
Prendushi acabaram na mesma prisão
e no mesmo túmulo. As comunidades
cristãs e muçulmanas encontraram-se
irmãs no sofrimento por causa da fé.
E a fé não parou, nem mesmo diante
da violência. Foi transmitida para o
subterrâneo das famílias, no segredo
das casas, pelos religiosos e religiosas.
que continuaram a operar clandestinamente, desafiando o risco de serem
descobertos, torturados e mortos.
Foi apenas com a queda do regime na
década de 1990 que os albaneses puderam saborear novamente a liberdade de
professar a sua fé.
As feridas do passado são profundas,
mas as comunidades cristãs estão de
novo a caminho. Desde 1996 existe uma
missão das Madres canossianas da Delegação Europeia. Em Durres as irmãs
estão a serviço da paróquia de Shen
Vlash (San Biagio). O seu empenho ao
serviço do Evangelho passa por muitas
oportunidades de encontros de formação e de partilha, desde os mais pequenos aos jovens e às famílias. Todos os
sábados de manhã há catequese para
meninas e meninos, e no sábado um
oratorio para meninos e meninas. No
domingo de manhã, a celebração da Eucaristia - da qual as madres são responsáveis pela animação litúrgica - seguida
de encontros de formação de - para

adolescentes e jovens. Mas também há
cursos de inglês e italiano. “Tentamos,
acima de tudo, estar disponíveis para
além dos momentos estruturados”, dizem as madres de Durrës.
E há um lugar especial onde o encontro
intercultural e inter-religioso se renova a cada dia: o jardim de infância. É
frequentada por crianças e famílias
católicas, ortodoxas e muçulmanas...
Crescem juntos, respeitando diferentes sensibilidades e tradições. “Neste
momento estamos semeando - dizem-nos ainda as madres - e o jardim de
infância, onde cada dia encontramos os
pequenos e suas famílias, é certamente
um bom terreno para semear sementes
abundantes”.

Ir. Oksana Piatkovska
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Com a porta sempre aberta

Compartilhando a vida dos pobres: a experiência da Madre Vitória

O
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stia, arredores dsudeste de Roma.
Perto da orla marítima, perto do
antigo canal abandonado, os edifícios da habitação social co-construída
entre os anos sessenta e setenta destacam-se imponentemente. Mas à medida
que você se aproxima, você percebe o
quanto, na realidade, muitos deles parecem estar desmoronando e negligenciados. É o mesmo nas ruas. Buracos no
asfalto, pilhas de lixo. Aqui e ali, o concreto que cobre a maior parte da área de
repente deixa espaço para manchas de
terrenos barrentos e abandonados. Há
algumas barracas . No entanto, estamos
dentro das fronteiras de Roma, a capital
da Itália, um dos países mais ricos do
Ocidente. No entanto, vivem aqui quase
90.000 pessoas e a Ostia está cheia de
vida.
Em frente ao mar, perto do Idroscalo,
não muito longe da paróquia de São Vicente de Paulo, entre os interfones de
um velho prédio está o pequeno apartamento que a Prefeitura de Roma s alugado ao Instituto, e no segundo andar, a
Madre Vitória, canossiana, vive ali desde 1993.

Originaria de Lodi, 76 anos de idade,
Madre Vitória tem por muito tempo
realizado seu ministério trabalhando
na USMI. “Mas eu realmente queria ir
para os pobres”, diz ele. Ela sabia que
em Ostia havia uma pequena comunidade no meio das casas populares. As
Madres Canossianas estão presentes no
bairro desde 1972. Ela pediu de viver lá.
E nunca mais saiu.
Mais de 25 anos em Ostia. O que significa viver com os pobres, Madre?
“Para mim, é um desejo tornado realidade. Feito com grande esforço. Sabe, uma
coisa é sonhar em estar com os pobres,
outra é viver realmente com eles. Eles
muitas vezes não são nem bonitos nem
agradáveis. Não é fácil lidar com isso.
Mas são verdadeiros, muito verdadeiros. Aqui vivo relações autênticas, sinceras, leais, diferentes de todas as que
vivi antes”.
Madre Vitória compartilha a vida dos
últimos, está em contato com eles, os
ajuda em mil pequenas necessidades
diárias. Mas acima de tudo, ela está.
Como é o seu dia, Madre?
“O Centro Médico onde eu trabalho é na
Via Picchio, em um apartamento no térreo das Casas Populares da Cidade de
Roma, alugado à Paróquia. Um grande
quarto e um espaço com vista para a rua
e torna a entrada acessível a todos.
É um verdadeiro marco para o bairro.
“Durante o dia o Centro Médico está
aberto, com a colaboração de voluntários: são distribuídos medicamentos que
nos são fornecidos gratuitamente por
Médicos e/ou Farmácias. Três dias por
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semana, qualquer um pode vir e pegar
roupas. Também damos alguns pacotes
de comida especialmente para crianças
e em colaboração com a Cáritas paroquial.
Não há horários proprios, por isso, mesmo quando o centro fecha, a porta da
Madre Vitória está sempre aberta. “Todo
mundo sabe onde eu moro, se eles precisam basta usar o interfone. Eles vêm
para pedir ajuda, ou conselhos, e muitas
vezes apenas para me dizer como está
indo . Veja, eu realmente não faço tanto
assim. Mas eles sabem que aqui encontram escuta e aceitação de suas histórias”.
Ostia é um distrito multiétnico, e da
casa da mãe Vitória passam pessoas de
diferentes culturas, origens e línguas.
Um verdadeiro laboratório intercultural.
“Devo dizer que o encontro intercultural, como você o chama, não me custa
um esforço particular. Quero dizer, você
atende às necessidades diárias, medicina, vestuário, colaboração para as necessidades básicas, informações diversas, etc. e isso torna tudo muito mais
fácil.
Estas são oportunidades para encontros entre humanos que entendem porque encontramos juntos uma nova força
para ir além das dificuldades. Não estou

a falar do meu ser canossiano, deixo que
sejam os gestos e o estilo a falar. Quando me vêem com o véu, começam por me
perguntar: “És o quê, uma freira?”
Algumas mulheres muçulmanas velada
me fez graça, ‘Você vê que eu também estou usando o véu! Até mesmo o telefone
da casa toca o tempo todo. No entanto,
explica o canossiana, é necessário também saber guardar o silêncio e a oração.
“Se queres ser fiel à escolha, feita não
podes perder de vista o centro da tua
vida. Na paróquia há um bom sacerdote, Padre Fabio, que também vive no canal do hidrofólio entre os pobres. Cada
dia ele mantém a igreja aberta por uma
hora e meia de adoração eucarística,
propõe momentos de vigília nos quais eu
também participo e encontros com as famílias para a leitura e compreensão do
Evangelho. Nestes anos encontrei muita
força na oração.
A experiência de “partilhar” e “estar
com” fez-me pensar muito na minha
vida. Veja, quando cheguei aqui, pensei
que estava aqui para fazer coisas. Em
vez disso, encontrei o Senhor.
Não se trata de pensar em ajudar os pobres, mas de aprender a vê-los, a escutá-los e a viver com eles. Foram os pobres
que me evangelizaram e agora me sinto
a mulher mais feliz do mundo.

Ir. Vittoria Alboni
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Em camhino com os jovens

A comunidade intercultural de Vinnutsia, a serviço dos universitarios
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ara os jovens, com os jovens. A
dimensão intercultural molda o
cotidiano da comunidade canossiana da Delegação Europeia presente
em Vinnytsia, Ucrânia, muito ativa no
serviço de contato com os jovens que
povoam a cidade universitária. Em
Vinnytsia, cerca de 300.000 habitantes, situados na região de Podolia, vêm
há anos não só de todo o país, mas de
todo o mundo: vêm para frequentar a
universidade. A eles os canossianos da
comunidade local oferecem a possibilidade de encontro, escuta, acolhida e
acompanhamento.Parte da casa onde
vivem as irmãs é, de fato, utilizada
como um colégio universitário feminino,
denominado “Escola de Ética e Moral
Cristãs”, que abriga cerca de trinta
meninas. São meninas que se mudam
para Vinnytsia para estudar e que encontram no colégio canossiano não só
um lugar acolhedor e adequado à sua
vida de estudantes, mas também uma
oportunidade de confronto com as irmãs
e de iniciar ou aprofundar caminhos de
maturação humana e espiritual. A aceitação no colégio é sempre baseada na
adesão ao projeto educativo da Escola,
inspirado nos ensinamentos de Santa

UCRAINA

Madalena de Canossa. Por isso, ao lado
do tempo dedicado ao estudo, o colégio
das Madres oferece às meninas tempo e
espaço para o acompanhamento pessoal
e grupal. “Os momentos de encontro são
fundamentais- explica Irmã Rosa Raiti,
da comunidade de Vinnytsia - porque
nos permite oferecer uma proposta de
valores que, antes mesmo de ser cristã
e canossiana, é sobretudo humana.- explica Irmã Rosa Raiti, da comunidade de
Vinnytsia - porque nos permite oferecer
uma proposta de valores que, antes
mesmo de ser cristã e canos- siana, é
sobretudo humana. Procuramos transmitir às meninas os valores da abertura
aos outros, do serviço, da vida”. Nisso,
o centro Pro Life que os próprios canossianos animam na cidade é um recurso
precioso. Ele é um time. E neste serviço
educativo a dimensão intercultural e
também inter-religiosa desempenha um
papel importante: atualmente o colégio
acolhe não só 23 meninas ucranianas
- de diferentes denominações cristãs mas também 11 estudantes da Índia,
Sri Lanka e outros países asiáticos,
que por sua vez professam hinduísmo,
islamismo ou pertencem às denominações cristãs reformadas. Mas como
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podemos construir relações educativas
num contexto intercultural, diferentes
origens, culturas, línguas e projectos
de vida? Mais simples do que se possa
pensar, diz a Irmã Rosa. “Quando você
compartilha os trabalhos e as alegrias
da vida cotidiana, as barreiras iniciais
são mais facilmente superadas. A nossa
experiência nos ensina que as meninas
se deixam acolher por nós irmãs além
da diversidade, porque elas vêem que
somos as primeiras a experimentar a interculturalidade! A pequena comunidade
canossiana da Ucrânia, de fato, é toda
intercultural: as irmãs vêm da Itália,
Índia e Polônia. Acolhimento entre irmãs, entre irmãs e estudantes, entre os
próprios estudantes: o colégio de Vinnytsia é realmente um laboratório de interculturalidade positiva. A solicitude das

irmãs canossianas para estudantes universitárias vai muito além das paredes
da faculdade. Com efeito, há anos que as
Madres cultivam um interesse pelo grupo de jovens de língua inglesa, principalmente de países africanos e asiáticos.
“Há momentos de oração para aqueles
que o desejam fazer, especialmente nos
momentos fortes do ano litúrgico, e cada
domingo é oferecida a oportunidade de
participar da celebração eucarística em
inglês - dizem as Madres - mas a proposta que fazemos está aberta a todos. Procuramos aproximar os jovens em função
de suas necessidades concretas como
estudantes. As necessidades das jovens
mulheres e homens engajados nos estudos universitários e na construção do
próprio projeto de vida: confronto, apoio,
orientação”. Porque o encontro passa
pela vida.
Ir. Rosa Raiti
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A escola de intercultura

Verona, do estudo da lingua ao encontro com o outro
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ão os primeiros meses de 2007.
A casa samaritana da Cáritas de
Verona, acaba de iniciar o seu trabalho de recepção para os sem-abrigo
num antigo armazém nos arredores da
cidade. Entre os convidados há um bom
número de estrangeiros, alguns de passagem em busca de trabalho, outros em
diferentes situações, mas uma pergunta
comum começa a surgir aqui e ali, de
modo cada vez mais claro, e se expressa num pedido: “Gostaria de aprender
italiano”. A direção, chama Madre Raffaella Mantovanelli, confia-lhe a tarefa
de responder a esta necessidade.
A Canossiana é a pessoa certa. Uma
vida como professora, que a levou por
muitos anos a Cingapura, como professora de inglês em um colégio de
preparação para a universidade, depois
retornando à Itália para duas décadas
de compromisso como professora da
religião católica. Não só isso. Já nos
anos noventa Madre Raffaella tinha começado a integração linguística com as
primeiras comunidades da região do Sri
Lanka instalou-se em Verona. A sua pró-
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pria história, em suma, conta o encontro
intercultural, a paixão pela formação, o
ensino das línguas como oportunidade
de encontro.
E assim ela começa. Primeiro sozinha,
depois com a ajuda dos voluntários da
Casa que se disponibilizam para isso.
Assim nasceu, em pequenos passos, a
“Escola de Italiano Samaritano”. No
encontro com os professores, é ela quem
exprime a missão desta nova aventura,
parte da casa que a acolhe.
É claro para todos como é importante
aprender a compreender e a exprimir-se
num mundo completamente novo, desconhecido, com códigos de conduta por
vezes indecentes. Mas a escola, explica
a madre, “não é apenas o lugar onde se
aprende a língua, que também é necessária para comunicar e integrar-se na
sociedade”.
É muito mais: é o primeiro momento que
encarna o acolhimento que estamos certos de conseguir. Não só lhes damos as
palavras, mas também o que mais precisam: sentir-se acolhidos, valorizados
pelo que são. Sentir que neste mundo
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podem encontrar o seu lugar. Mesmo
que seja difícil, eles podem fazê-lo. Eles
precisam dele como pão, assim como nós
precisaríamos dele se estivéssemos em
sua situação.
Começa com um pequeno grupo e é alojado na sala comum da casa, depois no
centro diurno, e à medida que os alunos
aumentam, mais professores se entregam. Todos e sempre voluntários.
A escola é já, para todos os efeitos, um
dos serviços da Casa, parte integrante
da sua missão, e desde então nunca
deixou de o ser. Com 2011 e a precipitação da situação na Líbia, o Samaritano começa a aventura de acolher os
requerentes de asilo, que já viviam em
pequena quantidade na casa, enquanto
agora chegam muitos. E a escola está
crescendo.
Naquela época, aqueles que passam pelo
pátio do Samaritano pela tarde, por volta das 15h30, encontram-se em torno de
um enxame de bicicletas que chegam...
e depois cadernos, mochilas e, orgulhosamente, o livro, escrito especificamente
por Ir. Raffaella para eles, compondo o
material didático criado em uma vida de
ensino.
Chegaremos até hoje. Em mais de onze
anos a escola, após várias migrações

devidas o aumento do número de estudantes, está agora no primeiro andar da
histórica Villa Francescatti, a um passo
do centro da cidade
de Verona, mas também do bairro de
Veronetta, o coração multiétnico da cidade. Nos últimos anos estabeleceu uma
forte colaboração externa com os CPIA
(Centros Provinciais para a Educação de
Adultos) em toda a província de Verona,
para os hóspedes do Samaritano que já
não residem na estrutura, mas em soluções habitacionais externas.
Madre Raffaella, todas as manhãs das 9
às 12 é na sala de aula. Como no primeiro dia. Com ela, incansável, todo o grupo
de professores mostra todos os dias uma
disposição, paixão e fidelidade que te
deixam sem palavras. E, ouvindo deles,
é mais o que eles aprendem de seus alunos do que o que eles transmitem. Isso
soa como uma frase feita.Na realidade,
estamos convencidos disso, é uma das
brincadeiras da recepção: antes o depois
você percebe que funciona como um
espelho. E o resultado é que, nas palavras de um professor, “as diferenças são
menos assustadoras, de fato, tornam-se
uma normalidade agradável”
Agora o serviço foi estruturado e ampliado e continua com a ajuda de uma
operadora do Samaritano e de muitos
professores que se alternam no serviço. Os estudantes são mais de setenta,
divididos entre as aulas da manhã, os
dois turnos da noite e o CPIA no território. Mas o espírito não muda. São os
próprios estudantes que o dizem, mesmo
quando terminam o percurso e voltam
para saudar e agradecer, mesmo quando estão em outras cidades e em outros
países. Eles ainda o dizem com suas
palavras, palavras italianas, que têm o
sabor do pão.
Ir. Raffaella Mantovanelli

27

ENQUETE
MUNDO CANOSSIANO

As cores dainterculturalidade

A escola canossiana de Barcarena, na periferia di Lisboa
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arcarena é um distrito de Oeiras,
a pouco mais de 15 km do centro
de Lisboa. Estamos nos arredores da área metropolitana da capital
de Portugal. Uma zona densamente
urbanizada e densamente povoada: em
Oeiras há mais de 171.000 habitantes,
dos quais 11.000 vivem em Barcarena,
enquanto a área metropolitana total
de Lisboa se aproxima de meio milhão
de habitantes.Esta é uma área muito
desenvolvida e em crescimento: muitas
empresas de tecnologia estão sediadas
lá, numa das áreas mais avançadas da
Europa em termos de investigação e
desenvolvimento. Um crescimento que
tem atraído, ao longo dos anos, pessoas
de todo o mundo.Com seus picos de
excelência e seus desequilíbrios. Mas é
todo o Portugal
que, com a globalização, cresceu como uma
realidade intercultural: muitos
dos seus cidadãos de hoje têm
raízes próximas
e que remontam

ao Brasil, Cabo Verde, Ucrânia, Angola, Guiné-Bissau, Roménia, São Tomé
e Príncipe e China. Na população do
país podem-se ver vestígios do passado
colonial de Portugal, mas também da
sua pertença à União Europeia e a um
mundo cada vez mais globalizado. Em
suma, a face de Portugal é hoje cada
vez mais colorida. Em Barcarena, há
quase 50 anos, está presente uma comunidade canossiana. Uma pequena
comunidade: aqui há cinco irmãs. O seu
principal empenho ao serviço da comunidade local é a escola, que cresceu ao
longo dos anos para se tornar um verdadeiro ponto de referência para o bairro. Falaremos sobre isso com a Irmã
Isabel Ferreira.
Irmã Isabel, e a
escola canossiana de Barcarena?
É uma bela escola, e está a crescer! A estrutura
inclui um jardim
de infância e
uma creche. O
jardim de infância acolhe
atualmente 70
crianças, o jardim de infância. A nossa
escola é reconhecida pelas autoridades
portuguesas.
Que tipo de famílias vêm até você para
matricular seus filhos na escola?
Aqui estamos na periferia de Lisboa, as
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classes sociais dominantes são baixas
a médias. É uma situação mista. Acolhemos crianças da aldeia e de outras
localidades.
Quais são os critérios de admissão à
escola?
Tentamos dar prioridade às crianças da
área, ou cujos pais trabalham na área.
Há muitos pedidos!
Quer dizer, que sua proposta educacional é apreciada?
Sim, acho que sim. Uma mãe me disse
recentemente: “Meus filhos vêm aqui de
livre vontade, porque ele gosta de escola! Você pode ver que há uma cura particular. A nossa presença é reconhecida
e aprecia-se que façamos uma proposta
que tenha um projeto educativo claro,
baseado nos valores do Evangelho e do
carisma canossiano.

e respeito. A nossa proposta é clara: a
atividade inclui também momentos de
oração, especialmente em tempos fortes
como o Advento, a Quaresma e as recorrências relacionadas com as figuras de
Madalena e Bakhita. Os pais apreciam
e nunca proíbem a participação dos
filhos: não há muros. De nossa parte,
cultivamos, por exemplo, a atenção ao
respeito às diferentes tradições religiosas em um aspecto cotidiano como a
alimentação.
As mães e os pais também participam
desses encontros?
Tentamos envolvê-los também com
compromissos e propostas que vão além
do horário escolar. Nem sempre você
pode, infelizmente. Por isso é ainda
mais importante deixar que a vida cotidiana fale por si mesma, o nosso estilo
educativo, o cuidado das relações com
os professores e os pais: é aí que passa
a possibilidade de construir relações
belas e autênticas. Além das diferenças
entre as culturas de origem, o encontro
é sempre possível: é isso que a experiência desta escola não deixa de nos
ensinar a nós canossianos!

Você também recebe na escola crianças
de famílias não cristãs ou não religiosas? Como é a relação com eles?
Nos últimos anos, cada vez mais famílias não-Católicas recorrem a nós.
Eles sabem que encontram acolhimento

Ir. Isabel Ferreira
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Byung-Chul Han, pensador da contemporaneidade
entre a Coreia e a Europa
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ascido na capital da Coreia do
Sul, mas viveu muito na Alemanha desde os anos 80.
Estudou metalurgia, mas tornou-se
um estudioso influente da cultura. Sua
cultura de origem é coreana, mas hoje
é um dos mais importantes pensadores
europeus.
Estamos falando de Byung-Chul Han.
Nascido em Seul em 1959, depois de
se ter licenciado em metalurgia pela
Universidade da Coreia, fez uma escolha que marcaria a sua vida: mudar-se
para a Europa para se dedicar ao estudo da filosofia. Um salto geográfico
e cultural do qual nasceu um dos caminhos intelectuais mais excitantes
da cultura contemporânea. Depois de
chegar à Alemanha, Han estudou filosofia, literatura alemã e teologia cristã,
primeiro em Freiburg em Bresgow e
depois em Munique. Em 1994, o objetivo do doutorado com uma tese sobre
um dos maiores filósofos do século XX,
Martin Heidegger. Após um período de
ensino em Basileia, Suíça, Han é professor na Universität der Künste em
Berlim desde 2012, onde ensina ciências culturais.
Desde o início, sua reflexão foi caracterizada pela capacidade de cruzar diferentes disciplinas e categorias de intérpretes, desde a ética à filosofia social,
da fenomenologia à teoria cultural e
midiática, sem esquecer o pensamento
e a estética religiosa.
Ele não gosta de entrevistas e declarações públicas, Byung-Chul Han, e não
gosta de falar sobre si mesmo: mas nós
não pensamos que estamos errados
se dizemos que é alguma coisa que

está no coração da sua sensibilidade e
elaboração, e certamente é também o
resultado da experiência de encontro
intercultural que ele viveu na primeira
pessoa.
Depois dos primeiros trabalhos, com
uma inclinação acadêmica, mas já eclética, sobre o pensamento de Heidegger,
Hegel e o conceito científico-cultural
da morte, a partir dos anos 2000 Han
dedicou-se a uma reflexão crítica, em
todos os campos, sobre a sociedade
contemporânea, para a qual cunhou
as expressões “sociedade do cansaço”
e “sociedade da transparência”. Han
investigou o funcionamento e desfuncionamento da sociedade capitalista
e neoliberal, analisando as consequências antropológicas e sociais dos
processos de globalização, tendo em
consideração as formas de relações
interpessoais, comunicação e representação política.
Uma análise sem preconceitos, mas
também sem descontos, que evidencia
até que ponto as construções sociais
dominantes arriscam comprimir o homem apenas ao serviço dos ídolos da
produtividade: absolutizar o trabalho
como única forma de realização humana, adverte Han, significa tirar-lhe o
fôlego e o espírito. É necessário, portanto, fazer um novo lugar para a vida
contemplativa, na sua dimensão mais
cotidiana: aprender a parar, demorar,
ficar, para reencontrar um olhar longo
e cordial sobre as coisas e as relações.
Surpreender-se, como no título de um
de seus livros que recomendamos que
você leia, pelo “perfume do tempo”.
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21 LIÇÕES PARA O 21 SÉCULO

EDITOR BOMPIANI

Vivemos em constante falta de tempo.
Quase em apneia, corremos para poder
experimentar tudo o que o nosso mundo hiper produtivo nos apresenta. Mas
esta “ época de falta de ar “, em suma,
deixa-nos ansiosos, estressados, desorientados. É sobre isto que o filósofo de
origem coreana e educação alemã se
interroga, seguindo de forma original o
pensamento filosófico no tempo, de Aristóteles e Tomás a Heidegger e Arendt,
passando por Hegel, Marx e Nietzsche,
mas também Proust. Segundo Han, precisamos aprender recuperar um lugar
na vida contemplativa, na sua forma
mais próxima e diária. Isto é, a parar e
permanecer de novo. Porque só o olhar
contemplativo restaura o seu perfume
ao tempo.

Por que a democracia liberal está em
crise? Há um novo conflito mundial pela
frente? O que significa a ascensão do
populismo? Como lidar com os problemas relacionados com a desigualdade,
as alterações climáticas e a migração? O
que é mais urgente ensinar aos nossos
filhos? Quais são as críticas e potencialidades do encontro entre diferentes culturas e religiões?
Num mundo inundado de informações
irrelevantes, recuperar a lucidez é mais
essencial do que nunca. Neste livro, o
intelectual israelense - depois do sucesso
mundial de “Sapiens” e “Homo Deus”.
tenta fazer o seu caminho através das
águas do mundo contemporâneo, abordando algumas das questões mais prementes da agenda global contemporânea
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Reunindo contribuições ricas e numerosas de vários estudiosos, o volume traça
um quadro teórico no qual a pedagogia
crítica da comunicação intercultural
pode ser sonhada, imaginada e realizada na prática. Os diferentes capítulos
exploram as questões em torno da relação entre a pedagogia da comunicação
intercultural, a etnografia crítica e a
metodologia narrativa, graças à utilização de uma vasta gama de abordagens
teóricas e metodológicas. Uma coleção
de ensaios teoricamente inovadores e
pedagogicamente encorajadores.
AUTOR

AUTORI VARI

TITÚLO

PEDAGOGIA CRITICA DA
COMUNICAÇAO INTERCULTURAL
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PAULO. O APOSTOLO DOS POVOS

EDITOR SAN PAOLO

A interculturalidade foi uma dimensão
decisiva na experiência humana e espiritual do Apóstolo dos Gentios, nascido
na região sul da Turquia moderna, um
judeu helenizado formado em Jerusalém. Foi ele, o viajante incansável, que
sentiu a universalidade da mensagem
evangélica - não há mais judeu ou grego
em Cristo Jesus” (1 Cor 11) - e a contribuir decisivamente para a sua proclamação no Mediterrâneo unificado sob o
Império Romano e repleto de diferentes
culturas, religiões, mentalidades e tradições. O livro, que reúne vários discursos do então Papa Bento XVI por ocasião do Ano Paulino de 2008, continua
sendo um válido ponto de referência
para a reflexão sobre a figura de Paulo.
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EUROPA 2019: O ANO DECISIVO
O ano em que vivemos será decisivo para o futuro da Europa,
reconhecida em todo o mundo há mais de 70 anos como um
projeto de paz e intercultural ambicioso e eficaz. A construção
europeia, nascida como uma colaboração ativa entre os países
mais afetados pela tragédia da Segunda Guerra Mundial,
cresceu ao longo de mais de meio século, criando o maior espaço
do mundo de hoje para a livre circulação de pessoas e bens
econômicos. O que se desenvolveu como uma comunidade de
cooperação econômica cresceu e se transformou em instituições
democráticas compartilhadas, que desenvolveram políticas
comuns em âmbito agrícolo, ambiental, educacional, cultural e
monetário. Dos seus seis países fundadores, a União Europeia
alargou-se a 28 membros: das margens do Atlântico às grandes
planícies centrais, da Escandinávia às ilhas do Mediterrâneo. Um
projeto capaz de garantir mais de 70 anos de paz a um continente
que sempre foi dilacerado por rivalidades e guerras sangrentas,
e de permitir a livre circulação de quase 500 milhões de pessoas.
Os êxitos da integração europeia não podem, contudo, esconder
os contratempos e as incertezas com que se depara o processo
de integração, como a rejeição da Constituição Europeia ou o
referendo que conduzirá ao Brexit, a saída do Reino Unido da UE.
O lema da União Europeia é “Unidos na diversidade”. Palavras 35
que realçam o quanto as peculiaridades de cada membro da
família europeia se tornam uma riqueza se forem percebidas,
contadas e praticadas não em oposição umas às outras, mas
como um possível terreno de encontro, partilha e crescimento
comum. Palavras que, mais do que descrever a situação atual,
indicam um possível objetivo a ser alcançado. A unidade europeia
está agora mais do que nunca ameaçada por tensões face aos
principais desafios que se lhe deparam: os desafios das migrações
e dos encontros interculturais, o desenvolvimento sustentável, a
competitividade e a solidariedade, bem como a democratização
progressiva das instituições europeias. E não só: as tentações
individualistas dos seus Estados membros, mas também os
grandes desafios que se lhe deparam: os desafios das migrações
e dos encontros interculturais, o desenvolvimento sustentável, a
competitividade e a solidariedade, a democratização progressiva
das instituições europeias.
E não só: as tentações individualistas dos seus Estados membros
estão aumentando, com alguns governos a adotarem retóricas e
posições cada vez mais eurocéticas.
As eleições europeias para o Parlamento Europeu acontecerão
entre 25 e 28 de Maio: um acontecimento decisivo no qual os
cidadãos europeus serão chamados a escolher o futuro que
querem para a Europa.

NOTÍCIAS

L’União Europea, um grande projeto de paz e
interculturalidade
Recordamos as etapas fundamentais da construção europea
Os pais fundadores
Os líderes progressistas inspiraram a
criação da União Europeia em que vivemos hoje. Sem o seu empenho e a sua
motivação não viveria no clima de paz e
estabilidade que hoje damos por garantido. Combatentes do resistência, políticos
experientes, intelectuais, pais fundadores eram um grupo heterogéneo de pessoas movidas pelos mesmos ideais: paz,
unidade e prosperidade na Europa.
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A aurora da cooperação (1945-1959)
O projeto de construção de uma unidade
supranacional dos países europeus nasceu após a Segunda Guerra Mundial,
para acabar com os conflitos sangrentos
que levaram às guerras
e o colapso do continente. Ao longo dos
anos cinquenta , a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço começa a unir
económica e politicamente os países
europeus para assegurar uma paz duradoura. Os seis membros fundadores
são a Bélgica, a França, a Alemanha, a
Itália, o Luxemburgo e os Países Baixos.
Em 1957, o Tratado de Roma criou a Comunidade Económica Europeia (CEE),
ou “Mercado Comum”.
Um período de crescimento econômico (1960 - 1969)
A década de 1960 é um bom momento
para a economia, sobretudo porque os
países da UE já não aplicam direitos
aduaneiros às trocas comerciais entre si.
Acordam igualmente no controlo conjunto da produção alimentar, assegurando
assim um abastecimento suficiente.de
toda a população, e logo um excedente
de produção agrícola começa a ser registrado.
Uma comunidade em crescimento
- o primeiro alargamento (1970 1979)
Com a adesão da Dinamarca, da Irlanda

e do Reino Unido em 1° de Janeiro de
1973, o número de Estados Membros da
União Europeia aumentou para nove. A
queda do regime de Salazar em Portugal
em 1974 e a morte do General Franco
em Espanha em 1975 põem fim às últimas ditaduras de direita no poder em
Europa. A política regional comunitária
começa a destinar grandes somas de
dinheiro à criação de novos empregos e
infra-estruturas nas zonas mais pobres.
O Parlamento Europeu aumenta a sua
influência nas atividades da UE e, em
1979, é eleito pela primeira vez por sufrágio universal.
O Muro de Berlim cai, a Europa
muda de rosto (1980-1989)
Em 1981, a Grécia tornou-se o décimo
Estado-Membro da UE, enquanto Portugal e Espanha aderiram à UE cinco anos
mais tarde. Em 1986, foi assinado o Ato
Único Europeu, que lançou as bases
para um programa abrangente de seis
anos destinado a resolver os problemas
remanescentes que afetam o fluxo de
comércio entre os Estados-Membros da
UE criando assim o mercado único europeu. Houve uma grande agitação política quando, a 9 de Novembro de 1989,
o Muro de Berlim é derrubado e, pela
primeira vez em 28 anos, as fronteiras
entre a Alemanha Oriental e Ocidental
são abertas. Isto levou à reunificação da
Alemanha Oriental e Ocidental em Outubro de 1990.
Uma Europa sem fronteiras (1990 1999)
Com o colapso do comunismo na Europa
Central e Oriental, os cidadãos europeus
sentem-se mais unidos. Em 1993, o mercado único foi realizado graças às “quatro liberdades” de circulação de bens,
serviços, pessoas e capital. Os anos 90
são também a década de dois importantes tratados: o Tratado de Maastricht so-
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bre a União Europeia (1993) e o Tratado
de Amesterdão (1999).
Três novos Estados-Membros aderiram
à UE em 1995: Áustria, Finlândia e Suécia. Uma pequena cidade luxemburguesa dá o seu nome aos acordos de Schengen, que gradualmente permitem aos
cidadãos viajar livremente sem controlo
de passaportes nas fronteiras. Milhões
de jovens começam a estudar no estrangeiro através do programa Erasmus.
Rumo à unidade do continente
(2000 - 2009)
O euro é agora a nova moeda para muitos europeus e, ao longo da década, foi
adoptado por um número crescente de
países. Com a adesão à UE de 10 novos
Estados-Membros em 2004, seguida da
Bulgária e da Roménia em 2007, as divisões políticas entre a Europa Oriental
e Ocidental são consideradas definitivamente resolvidas. Uma crise financeira atingiu a economia mundial em
setembro de 2008. O Tratado de Lisboa é
ratificado por todos os Estados-Membros
antes da sua entrada em vigor em 2009.
Com ela, a União Europeia está a dotar-se de instituições modernas e de métodos de trabalho mais eficientes.

Uma década complexa (de 2010 até
hoje)
A crise económica mundial está a atingir
duramente a Europa. A UE ajuda muitos países para lidarem com os seus próprios e estabelece a “União Bancária”,
para tornar o sector bancário mais seguro e fiável. Em 2012, a União Europeia
recebeu o Prémio Nobel da Paz. Em
2013, a Croácia torna-se o 28º Estado-Membro da UE.
O extremismo religioso está a aumentar no Médio Oriente e em diferentes
países e regiões do mundo, causando
instabilidade e guerras que levam muitos a fugir das suas casas e a procurar
refúgio na Europa. A UE, para além do
dilema de como cuidar deles, é também
alvo de vários ataques terroristas. Em
2016, a maioria dos cidadãos britânicos
vota “sim” no referendo sobre a saída do
Reino Unido da UE: é o início do Brexit,
ainda em incerteza após 3 anos.
O futuro da UE dependerá da sua capacidade para enfrentar os desafios da
sustentabilidade, da satisfação das necessidades dos seus cidadãos e dos seus
cidadãos.
As eleições europeias de maio de 2019
parecem ser um momento decisivo a este
respeito.
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Do Sinodo JMJ do Panama

Continua o caminho da Igreja com os jovens

D

a Roma a Panama.
Da Europa às Américas. Da cidade
que guarda a memória do apóstolo Pedro e da cadeira de seus sucessores
chamados a pastar na Igreja nas faixas de
terra que unem as duas bordas de um continente que se estende para tocar os dois
polos. O caminho que desde o encerramento do Sínodo dos Bispos dedicado ao tema
da juventude, da fé e do discernimento vocacional (28 de outubro de 2018) nos leva à
34ª Jornada Mundial da Juventude (22-27
de janeiro) é também intenso do ponto de
vista simbólico.
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No caminho, de novo, sempre, sempre
Depois de mais de um ano dedicado à reflexão, à escuta, ao confronto, à discussão
sobre como a Igreja pode acompanhar os
jovens encontram a vida, as escolhas e
a experiência da fé, estamos de novo em
marcha. Mais uma
vez chamado a viver - realmente e
espiritualmente - a
experiência de voltar à estrada dos
discípulos.
O legado do Sínodo
O próprio Papa
Francisco, recordou
isto em seu discurso
no encerramento da
assembléia dos Bispos, onde sublinhou
que o resultado do
extraordinário caminho percorrido na aproximação ao Sínodo
e no confronto no próprio Sínodo não está
tanto nas páginas do texto resultante
da discussões e votações nas comissões
e na assembleia. “O resultado do Sínodo
não é um documento, estamos cheios de
documentos. É claro que fizemos um documento, nós aprovamos isso, mas agora

o Espírito Santo nos dá esse documento
para trabalharmos em nossos corações.
Para que ele possa trabalhar em nós, você
deve estudá-lo e rezar.
Como os discípulos de Emaús
Trata-se de voltar ao caminho. Como aqueles dois discípulos que, depois de terem
experimentado o Ressuscitado no caminho
de Jerusalém para a aldeia de Emaús, correram pelo caminho da cidade santa três
vezes para anunciar a alegria irreprimível
que nasceu nos seus corações no encontro
com Jesus. Não é por acaso que o episódio
de Emaús narrado no final do Evangelho
de Lucas foi escolhido como ícone e fio condutor do documento final do Sínodo. Uma
escolha que nos dá uma responsabilidade:
aquele “caminhou com eles” que o texto diz
do Senhor é também um chamado a todos.
A Igreja - dos sacerdotes aos religiosos, dos
leigos às famílias para caminhar junto com os jovens.
O tema da XXXIV
Jornada Mundial
da Juventude
Uma passagem
do Evangelho de
Lucas foi também
escolhida para o
ícone bíblico de
referência da JMJ
no Panamá: “Eis
a escrava do Senhor; faça-se por
mim segundo a
tua palavra” (Lc 1,38). A figura de Maria,
contemplada nos mistérios gozosos, está
novamente no centro, como nas JMJ de
2017 (Lc 1,49) e 2018 (Lc 1,30). O encontro
no Panamá será a terceira etapa de um caminho espiritual proposto claramente pelo
Papa Francisco, que quiseram dar a estas
três JMJ uma forte conotação mariana,
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recordando ao mesmo tempo a imagem de
um jovem a caminho entre passado (2017),
presente (2018) e futuro (2019), animada
pelas três virtudes teologais: fé, caridade
e esperança. O caminho relançado pelo Sínodo continua com um olhar sobre Maria,
mãe do discernimento, a quem o Papa e a
Igreja confiam os jovens.
O logotipo
Maria é no centro também na logomarca
escolhida para ao encontro, desenvolvida
por Ambar Calvo, estudante da Universidade do Panamá e vencedor do concurso
de idéias para a logomarca da XXXIV
JMJ. Na imagem você pode ver: o Canal
do Panamá, que simboliza o caminho do
peregrino que encontra em Maria o caminho para encontrar Jesus; o esboço do istmo do Panamá, como lugar de acolhida;
a Cruz do Peregrino; a silhueta da Virgem
que diz: “Que me aconteça o que disseste”.
Além disso, pontos brancos como símbolo
da coroa de Maria e dos peregrinos de
todos os continentes. A forma do logotipo,
que tem a forma de um coração, e a letra
“M” como símbolo da frase “Ponte do mundo, coração do universo” sugerem o nome
de Maria como ponte para Jesus.
A mensagem do Papa

No texto escrito para a JMJ, Francisco nos
confia uma tarefa corajosa e exigente. De
fato, o Papa convida os jovens a sonhar
grandes e concretos, empenhando-se em
primeira pessoa na luta contra as distorções e injustiças do mundo, em nome de
princípios que traduzem na prática da
vida social a mensagem de alegria, serviço
e fraternidade do Evangelho: bem comum,
dignidade, solidariedade, subsidiariedade.
Não basta pensar, refletir, comparar, o
Papa Francisco nos exorta.
É preciso sujar as mãos: “Não sonho com
grupos de jovens sentados debaixo das árvores discutindo isso, mesmo que o façam.
O meu sonho é mais ambicioso: quero que
um milhão de jovens cristãos, ou melhor,
toda uma geração, seja uma “Doutrina
Social com os pés em movimento” para os
seus colegas .
Só quem segue Jesus mudará o mundo
e serão conduzidos, guiado por ele, aos
marginalizados que vivem no meio da sociedade.
Também Você participam da política e
lutam pela justiça e dignidade e especialmente pelos mais pobres.
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Encontro a mundos novos
No alvorecer das missões canossianas

40

Eram jovens da brianza, venetas da região da Baixa Lombardia.
Muitas delas tinham acabado de deixar o noviciado e os
anos de formação. Partiram, com entusiasmo e trepidação,
para terras desconhecidas, seguindo a intuição de Monsenhor Ângelo Ramazzotti, e acolhida por Madre Luigia
Grassi. Era o ano1860.
Partiram de Pavia e chegaram a Hong Kong, após meses
de viagem, desembarcando no que era então o rangido porto comercial de uma colônia inglesa e hoje é uma das estradas ao pé dos arranha-céus de uma das mais importantes
cidades do mundo. Junto com a bagagem, cheia de água e
agora inútil depois da longa viagem no mar, elas tiveram
que deixar suas certezas, o mundo de onde vieram. E abrirse a uma língua diferente, a uma cultura diferente, a um
país diferente. O que tinham no coração era suficiente: o
desejo de que Jesus estivesse “no mundo inteiro conhecido
e conhecido e amado”, como disse Madalena.
E era a casa de Caine Road. E o cuidado de meninas órfãs.
E os doentes e os pobres. Com aquela generosidade e Disponibilidade que alguns anos mais tarde levou algumas
delas aresponder a outro “sim”: o do bispo católico de Han
Keu, que os chamou à China continental, a Hubei, a levar
ali a mensagem do Evangelho, a cuidar dos últimos, a promovera formação das moças. Redescobramos a história das
pioneiras das missões canossianas, deixemo-nos questionar
por estas imagens - fortes e comoventes - que as retratam
empenhadas no dom cotidiano de si mesmas.
Estes simples gestos de acolhida, de apoio, de proximidade,
há mais de um século e meio, têm uma mensagem para a
nossa vida e a nossa missão hoje.
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23 29

JANEIRO

XXXIV JORNADA MUNDIAL DA
JUVENTUDE COM
PAPA FRANCISCO, A PANAMA´

2 019

27

JORNADA DA MEMORIA
DAS VITIMAS DO NAZISMO

JANEIRO
2 0 1 9

EVENTOS
22
28
ANIVERSÁRIO DA MORTE DE DON LIBERA
63º ANIVERSÁRIO DA CHEGADA
DE M. FERNANDA RIVA A MUMBAI
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JANEIRO
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JORNADA EUROPEIA
PARA A PROTEÇÃO DE DADOS

JANEIRO
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2

EVEREIRO
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JORNADA DA VIDA
CONSAGRADA

3

41° GIORNADA DA VIDA

EVEREIRO
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4
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JORNADA MUNDIAL
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8
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21

JORNADA MUNDIAL DA
LÍNGUA MATERNA

EVEREIRO
2 0 1 9

26

EVEREIRO
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159° ANIVERSÁRIO DA PARTIDA DOS PRIMEIRAS MISSIONÁRIAS
CANOSSIANAS PARA HONG KONG

MARÇO 2019

1

NASCIMENTO DE SANTA
MADALENA DE CANOSSA

8

MARÇO 2019
JORNADA
INTERNACIONALDA
MULHER

20

MARÇO 2019
JORNADA
INTERNACIONALDA
FELICIDADE

21

MARÇO 2019
JORNADA
INTERNACIONAL DAS
FORESTAS
JORNADA MUNDIAL
DA POESIA
MARÇO 2019

22

JORNADA MUNDIAL
DA ÁGUA
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7

JORNADA MUNDIAL
DA SAÚDE
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ABRIL 2019

10

MORTE DE SANTA
MADDALENA DE
CANOSSA
ABRIL 2019

12
14

AS PRIMEIRAS
MISSIONÁRIAS CHEGAM
EN HONG KONG
ABRIL 2019
DOMINGO DE
RAMOS – INICIO DA
SETTIMANA SANTA
ABRIL 2019

21

PÁSCOA DE
RESSURREIÇÃO
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FUNDAÇÃO VOICA

Uma Fundação nova com raizes
antigas

I
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ntegração, comunhão, solidariedade: inspirados por estes três princípios orientadores, a Fundação
Canossiana e a Voica (Serviço Voluntário Internacional Canossiano) entram
numa nova fase do seu caminho.
Uma mudança bem sintetizada pelo
novo logotipo que une em uma mesma
imagem e, portanto, na mesma realidade, ambos os organismos.
Se as formas organizacionais forem se
atualizando e adaptando-se aos tempos,
os objetivos permanecem os mesmos

de sempre: isto é, a caridade traduzida
na prática, inspirada pelo Evangelho e
animada por umas inumeráveis séries
de iniciativas concretas segundo a intuição de Madalena de Canossa. A opção feita hoje é, portanto, de valorizar
tanto a pertença comum da Fundação e
de Voica ao Instituto Canossiano, como
o desejo de trabalhar cada vez mais em
espírito de partilha e colaboração, estabelecendo uma harmonia baseada na
promoção da missão entre os pobres do
mundo.
Trabalhar em sinergia, reforçar um
caminho comum de integração e comunicação, significa renovar o nosso
compromisso com os marginalizados
e “excluídos”, daqueles que vivem nos
subúrbios desfavorecidos das grandes
cidades. do Planeta ou nas regiões de
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África, Ásia, América Latina e da própria Europa, onde as condições económicas, sociais e ambientais são particularmente difíceis.
Queremos continuar a ajudar e apoiar
tantas famílias, tantas crianças, meninos e meninas que encontramos nestes
anos. Continuaremos também a promover diferentes formas de educação para
o desenvolvimento para contribuir, no
nosso pequeno, para a redução das desigualdades e injustiças no mundo.

Ao mesmo tempo, é decisivo o trabalho
de tantos voluntários, médicos, assistentes sociais, professores e educadores
que partilham conosco a mesma missão
e os mesmos valores cristãos.
Por esta razão, é cada vez mais importante unir forças e aumentar a solidariedade, o empenho e a ajuda dos simpatizantes, amigos, colaboradores.

Ir. Liliana Ugoletti

FUNDAÇÃO

Ao longo do caminho da caridade pelas estradas do mundo
Os numerosos projetos de ajuda ao desenvolvimento da
Fundação Canossia

E
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scolas e hostels para
meninas e meninos, cursos
profissionalizantes para jovens
e rapazes, e ainda poços para água,
assistência médica, bolsas de estudo,
compra de computadores, geradores de
energia, formação de professores, apoio
a distância para crianças e turmas
inteiras, percursos escolares, educação
aos valores cristãos. Isto e muito mais
faz a Fundação Canossiana cada ano
em muitas partes do mundo: pequenas
e grandes intervenções que, no sinal do
Evangelho, ajudam a melhorar a vida
de tantas pessoas e o mundo em que
vivemos.
Assim, a ajuda, o apoio, a
generosidade e a amizade de
tantos de vocês, somos capazes

de realizar projetos no campo da
saúde, educacional e formativo nos
Paises em desenvolvimento. Entre
as muitas iniciativas que promovemos
e nas quais estamos trabalhando,
algumas estão acontecendo na
República Democrática do Congo, isto
é, em Aru, na Província Leste Ituri
do país. Na cidade de Aru, onde há
também uma comunidade de Madres
Canossianas, a escola primária e a
biblioteca da comunidade de S. Michel
estão ativas; neste contexto, são
necessários alguns computadores, livros

em francês, um gerador de eletricidade
para fazer funcionar uma fotocopiadora;
o dispensário local precisa então de um
carro para transportar os doentes para
o hospital.
Pode parecer pequenas coisas,
mas é uma ajuda fundamental
na realidade onde há pouco ou
nada, por isso é importante a
contribuição de todos.
Estamos também fazendo algo
importante em Arusha, Tanzânia,
onde somos empenhados em
fornecer mobiliário e equipamento
escolar, para a Escola Primária de
Canossa, desta forma colocaremos a
disposição instalações e ferramentas
para as 600 crianças e seus professores
primários. Em muitas realidades
semelhantes - Paraguai, Índia,
Indonésia - trabalhamos para aliviar
as dificuldades daqueles que vivem
em condições de extrema pobreza e,
especialmente, para dar uma melhor
perspectiva de vida a muitos meninos e
meninas.
Por estas razões, é importante apoiar e
promover a Fundação Canossiana
Francesco Peloso

Como pode nos ajudar
CONTA CORRENTE POSTAL
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Fondazione Canossiana per la
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Banca Popolare di Sondrio Filiale di Roma
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A boa politica está ao serviço
da paz
«A paz esteja nesta casa!»
Jesus, ao enviar em missão os seus
discípulos, disse-lhes: «Em qualquer
casa em que entrardes, dizei primeiro:
“A paz esteja nesta casa!” E, se lá
houver um homem de paz, sobre ele
47
repousará a vossa paz; se não, voltará
para vós» (Lc 10, 5-6).
Oferecer a paz está no coração da
missão dos discípulos de Cristo.
E esta oferta é feita a todos os
homens e mulheres que, no meio
dos dramas e violências da história
humana, esperam na paz. A «casa»,
de que fala Jesus, é cada família,
cada comunidade, cada país, cada
continente, na sua singularidade
e história; antes de mais nada, é
cada pessoa, sem distinção nem
discriminação alguma. E é também
a nossa «casa comum»: o planeta
onde Deus nos colocou a morar e do
qual somos chamados a cuidar com
solicitude.
Eis, pois, os meus votos no início do
novo ano: «A paz esteja nesta casa!»
[Mensagem do Papa Francisco para
a 52.ma Jornada Mundial da Paz]

Aquí, este es nuestro momento….
Une prophétie qui continue….
È o dia de Deus….
Insieme, in cammino…ora!
“

Pai Misericordioso, tu nos chamas a viver nossa vida
como um caminho para a Salvação: Ajude-nos a olhar
para o passado com gratidão, para assumir o presente
com corageme construir o futuro com esperança.
Senhor Jesus, amigo e irmão, nós te agradecemos
porque nos olha com amor;faz que possamos escutar
a sua voz que ressoa no coração de cada um de nós,
com a força do Espírito Santo. Concede-nos a graça
de ser uma igreja de saída, Anunciando com fé viva
e com um rosto jovem a alegria do Evangelho, para
participar na construção de uma sociedade mais justa
e fraterna que sonhamos. Confiamos-vos o Papa e
os bispos, sacerdotes e diáconos, a vida consagrada,
os voluntários, os jovens. Santa Maria la Antigua,
Padroeira do Panamá, concede-nos que possamos
rezar e viver com a mesma sua generosidade: “Eis a
serva do Senhor; faça-se em mim segundo a
tua palavra” (Lc 1,38).
Amen.

”
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