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Rumo ao Capitulo Geral

novo estilo de vida e regenerar-se com 
a força de Deus e a ajuda do seu irmão.
Neste número de Vita Più gostaria de 
partilhar convosco um acontecimen-
to importante para que o nosso Insti-
tuto viva fielmente a nossa missão: o 
Capítulo Geral. Celebra-se a cada seis 
anos e propõe-se buscar juntas, com uma 
visão que abrace o mundo, os caminhos 
mais apropriados para este momento hi-
stórico. É um encontro multicultural no 
qual participarão mais de 70 Irmãs, re-
presentando todo o mundo canossiano, e 
que se realizará em Roma de 5 de março 
a 5 de abril de 2020.
No Capítulo, veremos juntas qual é o si-
gnificado da nossa presença no mundo 
de hoje; quais são as nossas respostas 
para alcançar a meta que nos propuse-
mos; qual é a fidelidade ao carisma que 
recebemos como dom, além de outros 
aspectos relativos à vida do Instituto. 
Além disso, o Capítulo elegerá tam-
bém as Irmãs que formarão o próximo 
Conselho Geral, que terá a tarefa de 
promover novas orientações, animar ir-
mãs e leigos que partilham ministérios 
conosco. Acompanhai-nos com a vossa 
oração, para que possamos viver este 
ano em comunhão universal e para que, 
animados pelo mesmo espírito, possa-
mos realizar a nossa missão em todas 
as nações e culturas. O Instituto é uma 
grande Família que deseja caminhar 
juntas no mesmo Espírito, nos caminhos 
do mundo.

Caríssimos
o dia 8 de maio 2019 celebramos 
o nosso aniversário: 211 anos de 

vida da nossa Congregação. Entramos 
na história no início do 800 italiano e 
lentamente estendemos a nossa pre-
sença colocando-nos em nações e povos 
diferentes, partilhando a suas histórias, 
a suas realidades e caminhando com 
eles, impulsionadas do desejo de fazer 
conhecer e oferecer o mais belo presente: 
Jesus, o Filho de Deus, que humaniza 
e faz descobrir a beleza e o verdadeiro 
sentido da vida.
Neste dois séculos a nossa resposta tem 
procurado de ser fiel mandato de Jesus: 
“Ide em todo mundo…”. Um mandato 
que Madalena fez para si mesmo e o tem 
transmitido a nós, suas Filhas. Este Q 
mandato, que desde o inicio foi vivido 
em colaboração com os leigos, marca um 
percurso que não termina, mas que se 
estende no tempo e nos leva em direção 
à humanidade que sofre, rumo as perife-
rias do mundo, para continuar a “fazer 
conhecer e amar Jesus”. Esta expressão 
que muitas vezes repetimos, sempre 
teve para todos nós o significado de um 
convite urgente. É o desafio espiritual, 
cultural e educativo que existe desde 
sempre, acolhido por Madalena e - longo 
estes dois séculos 
– por cada uma de nós. Baseia-se na con-
fiança no homem, que apesar das expe-
riências negativas e por vezes degra-
dantes, pode sempre recomeçar com um 

“Se és diferente de mim, irmão, longe de 
me ofenderes, enriqueces-me”, escreveu o 
autor francês Antoine de Saint-Exupéry. 
As diferenças, as peculiaridades - de 
uma pessoa, de um lugar, uma cultura 
- nos enriquecem, se soubermos nos 
colocar na perspectiva correta: a 
da hospitalidade e da abertura. No 
encontro podemos colocar-nos em jogo 
e descobrir que o outro é um dom. É 
por isso que neste segundo número 
de VitaPiù de 2019 continuamos o 
nosso caminho de aprofundamento 
dos temas da interculturalidade. Com 
a nossa viagem, chegamos à Ásia e 
à Oceania, as primeiras terras não 
europeias às quais foi dirigido o impulso 
missionário canossiano, 2 caldeirão 
de povos e culturas e, por isso, um 
viveiro de encontros interculturais. 
Recolhemos experiências e reflexões 
das comunidades canossianas dispersas 
para todo o Oriente na pesquisa no 
mundo canossiano. Mundo canossiano, 
que entretanto entrou numa fase 
importante: a que nos levará ao 
próximo Capítulo Geral, cujas etapas e 

temas são aqui descritos. Que o atual 
Conselho Geral escolheu propor para o 
discernimento pessoal e comunitário. 
Um olhar para o mundo, com uma 
reflexão sobre a dimensão intercultural 
do crescente movimento mundial 
de jovens que pedem um passo em 
frente rumo a uma globalização mais 
sustentável e amiga do ambiente, uma 
memória de irmãos e irmãs cristãos 
que perderam a vida no ataque pascal 
no Sri Lanka e um pensamento sobre 
a exortação apostólica “Christus Vivit”. 
Ideias e conselhos profundos, pela 
primeira vez também da web. Por fim 
o compromisso da Fundação VOICA 
Canossiana para a promoção da pessoa 
humana no mundo, começando pelos 
mais fracos, e projetos que necessitam 
do nosso apoio. Boa leitura!
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De gestos icônicos como o abraço 
histórico entre o Papa Paulo 
VI e o Patriarca de Constanti-

nopla Atenágoras de 1964, ao encontro 
inter-religioso promovido em 1986 
pelo Papa João Paulo II no esplêndido 
cenário de Assis, às viagens em que o 
Papa Francisco abraçou o Patriarca 
Kirill, em 2016 em Cuba, e o Xeique 
al-Tayyib, Grande Imam da Mesquita 
al-Azhar no Cairo, em 2017, às inúm-
eras ocasiões diárias de encontro que 
as irmãs canossianas vivem no mundo 
inteiro. O diálogo ecumênico entre 
as diversas denominações cristãs e o 
diálogo inter-religioso com os fiéis e 
as comunidades de outras religiões é 
mais do que uma necessidade, num 
mundo intercultural, cada vez mais 
atravessado por redes, intercâmbios, 
oportunidades de contato. 
O diálogo é, de fato, um testemunho 
verdadeiro e próprio que as religiões 
podem dar ao homem de hoje. O te-
stemunho de uma questão de sentido. 
Uma busca, uma abertura ao mistério. 
do valor irredutível do humano. 
Subtraído da lógica do lucro, do inte-
resse. Porque é humano, e como tal 
contém em si mesmo um fragmento do 
mistério do divino. Uma humanidade 
comum a todos, seja qual for a sua fé 
ou não fé, seja qual for a sua cultura, 
pertença, nacionalidade, etnia.
O caminho do diálogo como 
testemunho de convivência, 
de respeito  às diferenças, de 
busca da harmonia, de dinâm-
icas a serem construídas em 
conjunto.
Onde as identidades não se   
extinguem,mas se redescobrem: 
porque estão sempre em relação.
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Um coração missionário que ainda bate 
“Entrevista” a M. Maria Stella, pioneira das missões 
canossianas

De ti, Madre Maria Stella, já 
sabemos algumas coisas: 
sabemos que nasceste em 

Milão, em 1833, de pais “cristãos de 
uma verdadeira marca lombarda”, 
como costumavam dizer no passado. 
Madre Dagnino te descreveu como 
uma jovem determinada e animada, de 
personalidade rica em inventividade, 
com força de vontade e ousada na 
bondade. O seu pároco, Dom Alberto De 
Capitani D’Arzago, pároco de S. Maria 
da Porta, em Milão, escreveu em 1852 a 
Dom Ramazzotti, bispo de Pavia: “Que 
preciosa aquisição faria o Instituto 
das Filhas da Caridade Canossiana no 
aceitar a jovens Maria Stella” na sua 
diocese.

Dize-nos: Como compreendeste que as 
canossianas foram feitas para ti e tu 
para elas?
“Eu tinha 20 anos quando me 
apresentei as canossianas de Pavia! 
Era o ano de 1853. A casa onde viviam 
estava aberta há apenas dez meses, 
mas sem muitas coisas, respirava-se um 
ar de provisoriedade: “Demo-nos uma 
mão, uma mão que uma ajuda a outra”. 
Imediatamente entendi que esta era a 
comunidade que era para mim. Decidi 
entrar, fui recebida com alegria e tornei-
me membro daquela Instituição. 

Concretamente o que gostou delas, 
daquela comunidade?
“Sabe, era uma comunidade onde 
os sonhos que eu carregava no meu 
coração se refletiam no que vi viver 
naquele lugar, naqueles rostos, 

naquelas mãos movidas pelo coração 
estendida para os outros. Havia uma 
freira que nunca Madre Luigia Grassi, 
superiora da comunidade que nunca 
apaziguava. De mente aberta, ardente 
de amor a Deus e aos irmãos e irmãs, 
sempre pronta a correr em seu auxílio, 
homens ou mulheres, para salvar as 
suas almas e as suas vidas. O seu 
impulso para a salvação das almas foi 
tão contagiante que toda a comunidade 
a seguiu como num só corpo, fazendo o 
bem ao povo outros. Nunca esquecerei 
a experiência que tivemos no verão 
quente de 1855, quando a cólera eclodiu 
com uma fúria devastadora. Houve 
um pedido de ajuda do bispo que nos 
pediu para ajudar aqueles que foram 
contagiados. Madre Luigia convidou-nos 
a dar livremente a nossa adesão por 
escrito: toda a comunidade se ofereceu 
“espontânea e livremente” para ir ao 
hospital entre as vítimas da peste. 
Nós nos revezamos indo para aquele 
lugar e logo percebemos que tínhamos 
que fazer mais: se eles estivessem em 
nossa casa nós teríamos cuidado melhor 
deles, alternando até à noite, com mais 
tempo... e assim nossa casa se tornou 
um lazareto habitado pela dor, mas 
também pela alegria de servir e de vê-
los curados. Madalena, nossa Mãe, nos 
mostrou com sua vida que a Caridade 
não tem confins, é como um fogo que 
abraça tudo, toda dor, não tem medo do 
risco, nem mesmo do contágio!

Maria Stella, a distância de poucos anos 
te encontramos partindo para Hong 
Kong. Conta-nos? …

“No dia 27 de fevereiro de 1860, 
parti com outras cinco companheiras 
canossianas, a quem Madre Grassi 
chamou as mil vezes benditas’! 
Embarcamos em Trieste onde as 
âncoras do navio “América” foram 
retiradas, deixando a Itália. Depois das 
despedidas, da nostalgia, da doença 
do mar, as vicissitudes da travessia 
de navio, a chegada inesperada e as 
precárias condições... experiências 
difíceis, mas que nunca tiraram a 
alegria de nossos corações. Iniciamos 
a escola e outras atividades. Logo 
a juventude local se juntou a nós, 
incluindo Emily Bowring, a filha 
do governador, e assim as obras da 
Caridade - como os pães do evangelho - 
se multiplicaram. Uma das realidades 
que imediatamente nos interpelou para 
nos envolvermos foi o nascimento do 
primogênito. Deixe-me explicar. Se uma 
menina nascesse como primogênita, 
tinha de ser imediatamente afastada 
e abandonada, ou entregues a uma 
pessoa que a queria, para prevenir 
desgraças ao casal que a gerou. As 
meninas podem acabar nas mãos de 
comerciantes que as criavam para 
vendê-las como escravas ou para o 
comércio humano.
Isso, desde o início da missão, foi 
motivo de tanta preocupação para 
prevenir o mal. Esta foi a razão pela 
qual começamos a abrir pequenas casas 
espalhadas pelo sul da China. As recém-
nascidas eram depois levadas para a 
nossa casa em Hong Kong, onde iam ser 
criadas e educadas.
Como não recordar “a primogênita da 

caridade” que o Padre Raimondi batizou 
com o nome de Maria Ângela
Francesca. Lembro-me que enquanto 
uma de nós a mimava nos braços, outra 
corria para preparar a sua comida e nós 
nos virávamos para a oração, para as 
tarefas domésticas. Quando estivemos 
na nova casa, recebemos4 ou 5 desses 
presentes por semana.”

Por causa de sua ousada caridade em 
fundar casas você foi acusada de ser 
“impulsiva” ... o que nos diz a proposito?
“É verdade, mas imediatamente falei 
sobre isso à minha querida mãe Grassi 
numa carta de 31 de janeiro de 1881, 
ainda me lembro das palavras que 
lhe escrevi: ‘Se ela estivesse aqui, em 
vez de abrir uma casa em um ano, 
iria abrir dez’! Com ela podia abrir 
o meu coração a tudo, até ao fim. A 

ENTREVISTA IMAGINÁRIA



sua sabedoria, o seu conselho, a sua 
orientação espiritual, foram para mim 
e para todos nós, luz, força, coragem, 
consolação, orientação, caridade 
e preocupação materna. Com a 
colaboração das irmãs, por amor a Deus 
e ao próximo, embarcamos em árduos 
empreendimentos. 
Entre 1871 e 1890 críamos 15 centros 
de atividade missionária; mas quando 
digo “centros” não pensem em grandes 
edifícios. Quando falamos de “uma 
pequena casa tomada em aluguel”, 
significa barracos pequenos ou grandes, 
expostas às incertezas do amanhã, com 
a presença de duas irmãs, algumas 
terciárias ou mesmo apenas mulheres 
ou famílias”.

Como conseguiste tudo isto, com uma 
quase total falta de meios?
“Eu tentava não ficar sobrecarregada: 
afinal, nós fomos treinadas na 
precariedade desde o dia em que 
atracamos em Hong Kong, que significa 
a “Porto Perfumado”. O cheiro da 
providência era constante. Lembro-me 
que nos momentos de maior fome me 
repetia: “Com o saco da Providência 
pendurado no Céu, “providencia tudo”. 
Faltávamos de tudo.
Quantos apelos, quantas invocações 
de ajuda nas cartas enviadas à Madre 
Luísa. Quantas vezes a implorei para 
me dar algumas irmãs.” Querida 
Madre Stella, foi muito bom ouvi-
la contar da sua experiência, do seu 
coração missionário, do que viveu 
com uma profunda paixão pelo Reino. 
Agora você escutará o que, lendo os 
trechos das suas numerosas cartas, 
ficou no nosso coração como estímulo 
e provocação para nossa missão. A 
partir daquele distante 12 de Abril 
de 1860, quando Maria Stella junta 

a outras 5 companheiras canossianos 
desembarcaram na ilha de Hong Kong, 
as pioneiras canossianas realizaram

Mulher tenaz, empreendedora e 
forte, esquecida de si mesma. Madre 
Maria Stella fez o seu melhor até o 
“consummatum est”, especialmente 
quando, depois da morte de Madre 
Lúcia Cupis, foi eleita superiora por 
bem 26 anos. Deste seu grande coração 
nasceram as fundações de Macau, 
Timor, Índia, Singapura, Malásia.
Maria Stella e suas irmãs abriram 
quinze centros missionários entre 
1887 e 1890. Ela tinha grande estima 
pelas Irmãs locais, particularmente 
entusiasmada pelas Irmãs chinesas 
e portuguesas. Maria Stella se fez 
serva do Amor que previne, tornando-
se mãe pela dignidade das crianças 
e daqueles que viviam à margem da 
sociedade, fazendo do seu coração um 
lar acolhedor, um lar para aqueles que 
aprenderam a crescer, para se tornarem 
adultos.
Nasceu com a missão no seu coração 
tanto que realizou várias obras 
educativas: o Catecumenato, o orfanato, 
os educandatos, o abrigo para doentes.
M. Stella tinha 85 anos, 57 dos quais 
eram missionários, quando em 23 de 
setembro de 1917 morreu na terra para 
brilhar como uma “estrela perene no 
céu”. 

Um coração missionário que ainda bate 
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A narração do início das missões 
canossianas é uma história que 
já ouvimos muitas vezes. E, no 

entanto, à medida que se procura a his-
tória comum desse início heroico, surgem 
novos aspetos, talvez deixados nas som-
bras. Buscar novamente, coletando os 
aspetos que normalmente permanecem 
nas sombras.

O promotor da grande impresa foi Ange-
lo Ramazzotti, Patriarca de Veneza des-
de 1858 até à sua morte. Um de seus su-
cessores, o futuro João XXIII o chamou 
de “Pastor segundo o Coração de Deus” 
e esperava a sua canonização: esperan-
ça que se realizou, de fato, em 2015, a 
assinatura do Papa Francisco, declarou 
o heroísmo das suas virtudes. Angelo 
Ramazzotti em 1850 fundou o Seminário 
para missões estrangeiras em Milão, que 
em 1926, juntamente com o Seminário 
Romano similar, constituirá o PIME. Em 
1858, os sacerdotes do Seminário Lom-
bardo abriram a sua missão em Hong 
Kong, depois da qual a presença e a co-
laboração das Irmãs se tornaram desejá-
veis. Era natural que Ramazzotti pedisse 
para as Canossianas, para a comunidade 
de Veneza e de Pavia onde ele tinha sido 
Bispo do 1850 ao 1858.
As madres responderam com entusias-

mo, de acordo com as possibilidades con-
cretas. Ainda que, por acaso, recordemos 
que Angelo Ramazzotti foi também mui-
to meritório para com os Filhos da Cari-
dade Canossianos; de fato, vendo o gran-
de bem que faziam no oratório de São 
Jó em Veneza, canonicamente ele erigiu 
seu Instituto, mesmo que fosse composto 
de apenas 5 membros. Poucos dias an-
tes da sua morte - a 24 de Setembro de 
1861, enquanto estava em Crespano del 
Grappa - recebeu a comunicação de que 
se tornaria Cardeal num iminente Con-
sistório. Ele respondeu pedindo para ser 
dispensado, porque ele não tinha dinhei-
ro para comprar o vestido de cardeal, na 
verdade, ele tinha gastado todo o seu pa-
trimônio para ajudar as vítimas da fome.

E agora vamos ver a resposta das Ca-
nossianas à proposta do Patriarca. Seja 
M. Luigia Grassi em Pavia, seja M. 
Francesca Lucca em Veneza animou as 
irmãs com ardor missionário, assim que 
todas estavam dispostas a partir. Na-
quele momento Veneza só podia oferecer 
dois sujeitos, a “oferta da viúva”. Ainda 
não havia superado completamente as 
consequências do longo cerco de 1848-
1849, que havia esgotado suas forças. As 
Irmãs “emprestadas” das outras Casas 
já haviam retornado às suas respectivas 
comunidades; em Veneza permaneceram 
aqueles dois tesouros oferecidos por tem-
po indeterminado por Brescia, isto é, M. 
Francesca Lucca, superiora e M. Lucia 
Cupis, vice-superiora e Formadora.

Claramente era destinada a partir a 
noviça Claudia Compagnotti: a sua
a vocação ad gentes não deixava dúvi-
das. Nasceu em Pavia e entrou no con-
vento da sua cidade de maneira muito 

Raízes missionárias
ROSTOS, FATOS, CURIOSIDADE DA HISTORIA CANOSSIANA

PAGINA DE VIDAINTERVISTA IMMAGINARIA

de M. SANDRA MAGGIOLO
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cia de todos os apelos para novas funda-
ções. Sempre tentou dar uma resposta 
positiva. Em Fevereiro e em Novembro 
de 1888 viu-se em condições físicas mui-
to graves, mas de uma forma prodigiosa 
conseguiu se recuperar. Morreu muito 
mais tarde, novamente em Hong Kong, a 
23 de Setembro de 1917, com 85 anos de 
idade e 57 anos de missão.

M. Rachele Tronconi nasceu em 
Pavia em novembro de 1826 e entrou 
no noviciado de Pavia em setembro de 
1853. Em 1860 partiu para Hong Kong. 
Em 1868, quando se tratou da fundação 
de Hankow, foi escolhida como superio-
ra. Depois de nove anos de governo em 
Hankow, em 1878 ela retornou a Hong 
Kong, onde generosamente terminou sua 
vida terrena em 12 de janeiro de 1898.

Giuseppina Testera, originária dos 
arredores de Pavia, foi a que mais sofreu 
com indisposição do mar durante a sua 
viagem para o Oriente. Em Hong Kong, 
cuidou da cozinha e do orfanato. Em sua 
correspondência com M. Grassi, em maio 
de 1860, ele disse que as primeiras meni-
nas, duas irmãs, eram filhas de mártires. 
Os pais foram mortos por terem escondi-
do na própria casa um missionário, que 
também seria martirizado em Cantão. 
Em outra carta do mesmo mês ele conti-
nuou: “Há agora 18 órfãs: uma é aleijada 

e sujeita a crise de epilepsia; 
outra é cega, mas muito inteligente, mas 
acima de tudo muito penetrante da reli-
gião ... (continua com muitos detalhes). 
Em 1885 regressou a Itália, talvez para 
tratamento. Depois tentou a fundação de 
Filadélfia. Voltou logo para Pavia, onde 
morreu a 4 de Janeiro de 1904.

Giovanna Scotti deixou Pavia aos 
22 anos. Sofreu muito no seu caminho; 
quando chegou a Hong Kong, imedia-
tamente se dedicou ao estudo da língua 
portuguesa; fez rápidos progressos e 
assim pôde dedicar-se à catequese. Fez 
muitas tarefas em casa e estava muito 
entusiasmada com a sua vocação missio-
nária; talvez tenha anunciado o seu fim 
prematuro. No início parecia aclimatar-
-se com uma facilidade, mas depois de 
não ter sequer dois anos da sua chegada 
a Hong Kong, começou a ouvir uma 
grande dor no peito, que se tornou incu-
rável. Morreu a 8 de Setembro de 1867, 
aos 29 anos. Foi a primeira canossiana a 
descer no Happy Valley.

Claudia Compagnotti. Já sabemos da 
sua partida de Veneza quando ainda era 
noviça. No dia 25 de julho fez sua profis-
são religiosa em Hong Kong.Ela era en-
carregada do internato e da enfermaria.
Quando em 1895 M. Stella renunciou 
à cruz... sem retirá-la, Ir. Claudia se 
tornou superiora da Casa Central de 
Hong Kong a partir de 1900 a 1905, não 
completando o segundo triênio para a 
chegada inesperada da morte. Com o seu 
belo caráter, ela pôde, em pouco tempo, 
recompor o entendimento com o Bispo 
de Hong Kong, que foi comprometida em 
1894, quando M. Stella se tinha afastada 
contra a sua vontade para a fundação de 
Singapura... As Irmãs de Macau teriam 
conseguido sozinhas!
 Mas fiquemos com a memória de M. 
Claudia Compagnotti, uma excelente 
“artífice da paz”.

útil; depois, mudou-se para o noviciado 
de Veneza, para estar na pole position ao 
primeiro sinal de partida. Na vitalidade 
dos seus vinte anos, ela estava pronta 
para vestir o uniforme canossiana; em 
seguida, emitiria os Santos Votos em 
Hong Kong. M. Lucia Cupis esteve muito 
ocupada a moderar o entusiasmo das 
jovens irmãs, enquanto que, por outro 
lado, providenciava tudo o que era neces-
sário para as que iam partir, sem saber 
que uma das duas seria ela.

Entretanto, em meados de Fevereiro de 
1860, chegou a Veneza pela primeira vez 
M. Grassi com cinco irmãs, incluindo a 
líder do grupo. Quando se apresentou ao 
Patriarca para submeter-lhe os nomes 
desses aspirantes a missionários que 
conhecia desde que estava em Pavia, 
pareceu-lhe inspirado a negar o consen-
timento para a partida da madre mais 
madura de anos, destinada a ser a supe-
riora da nova casa; em sua opinião, além 
dos problemas de saúde, teria dificulda-
des de adaptação aos diferentes climas 
e culturas. A opinião do Patriarca foi 
interpretada como um sinal da vontade 
de Deus. M. Lucia Cupis sentiu dentro 
de si uma forte inspiração para se ofere-
cer para aquela missão: os seus quarenta 
anos não eram nem muitos nem poucos. 
Ela teve o consentimento do Padre Pie-
tro Cagliaroli, secretário do Mons.
Ramazzotti e confessor extraordinário 
da comunidade, bem como do próprio 
Patriarca.

É consolador constatar como a mis-
são canossiana nasceu da colaboração 
de duas casas para difundir-se como 
mancha de óleo em todas as comunida-
des então existentes na Itália. O que é 
inerente ao carisma da caridade é ne-
cessariamente marcado pela comunhão 
de propósito e pela sinergia de ação. O 
dia27 de Fevereiro
 

Em 1960 partiram de Veneza as primei-
ras seis missionárias canossianas: além 
das já nomeadas M. Lucia Cupis e Ir. 
Claudia Compagnotti, estavam também 
Ir. Maria Stella (27), Ir. Giuseppina 
Testera (29), Ir. Rachele Tronconi (33), 
Ir. Giovanna Scotti (22). A entrega do 
Crucifixo as missionárias que partiram 
aconteceu o dia 23 de Fevereiro de 1860, 
a partida de Veneza foi no dia seguinte e 
a chegada a Hong Kong a 12 de Abril. E 
vamos dar uma olhada nesses pioneiras.

M. Lucia Cupis. Nomeada no último 
momento para liderar o grupo, ela teve 
que fazer uma corrida contra o tempo: 
abraçar sua irmã e seu irmão, e em dois 
dias preparar o necessário para a missão 
em uma realidade tão distante e dife-
rente. Pouco depois da chegada, a escola 
começou no dia 1º de maio, fazendo mi-
lagres de caridade e dedicação. Além da 
casa em Hong Kong, Lucia Cupis fundou 
a casa em Hankow, no interior da China 
(1868). As dificuldades e tensões que 
sofreu prejudicaram gravemente a sua 
saúde, mas não a impediram de fundar a 
casa de Wan- chai na ilha de Hong Kong. 
A sua morte prematura foi causada por 
dois ataques de trombose a distancia 
de poucos meses um do outro meses . 
Morreu em Hong Kong a 10 de Outubro 
de 1869. Tinha 49 anos, nove deles con-
sumidos em total dedicação à causa do 
Evangelho em terra de missão.

M. Maria Stella nasceu a 28 de julho de 
1833 em Milão. Entrou na casa de Pavia 
em 1853 e três anos mais tarde pronun-
ciou os S. Votos. Em 1860 foi enviada 
para Hong Kong com a primeira expedi-
ção de Canossianas no Extremo Oriente. 
Ela tornou-se Superiora depois de M. 
Cupis, apesar da sua má saúde. Em 
1876 e 1885, regressou a Itália por al-
guns meses, principalmente para fins de 
tratamento. Superiora da casa de Hong 
Kong, M. Stella foi o ponto de convergên-
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“Ele está vivo e te quer vivo”
A exortação apostolica Christus Vivit nos põe a caminho

O seguimento de Jesus Cristo - 
crucificado, ressuscitado e vivo 
- é o caminho para uma vida 

humana plenamente vivida. Esta é a 
mensagem que o Papa Francisco mais 
uma vez nos dirige com entusiasmo, na 
exortação pós-sinodal “Christus Vivit”, 
difundida no início de abril. O Papa 
afirma que se deixou “inspirar pela 
riqueza das reflexões e dos diálogos do 
Sínodo” e pede uma “pastoral juvenil 
popular” disposta a mudar a partir da 
“pastoral juvenil popular”.
Para “reunir a visão e até mesmo a 
crítica dos jovens”: é uma solicitação 
que não pode deixar indiferente a nossa 
família canossiana, especialmente 
aqueles que desenvolvem o seu 
ministério na pastoral juvenil, mas 
também todos os que estão envolvidos 
na educação dos jovens, especialmente 
nas escolas.
O “Christus Vivit” relança o caminho da 
Igreja para os jovens, com os jovens e é 

o fruto importante dos passos que nos 
conduziram até aqui. Vamos voltar a 
examiná-los em poucas palavras.
Do caminho de escuta e partilha que 
nos levou ao Sínodo ao longo de 2018 
e sobre o qual a família canossiana 
escolheu centrar a sua reflexão com os 
três temas de “VitaPiù” no ano passado, 
ao intenso confronto vivido na XV 
Assembleia Geral Ordinária do Sínodo 
dos Bispos sobre o tema “Jovens”, fé e 
discernimento vocacional”, à alegria 
da Jornada Mundial da Juventude 
vivida no Panamá, a este texto. Que, 
segundo o Cardeal Lorenzo Baldisseri, 
que a apresentou na conferência de 
imprensa, “constituirá num futuro 
próximo a magna charta da pastoral 
juvenil e vocacional nas diversas 
comunidades eclesiais, todas elas 
marcadas - embora de modos diferentes 
segundo as diversas latitudes - por uma 
profunda transformação da condição de 
juventude”.

Mas o que é e o que contém “Christus 
Vivit”? Em primeiro lugar, é uma carta 
dirigida de modo especial aos jovens: 
por isso, em muitas ocasiões, o Papa 
dirige-se diretamente a eles, dando a 
cada um deles um “tu”. É esse estilo 
que caracteriza todos os encontros de 
Francisco com os jovens: um estilo 
feito de proximidade, franqueza, 
simplicidade, ternura e simpatia. E 
entre estes jovens - como disse o próprio 
Papa Francisco - não há apenas crentes, 
mas também não crentes, aqueles que 
não se reconhecem em Jesus Cristoe a 
sua igreja, mas ainda estão procurando. 
O princípio a partir do qual se move, 
em suma, é o de uma pastoral inclusiva, 
capaz de acolher a todos, superando 
todas as formas de elitismo.
Com a exortação apostólica, Francisco 
propõe aos jovens uma aliança, um 
convite a colaborar na construção de 
um futuro melhor, em particular no 
que diz respeito às áreas identificadas 
pela assembleia sinodal como pontos 
cruciais da vida da Igreja e da sociedade: 
o ambiente digital, os migrantes, a 
dolorosa questão dos abusos. Não 
devemos escondê-lo e o Papa não o 
esconde: os jovens de hoje são jovens 
de um mundo em crise: crises que são 
o resultado da violência, perseguição, 
abuso, dependência, exclusão de todos os 
tipos.
Mas a resposta não pode ser a apatia, a 
dispersão, a se render a uma perda de 
sensibilidade que para na aparência, a 
superficialidade e fecha os olhos sobre 
tudo o que é desprezado, feio, pobre, 
descartado.
Há um antídoto. Francisco o indica de 
maneira sublime: ver a realidade com 
olhos cheios de lágrimas.
Lágrimas que dizem a capacidade de 
 
Sentir profundamente as injustiças do 

mundo e retomar o seu apelo, sentir 
a dor dos nossos irmãos e irmãs como 
nossa dor, viver também as nossas 
próprias feridas como oportunidade de 
encontro. Como é que isto é possível? O 
Papa chama a “três grandes verdades 
que todos nós precisamos escutar 
sempre, várias vezes”. O primeiro é 
“Deus ama-te”. A mensagem é de uma 
simplicidade que desarma, mas é o 
ponto crítico do anúncio cristão: viver 
sentindo-se amado. Uma primeira 
verdade da qual a segunda desce:
“Cristo, por amor, entregou-se até ao fim 
para te salvar”. Ninguém é deixado para 
trás, ninguém é “muito pequeno”. E a 
terceira verdade, que funda e exalta as 
outras duas: “Jesus Cristo vive”.
As palavras do Papa abrem a porta a 
reflexões decisivas também para a nossa 
família que está hoje caminhando rumo 
ao Capítulo Geral . Sobre a fraternidade. 
Compromisso. Missão. Discernimento. 
Estamos prontos, como nos convida 
Francisco a “voar com os pés”?
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Il viaggio di VitaPiù nel 
mondo dell’interculturalità e 
nell’interculturalità del m. O caminho de 
Vita Più no mundo da interculturalidade 
e na interculturalidade do mundo 
continua, chegando à Ásia e Oceania. 
Pedaços do mundo que sempre 
foram marcados pelo encontro e pelo 
intercâmbio entre povos, culturas 
e línguas diferentes. É aqui que...
desde o desembarque das pioneiras 
canossianas em Hong Kong e na China 
em 1860. - que a família Canossiana 
teve a experiência da dimensão da 
interculturalidade, pela primeira vez 
na sua história. As experiências e 
histórias das comunidades canossianas 
das Províncias e Delegações da Ásia e 
Oceania que temos são muito ricas nesta 
Pesquisa do Mundo Canossiano.
O acompanhamento do “pequeno 
rebanho” da Igreja japonesa, onde os 
cristãos são uma forte minoria.
O significado da interculturalidade em 

Com as velas desdobradas
no mar da diversidade

14

de Sr. Elsa de Jesus da Silva

Timor Est é uma pequena ilha, 
que tem reencontrado a própria 
independência somente no 2002

Possui um forte patrimônio histórico e 
cultural, impregnado de valores huma-
nos que foram passados de geração em 
geração.

Antes da chegada dos missionários à 
ilha de Timor, os timorenses já tinham 
um sistema de governo e regras, uma 
estrutura que orientava a vida das 
pessoas. Neste sistema havia também 
uma cultura local, ou melhor, várias 
culturas locais diferentes. Diferentes 
culturas, mas que tinham em comum a 
valorização da unidade na diversidade 
e a diversidade na unidade. Na verda-
de, cada tribo deve passar oralmente a 
sua lenda de uma geração para outra, 
cada reino tem a sua própria música, 
dança e artes tradicionais e há uma 
sabedoria tradicional em estar juntos 
para sobreviver.

Mas o que é cultura? Por que precisa-
mos de valores culturais? A cultura é o 
vínculo de valores, significados, símbo-
los e costumes das pessoas. Portanto, 
todos devem respeitar a dignidade, a 
identidade e a partilha de tudo isso 
entre as outras tribos, do ponto de vista 
de
que quando partilhamos, adquirimos 
muita sabedoria. Assim, conhecer a 
própria cultura me permite conhecer e 
apreciar a cultura dos outros, conside-
rando que nenhuma cultura é superior 
à outra. Toda cultura tem o mesmo va-
lor, do passado ao presente.
Além disso, a cultura é um espelho no 

Para uma cultura do encontro

qual posso ver a minha vida. 
Daí o respeito da dignidade de cada 
pessoa. 
Porque quando falamos de cultura que-
remos dizer a dignidade e a identidade 
de cada ser humano. Quando há um en-
contro, cada pessoa está ciente de que 
se devem observar estes valores amor, 
respeito, paz, progresso e prosperidade 
são gerados na dimensão intercultural 
da vida.

Nós, canossianas, também participa-
mos da cultura da diversidade na uni-
dade e da unidade na diversidade. Sim, 
porque viemos de culturas diferentes, 
mas temos um único objetivo: tornar 
Jesus conhecido e amado.
Este desejo de Madalena é o nosso 
ponto de partida e chegada. Como ca-
nossianas, procuramos estar ancoradas 
no carisma e na espiritualidade da 
nossa Fundadora ser sal da terra e luz 
do mundo no contexto multicultural de 
hoje. A nossa presença deve tornar-se 
mais atual e dinâmica na dimensão in-
tercultural, segundo o mistério de Cris-
to crucificado.

No nosso contexto de Timor Leste, 
como canossianas, tentamos dar um 
forte significado ao nosso estar juntas e 
tentamos respeitar a cultura local, onde 
quer que estejamos.
Tolerância de diferenças, acolhimento, 
partilha, linguagem do amor: estas são 
as chaves para se sentir em casa em 
cada lugar. Estes são os valores que 
devemos cultivar para viver em paz em 
nossa casa comum e em nosso serviço 
como Filhas da Caridade.

Timor Leste. Indonésia, um enorme 
arquipélago repleto de diversidade. 
O compromisso ecumênico das 
denominações cristãs da Malásia com 
o respeito aos direitos humanos. O 
ADN intercultural de Hong Kong. A 
presença canossiana na Índia, ao lado 
da última, no meio de mil culturas e 
fés como fermento na massa. A missão 
intercultural na Austrália, que celebra 
seu 70º aniversário. E os frutos da 
reflexão sobre a pedagogia intercultural 
realizada por um grupo de jovens irmãs 
de todo o mundo na Itália, este ano, 
entre Roma e Verona. A diversidade é 
um elemento que continua a conotar 
fortemente a presença da nossa família 
aqui e representa uma verdadeira 
riqueza para todo o Instituto. As 
contribuições que as irmãs nos enviaram 
descrevem contextos e histórias 
diferentes e significativas, e nos falam 
bem desta riqueza. Vamos conhece-lo e 
deixamo-nos questionar.
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Tornar Jesus conhecido para 
que seja amado é a paixão que 
acende no coração de todos os 

que herdaram o fogo de Madalena. As 
modalidades variam com o tempo e com 
as expressões culturais, mas o Espírito 
Santo encontra sempre novos modos de 
nos enviar à missão com renovada força 
e parresìa.
As mudanças sociais e demográficas 
das últimas décadas nos apresentam 
novos desafios para uma missão sempre 
voltada para os não-crentes, que no 
Japão são uma imensa maioria diante 
do pequeno número de batizados. Em 
geral, os japoneses não consideram a 
pertença a uma determinada religião 
como algo central. Ritos e tradições 
estão fortemente enraizados na prática 
cultural, mas não implicam adesão 
religiosa. É muito comum dizer que um 
japonês é xintoísta quando nasce, um 
cristão quando se casa e um budista 
quando morre.
Este modo de entender a religião abre 
caminhos para o diálogo inter-religioso e 
explica, pelo menos um pouco, a escassez 
de conversões realizadas diante das 
forças empenhadas na evangelização.
No Japão, hoje em dia, não existem 
conflitos a nível religioso. As instâncias 
de diálogo e os momentos de oração 
comum fazem parte do calendário 
anual. Muitas delas estão ligadas a 
momentos de sofrimento e referem-se a 
orações religiosas para pedir a paz para 
as vítimas de guerras ou de desastres 
naturais frequentes. Nos últimos anos, 
a imigração de muçulmanos aumentou, 
foram construídas mesquitas e seus 
líderes também participam de encontros 
inter-religiosos. Entre eles estão os 
refugiados da Síria, alguns deles
hospedados em casas de congregações 
religiosas. E espera-se que o fluxo 

Uma minoria que constrói pontes
Anunciando Jesus no Japão hoje
 

migratório continue e cresça. Sim, 
porque o Japão, que precisa de mão-de-
obra, está-se abrindo a sua política de 
migração precisamente para acolher 
quem quiser vir aqui trabalhar, 
especialmente em três campos: 
assistência aos doentes (especialmente 
os idosos), agricultura e construção. Há 
também um número crescente de jovens 
estudantes universitários estrangeiros, 
o que significa que a população - 
especialmente nas grandes cidades onde 
estão concentradas as universidades e 
as grandes empresas via assumir uma 
face multicultural.A Igreja também faz 
eco desta mudança. O pequeno rebanho 
japonês, que não chega a 500.000 
batizados, é enriquecido e fortificado pela 
presença de um número mais ou menos 
equivalente de fiéis estrangeiros. Tudo 
isso representa um forte desafio, no qual 
nós, canossianas, estamos imersas, na 
pastoral dos migrantes e dos jovens: o 
desafio é precisamente realizar juntos 
o caminho da multiculturalidade à 
interculturalidade.Tudo isto representa 
um forte desafio, no qual estamos 
imersos os canossianos, no campo da 
pastoral migratória e juvenil: o desafio é 
justamente realizar juntos o caminho da 
multiculturalidade à interculturalidade. 
Exemplo Tóquio. Na pastoral juvenil, 
nos encontramos em uma situação 

JAPÃO

comunitária oferece-nos todos os dias 
a oportunidade de reconhecer, aceitar 
e integrar as as nossas diferenças, 
procurando ser o mais dóceis possível 
ao Espírito Santo, o único capaz de nos 
dar unidade na diversidade. Uma tarefa 
nem sempre fácil. Sabemos disso e o 

experimentamos continuamente, mas se 
partimos sempre em busca do bem
e da vontade de Deus em nossas 
comunidades, a maravilhosa experiência 
de comunhão, fraternidade, encontro e 
enriquecimento uns com os outros. Esta 
experiência passa necessariamente pela 
cruz, porque sou chamada a renunciar a 
algo que eu queria, ou a reconhecer que, 
afinal, o que eu considerava importante 
não era tão evangélico como eu pensava. 
Mas é precisamente esta experiência 
contínua de morte e ressurreição 
que nos faz viver a alegria pascal na 
comunidade.
Esta alegria de vida comunitária vivida 
como fraternidade construída através 
do mistério pascal é o que procuramos 
transmitir em nossos ministérios 
apostólicos, cada vez mais marcados 
pela multiculturalidade. E esta é a 
esperança que alimentamos. Que a 
Igreja no Japão seja um laboratório de 
interculturalidade e se estenda a toda a 
sociedade. E chegará o dia em que toda 
aquela imensa multidão que ainda não 
conhece Jesus o reconhecerá, acreditará 
e viverá a alegria de experimentar a 
Misericórdia do Pai.

de Sr. Valeria Martinez

particular: há, de fato, duas pastorais 
juvenis. Uma em que participam os 
jovens japoneses o outro,
os estrangeiros. A dificuldade de 
caminhar juntos ocorre em vários 
campos. Em primeiro lugar, em 
pensar, compreender e expressar a 
fé. Depois há a língua. A maioria dos 
jovens japoneses não fala uma língua 
estrangeira fluentemente; da mesma 
forma, muitos jovens que se mudam 
para o Japão por algum tempo não 
aprendem o japonês os jovens que se 
mudam para o Japão por algum tempo 
não aprendem japonês e usam inglês. 
Conscientes desta dificuldade, tentamos 
criar espaços de encontro e partilha. 
Entre os jovens, os mais comprometidos 
com isso são os filhos de casais mistos ou 
filhos de estrangeiros que cresceram no 
Japão. São eles, mais frequentemente, 
que criam a ponte entre os dois grupos. 
Em 2017 foi lançado o TICYG, “Tokyo 
International Catholic Youth Gathering” 
(Encontro Internacional de Jovens 
Católicos em Tóquio), destinado a jovens 
estrangeiros, com uma importante 
presença de jovens de origem filipina. 
Durante o primeiro ano as atividades 
foram realizadas principalmente em 
inglês e com pouca participação de jovens 
japoneses. Mas desde o ano passado 
2018 houve uma maior integração, desde 
o início: uma festa jovem, internacional, 
ou melhor, intercultural. A estrada é 
longa. Devemos segui-lo com grande 
atenção aos desejos dos jovens. Devemos 
estar abertos à criação de espaços e 
pontes de unidade na diversidade. 
São dificuldades e alegrias que nós, 
canossianas, experimentamos em nossas 
próprias comunidades. Das 27 irmãs 
que vivem no Japão, 19 são japonesas, 
as demais são estrangeiras de quatro 
nacionalidades diferentes. A vida 
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Um provérbio indonésio diz: 
“Bhineka Tunggal Ika”. Qual 
é o seu significado? Aqui 

está: unidade na diversidade. E, na 
verdade, a Indonésia, um arquipélago 
com mais de 15.000 ilhas, só pode 
ser um caldeirão de diversidade 
cultural, étnica, crenças, línguas e 
religiões. Cada grupo étnico 
tem características únicas que 
enriquecem a rica paisagem 
cultural do país.
A Indonésia é composta por 33 
províncias, cada uma com uma 
identidade cultural acentuada.
Os principais são os de Java,
Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, 
Nusa Tenggara e Papua. Esta 
diversidade que cada região da 
Indonésia traz ao todo é um dom 
extraordinário.

A grande maioria dos indonésios 
professam a fé muçulmana. 
Os cristãos são uma minoria, 3% da 
população, mas não somos poucos: 
só os católicos ultrapassam os 7 
milhões. Viver a diversidade é uma 
responsabilidade partilhada por toda 
a nação. Também nós, como religiosos 
canossianos, aqui na Indonésia, 
temos origens de outros contextos 
culturais e até de outros países. Nosso 
compromisso intercultural significa, 
antes de tudo, respeito mútuo pela 
cultura dos outros. Por opção, não 
falamos a língua de outra pessoa (se 
não formos também falantes nativos), 
mas nos dirigimos um ao outro em 
indonésio, de modo a preservar a 
unidade. Respeito dos costumes do 

Com mais de 31 milhões de 
habitantes, a Malásia é um 
país que hospeda dentro de sí 

um grande diversidade cultural, com 
elementos da cultura malaia, cultura 
chinesa, cultura indiana, cultura euro-
asiática e cultura indígena. Aqui o 
Islamismo é a religião oficial, enquanto 
o Cristianismo é praticado por 
aproximadamente 9,2% da população. 
Dois terços dos 2,6 milhões de cristãos 
presentes vivem na parte oriental do 
país, nas regiões de Sabá e Sarawak, 
onde constituem até 30% da população.
A Federação Cristã da Malásia é um 
órgão ecumênico que reúne o conselho 
de igrejas na Malásia. Seus objetivos 
são reunir todas as denominações 
cristãs que reconhecem  a autoridade 
da Bíblia, para fortalecer e ampliar 
- através do diálogo e a confrontação 

- as áreas de acordo comum entre 
os diferentes cristãos presentes na 
Malásia, para proteger os interesses 
de toda a comunidade cristã, com 
particolare riferimento perchè la libertà 

No arquipélago da diversidade
Indonésia, nas pegadas da obra de Deus na singularidade de cada um

Em nome da humanidade comum
O compromisso dos cristãos da Malásia para os direitos de todos

lugar onde estamos é outro aspeto 
fundamental. Isso, porém, não significa 
renunciar às nossas identidades 
culturais, que alias celebramos por 
ocasião das respectivas festividades, 
vestindo trajes tradicionais, se 
necessário, e preparando especialidades 
culinárias.

Mas o diálogo vai muito mais longe. 
No que diz respeito às pessoas 
pertencentes a outras religiões com 
as quais estamos em contato, estamos 
empenhadas em construir o respeito 
mútuo, uma tolerância positiva que se 
baseia no diálogo, que deve ser sempre 
aberto. 
Por este motivo, a oração ecuménica e 
inter-religiosa é um modo privilegiado: 
a vivemos com particular intensidade 
em festividades como o Natal, a 
celebração da independência e outros 
aniversários nacionais. A diversidade 
cultural do nosso país é uma obra de 
arte: refinando o nosso olhar, podemos 
ver vestígios da beleza da obra de Deus 
para nós.

religiosa e il diritto di professarla siano 
sanciti dalla costituzione federale,
e di lavorare con il governo e con le 
organizzazioni non governative, a tutti 
i livelli, nazionali e locali, sui temi di 
comune interesse.
Un appello comune che i pastori dei 
diversi gruppi religiosi hanno lanciato 
a tutti i cittadini – a prescindere 
dall’etnia e dalla fede religiosa – è 
quello per l’impegno assiduo contro
la tratta di essere umani e per 
l’eliminazione della violenza contro le 
donne e i bambini.
 I cristiani in Malesia stanno dando 
un contributo importante nella 
costruzione di ponti tra le diverse 
fedi, in particolare con le religioni 
indù, Budista e Taoísta. E também o 
movimento ecumênico está crescendo 
como um verdadeiro movimento social. 

Um movimento que, por sua vez, 
oferece impulso e crescimento na fé em 
todos as dimensões da vida cristã.

INDONÉSIA MALÁSIA de Sr. Santha Rajoode Sr. Fransiska Nufa
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Onde o Oriente encontra o Ocidente
Hong Kong, um arquipélago intercultural

mo são particularmente generalizados. 
Muitos aderem ao conceito taoista do 
Fung Shui, “Vento e Água”, um sistema 
de adivinhação geomântica que remonta 
a mais de 3.000 anos, que ensina como 
alcançar a harmonia com as forças da 
natureza e da mudança, para viver em 
bem-estar e perspectiva. Mas as fés dos 
missionários que vieram com as forças 
coloniais britânicas e os primeiros imi-
grantes também são comuns. Hoje vivem 
em Hong Kong cerca de 360.000 cristãos 
católicos. As celebrações realizam-se em 
inglês ou cantonês e, durante alguns 
anos, também em Tagalog, na sequência 
do crescimento da componente filipina 
nas comunidades católicas.
A diversidade cultural é uma experiência 
diária aqui. É algo que enriquece nossas 
vidas e preserva nossa memória coletiva. 
Ele constitui a nossa identidade cultural 
única: enraizada nas tradições chinesas, 
moldada por culturas locais e aberta a 
uma visão global. Esta singularidade é 
possível graças à ênfase colocada na inte-
gração das várias contribuições. Um bom 
exemplo é o programa “Educação Inte-
grada” desenvolvido pelo governo nos 
últimos anos, que ajuda os estudantes de 
minorias étnicas a adaptarem-se ao am-
biente de aprendizagem e de vida das es-
colas regulares, de modo a permitir uma 
boa interação entre alunos e professores, 
chineses e não chineses, e a permitir que 
as crianças encontrem o seu lugar na 
sociedade depois de completarem os seus 
estudos. Mas este tipo de integração não 
é suficiente para garantir a harmonia, 
porque depende da motivação dos estu-

Hong Kong é muitas vezes definida como 
o lugar onde o Oriente encontra o Oci-
dente.
Aqui se realizou uma sofisticada fusão 
entre as raízes chinesas do território e a 
cultura trazida ao tempo da colonização 
britânica: uma história que deu ao arqui-
pélago uma extraordinária riqueza cul-
tural, e aos seus habitantes uma mente 
muito aberta.
Hoje, a população de Hong Kong é com-
posta por uma mistura única de grupos 
étnicos: cantoneses, chineses de Xangai, 
britânicos, indianos, judeus, aos quais 
se juntam as pessoas que chegaram com 
as recentes vagas de migração. A compo-
nente principal, no entanto, continua a 
ser a cantonesa: por conseguinte concei-
tos como a solidariedade familiar, o bom 
nome da família, a modéstia continuam 
a pesar muito na cultura local. Por outro 
lado, muitos residentes adotaram estilos 
de vida claramente ocidentais.
A liberdade religiosa, protegida pela Lei 
fundamental, é um dos direitos essen-
ciais dos cidadãos de Hong Kong, que 
abrange uma grande variedade de reli-
giões: taoismo, budismo, cristianismo, 
islamismo e outras. O budismo e o taois-

HONG KONG

dantes minoritários para se adaptarem. 
Nós, canossianas, estamos dispostos a 
acolhê-los, especialmente aqueles que 
chegaram a Hong Kong sem uma identi-
dade religiosa. Graças às nossas escolas, 
podemos dar a muitas meninas e meni-
nos a oportunidade de educar em estilo 
cristão, fazendo conhecer Graças às nos-
sas escolas, podemos dar a muitas meni-
nas e meninos a oportunidade de educar 
em estilo cristão, tornando-os conhecidos 
e amados por Jesus. Nós encorajamos 
nossos alunos a viver em um espírito 
ecumênico de amizade e serviço onde 
quer que se encontrem, independente-
mente de suas pertença religiosas. Desta 
forma, os alunos aprendem a crescer com 
respeito. Como comunidades católicas e 
canossianas, participamos de muitos mo-
mentos de encontro ecumênico e inter-re-
ligioso. Começando pelo encontro anual 
com a Semana de Oração pela Unidade 
dos Cristãos, na qual participamos da 
“Festa da Unidade dos Cristãos” na 
Igreja Metodista e do encontro dedicado 
aos agentes pastorais e colaboradores, 
celebrando a riqueza da diversidade e 
orando pela unidade que o Senhor deseja 
para seu corpo místico, a Igreja.
A oração de Taizé é também uma bela 
ocasião de encontro. A primeira vez que 
foi realizada, mais de 2.500 pessoas 
participaram do Centro da Juventude 
de Hong Kong. Desde então, tem sido re-
alizada regularmente na Igreja Católica 
dos Santos Cosmas e Damião, na Igreja 
Anglicana de São João Batista e na Com-
panhia de Graduados Cristãos da Igreja 
da União. Nós, canossianas, acompa-
nhamos os alunos do ensino médio e os 

professores nas celebrações, convidando 
também os irmãos e as irmãs de Taizé a 
dirigir a oração nas nossas escolas.
A relação entre católicos e metodistas é 
particularmente intensa: ambos parti-
lhamos o desejo de proclamar o Evange-
lho ao povo de Hong Kong, onde os cren-
tes em Cristo são uma minoria. É por 
isso que é ainda mais importante enga-
jar-se no diálogo e no ecumenismo. Mas 
também há muitos anos que existe um 
diálogo aberto com os budistas. Desde 
1978 as comunidades católica e budista 
organizam o “Simpósio dos Seis Líderes 
Religiosos” duas vezes por ano, e todos os 
anos é realizado o “Intercâmbio sobre o 
Pensamento Religioso”. Em 2013 e 2015, 
foram realizados os Fóruns das cinco 
principais religiões. Em julho de 2017, a 
nova Diretora GeralO encontro “Bright 
Hong Kong”, realizado pela Igreja Epis-
copal e liderado pelo Arcebispo da Igreja 
de São João, contou com a presença de 
seis representantes das principais religi-
ões, onde rezaram por Hong Kong. Uma 
reunião subsequente, na qual os cinco 
líderes estavam ausentes (o representan-
te do confucionismo estava ausente), foi 
realizada na Universidade Batista.
A Associação para as Atividades de Ami-
zade Religiosa também participou do 
simpósio dos seis líderes das principais 
religiões organizado pelo governo local. 
Estão também previstos outros encon-
tros inter-religiosos. Por ocasião do Ano 
do Porco, os líderes religiosos enviaram a 
todos os grupos étnicos uma mensagem 
comum de convivência em harmonia e 
crescimento em concórdia e humanismo 
posto em prática.

de Sr. Maria So e Sr. Catherine Fung
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A Índia é um grande país, de 
civilização antiga, multimilenar. 
Um país que cultiva uma herança 

rica em diversidade cultural, religiosa e 
linguística. Um país feito de extremos. 
Berço e lar de todas as principais 
religiões do mundo. A religião é parte 
integrante da existência humana e um 
valor intrínseco para os índios. Tem 
uma forte influência nos costumes 
sociais, tradições, valores, arquitetura, 
dieta, posições de pensamento e 
estilo de vida da população. As 
antigas tradições e valores da família 
e da sociedade contribuem para a 
vibrante vida espiritual e ética das 
comunidades indígenas, desafiadas 
pela constante aceleração dos ritmos 
de vida contemporânea e pela evolução 
dos valores atuais. A espiritualidade 
e o fascínio místico sempre tiveram 
aqui uma atração particular. Figuras 
espirituais, líderes políticos e santos da 
terra propagaram uma mensagem de 
paz, fraternidade e harmonia que está 
profundamente enraizada na cultura 
e filosofia nacionais. Uma grande 
variedade de línguas atravessa o país, 
com 22 línguas principais e centenas 
de dialetos regionais. Certamente 
o secularismo e o pluralismo são 
dois aspectos da harmonia inter-
religiosa e intercultural da Índia. 
Neste contexto, pluralismo religioso 
significa uma situação de democracia 
entre as várias religiões, onde a 
beleza é entendida como unidade na 
diversidade. Mas dissemos que a Índia 
é um país de extremos. Tem também 
o rosto dos pobres, dos oprimidos, dos 
marginalizados, dos discriminados e dos 
explorados da sociedade.
Como canossianas, nosso compromisso 

Este ano tive a oportunidade de 
participar no curso de formação 
carismática ao qual participaram 

também um grupo de irmãs de 6 países 
asiáticos: Malásia, Índia, Índia, Timor, 
Hong Kong, Filipinas. É um privilégio 
poder viver esta realidade intercultu-
ral, ligada ao carisma do maior amor 
como nosso núcleo. Na primeira parte 
do nosso caminho, iniciado em outubro 
de 2018, fomos convidados pela comu-
nidade de São Miguel de Roma e assim 
pudemos receber uma formação mais 
aprofundada nos campos da teologia, da 
educação e da pedagogia intercultural 
no Angelicum, a Pontifícia Universida-
de São Tomás de Aquino.

Nosso curso de pedagogia intercultu-
ral foi focado nos potenciais morais e 
teóricos da interconectividade cultural. 
A perspectiva é apoiar a pedagogia da 
inclusão, em um mundo onde diferen-
tes correntes culturais se encontram. 
O objetivo deste estudo é ajudar-nos a 
abordar a questão com uma atitude de 
abertura, capaz de tolerar as diferenças 
e aprimoramento de aspetos comuns. 
Isto incluiu lidar com os vários modelos 
pedagógicos, como a assimilação, sepa-
ração e integração, mas também anali-
sar em maior profundidade os próprios 
conceitos de cultura, enculturação e 
interculturalidade. Um estudo que nos 
prepara para interagir ativamente com 
a sociedade como cidadãos intercultu-
rais; e para ver a diferença como algo 
produtivo, ao invés de algo ameaçador, 
de modo a contribuir para uma socieda-
de mais intercultural e competente.

com a fidelidade aos valores e princípios 
da fraternidade e o serviço nos chamam 
a uma dimensão profética da vida cristã. 
A diversidade religiosa deste grande 
país deve desempenhar um papel 

central na construção da nossa
nação deve servir de ponte entre os 
que têm e os que não têm, os que 
estão “dentro” e os demasiados que 
ainda estão “fora”, deve impulsionar a 
transformação social no sentido de uma 
crescente harmonia comum.
A presença canossiana na Índia 
foi fermento na massa. Contribuiu 
para semear os valores evangélicos, 
especialmente entre os mais pobres. O 
coração do nosso anúncio foi a aceitação 
da pessoa, independentemente da casta, 
cultura ou credo.
Alcançando as periferias e promovendo 
o desenvolvimento dos mais fracos, 
em particular dos grupos indígenas e 
esquecidos da sociedade. O foco do nosso 
compromisso apostólico foi precisamente 
este: restaurar a dignidade de cada 
pessoa, especialmente daqueles que 
são oprimidos pela escravidão da 
desigualdade, da discriminação e da 
opressão. Caminhar em conjunto com 
outros grupos que partilham uma visão 
em que a unidade nasce da diversidade 
não só entre os seres humanos, mas 
em toda a criação é um pilar do nosso 
ministério de caridade.

Neste curso aprendemos como o cres-
cimento de uma certa sensibilidade 
cultural e de um certo horizonte de 
conhecimento sobre outras culturas é 
particularmente crucial para o grupo 
cultural dominante. Nesta perspectiva, 
o que é bom para um é bom para todos. 
Mas o passo a fazer é compreender que, 
em vez disso, a dimensão intercultural 
é necessária para todos, não apenas 
para um hipotético grupo dominante. 
Temos de ir além das nossas barreiras 
mínimas e das nossas zonas de conforto 
cultural.
Ok, o fato de ter um conjunto definido 
de categorias mentais tem uma função 
positiva. Faz sentido que nos sintamos 
italianos, ou chineses, ou indianos, ga-
neses, nigerianos. Faz sentido que nos 
identifiquemos com os agrupamentos 
nacionais, regionais, locais e tribais 
presentes nos países em que vivemos. 
No entanto, a ênfase colocada neste 
processo de identificação nunca deve 
ser colocada à custa do espírito inter-
cultural desses países.
Devemos esforçar-nos por promover 
uma compreensão mais acolhedora do 
mundo heterogêneo em que vivemos.
Isso também significa ampliar e modi-
ficar, quando apropriado, a abordagem 
de escolarização que propomos, para 
reconhecer que nosso mundo é com-
posto de homens e mulheres, que não é 
apenas branco e que em nosso país de 
origem a questão da diversidade é em 
todas as fases do nosso desenvolvimen-
to. E´importante pressionar a um 
 compreensão dos aspectos comuns 

Entre mil culturas, como fermento na massa
Ser canossiana na Índia, ao lado dos últimos 

Uma pedagogia intercultural
reflexões sobre o nosso percurso de formação carismática
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entre o Oriente e o Ocidente, corações 
unidos em um único espírito no vínculo 
do amor que expressa a unidade na 
diversidade, em momentos ordinários 
e extraordinários, através da lingua-
gem, da cozinha, da liturgia e da pura 
alegria de viver juntos e celebrar o dom 
que somos uns para os outros na Igreja 
universal.
Vivendo nesta comunidade intercul-
tural tivemos o privilégio de experi-
mentar juntas a presença do Senhor, 
compreender melhor a verdade de nós 
mesmas, aceitar as diferenças e com-
partilhar de todo o coração as nossas  

e das diferenças, inclusive as conse-
quências sociais, políticas e morais 
daquelas diferenças. Promover um 
confronto aberto, pleno e contínuo sobre 
as questões da diversidade, são essas 
controversas ou menos. Estimular uma 
compreensão das tradições e experiên-
cias diversas das próprias. Tudo isso 
permite, por sua vez, uma compreensão 
mais plena da própria experiência e um 
reconhecimento do próprio lugar num 
mundo intercultural.
Deus, encarnando-se em Jesus Cristo, 
encarnou-se também numa cultura. Je-
sus nasceu na cultura hebraica do I° sé-
culo, exatamente como cada um de nós 
nasce dentro de una cultura precisa. Do 
momento que nascemos dentro de uma 
cultura, mas não com uma cultura, 
somos livres de aceitar crescer nela, ou 
então numa outra cultura. A encarna-
ção de Deus é também a encarnação de 
Deus, como escreve Paulo aos Filipen-
ses 2: “Cristo Jesus, sendo de condição 
divina, não se prevaleceu de sua igual-
dade com Deus, mas aniquilou-se a si 
mesmo, assumindo a condição de escra-
vo e assemelhando-se aos homens” A 
única diferença entre Jesus e o homem 
é o pecado. Ainda Paulo: “Não há mais 
judeu nem grego, nem escravo e nem 
livre, nem homem nem mulher, porque 
todos vós sois um em Cristo Jesus”.
A nossa pequena comunidade aprofun-
dou estes temas, em termos de cultura 
e enculturação, através do estudo, da 
reflexão, da partilha profunda e intera-
ções em linha com os ensinamentos da 
Igreja: Respeito à dignidade humana. 
Toda pessoa é digna de respeito pelo 
simples fato de ser um ser humano. 
Respeito pela vida humana. A tradição 
católica vê a sacralidade da vida como 
parte de toda visão moral por uma so-
ciedade justa e boa.

alegrias e fadigas, oração e trabalho, na 
estima recíproca. Aqui nos empenha-
mos no diálogo e no discernimento, fa-
vorecendo uma orientação partilhada e 
un consenso aos projetos comuns como 
o acolhimento, a assistência aos mais 
necessitados e aos “diferentes”. Como 
comunidade de mulheres consagradas e 
provenientes de culturas e contextos di-
ferentes , damos alegre testemunho dos 
valores e das virtudes inspiradas em 
Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. 

Igualdade humana. Em termos de dar 
a cada um iguais oportunidades. Bens 
comuns. Uma comunidade é genuina-
mente sadia quando todas as pessoas, 
não só um ou alguns seus segmentos, 
prosperam. Uma opção preferencial 
pelos pobres e os vulneráveis As neces-
sidades dos pobres devem ter a priori-
dade nas nossas escolhas e decisões. 

Solidariedade. Aprender a praticar 
a virtude da solidariedade significa 
aprender que “amar o nosso próximo” 
tem uma dimensão global, num mundo 
interdependente. 
      
 Associação. Somos a versão melhor de 
nós mesmos quando somos em relação 
positiva com os outros, não quando so-
mos indivíduos isolados.

Administração. Temos a responsabili-
dade de cuidar dos bens do mundo como 
administradores e custodies, e não pri-
meiramente e só como consumidores. 
Participação. As pessoas têm o direito 
e o dever de contribuir a construir uma 
sociedade mais justa e mais humana, 
na busca do bem comum e do bem es-
tar para todos, principalmente para os 
mais pobres e vulneráveis. 

Subsidiariedade. Determinar clara-
mente a justa equivalência do sustento 
governativo necessário à consecução 
dos objetivos ou ao cumprimento dos 
deveres.
Todas nós consideramos positivo não 
só frequentar o curso e apreender seus 
conteúdos mas sobretudo pela oportuni-
dade de o partilhar com religiosas e re-
ligiosos provenientes de diversos Países 
e culturas. 
Além disso, viver na comunidade de
San Michele foi o ponto de encontro 

Uma pedagogia intercultural
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Abrir novos horizontes - Interculturalidade e missão na Australia
Le comunità canossiane dA Delegação da Australia

AUSTRALIA

Construir muros e dividir as pes-
soas: parece ser esta a narração 
prevalente do momento nos 

meios de comunicação.
 Durante meses ouvimos o presidente 
americano Donald Trump falar inces-
santemente do seu projeto le levantar 
um muro muro no confim entre Estados 
Unidos e México. Com o debate sobre o 
Brexit fala-se de novo de reintroduzir 
um limite na Ilha da Irlanda. E desde 
2001 até hoje calcula-se que mais de 
30 muros foram construidos no mundo 

para dividir os Países.
Em meio a uma sociedade onde ouvi-
mos frequentemente repetir que quanto 
mais altas forem as barreiras, mais 
seguros seremos, o papa Francisco, ao 
contrário continua a nos convidar a 
sermos construtores de uma cultura do 
encontro. Durante a Jornada Mundial 
da Juventude no Panamá, o Papa de 
novo dirigiu, não só aos jovens, mas to-
dos, o convite a construir pontes, e não 
muros. Somos encorajados a respeitar 
a diversidade e a viver as diferenças 

    Comunidade Canossianas Delegação Australia

as irmãs responderam às necessidades 
de uma grande variedade de comunida-
des étnicas chegadas nesta terra com o 
sonho de chamar a Austrália de casa. A 
partir dos migrantes italianos, as nos-
sas irmãs alargaram seus corações para 
valorizar esta variedade de culturas, 
sempre no empenho de aceitar as dife-
renças, afirmar o que une, e ajudar as 
pessoas a acolher-se, um ao outro assim 
como se é.. Que se proporcione retiros 
para os refugiados do Sudão, assistênc-
ia às famílias de Timor, sustentar os 
jovens vietnamitas no aprofundamento 
da fé, ou preparr os adultos provenien-
tes de Myanmar a se aproximarem dos 
sacramentos. As Irmãs são muito ativas 
em caminhar com os mais necessita-
dos. Estamos prontas a assumir novas 
iniciativas para responder às novas 
necessidades aqui da missão , necessi-
dades em constante  evolução, inclusive 
a oportunidade de reacender as nossas 
possibilidades  de serviço voluntário 
com um grupo de jovens mulheres que 
estão se formando
em vista de uma experiência de imer-
são em Papua Nuova Guinea, em junho 
deste ano.
Enquanto caminhamos neste ano de 
2019, nós, canossianas da Austrália 
estamos mais que cientes da necessi-
dade de sermos unidas, e cultivar uma 
atitude de abertura de mente e de co-
ração para aceitar o dom que o outro é.
Empenhamo-nos em construir pontes e 
não muros em nossos encontros cotidia-
nos. E unamos os nossos corações e as 
nossas orações a Jesus para que seja-
mos uma coisa só.” (Jo 17,21)

como uma oportunidade
de enriquecimento, graças à sabedoria 
que frequentemente existe também nos 
encontros mais inesperados e nos even-
tos imprevistos. Em 2006, o papa Bento 
XVI disse: “O verdadeiro amor não eli-
mina as diferenças, mas harmoniza”.
Este chamamento à ’harmonia, à uni-
dade, é o caminho que cada um de nós 
é chamado a percorrer. É um caminho 
de interculturalidade que nos convida 
a apreciar e reconhecer cada pessoa 
assim como ela é, sem diferença ou di-
stinção. Uma maior capacidade de dia-
logar e aceitar a diversidade aumenta a 
possibilidade de uma missão partilha-
da, que no discernimento comprende-
mos como um bem para todos.
O caminho da interculturalidade abre 
novos horizontes para a nossa 
missão na sociedade australiana e na 
Igreja local. Vivemos numa nação   
muito multicultural, mas somos 
conscientes de que apreciar a 
diversidade não é suficiente.
Antes de tudo, a interculturalidade ne-
cessita que descubramos a necessidade 
de uma consciência crítica das forças 
e dos limites das nossas próprias he-
ranças culturais. Um segundo passo é 
reconhecer a necessidade de ser abertos 
para aprender com o “outro”, ciente 
aprenderemos muito mais pela busca, 
vivida juntos, do bem comum.

As irmãs canossianas procuram con-
stantemente promover este espírito de 
interculturalidade através dos mini-
stérios em que servimos.      Nestes 70 
anos de presença em solo australiano 
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Combater as alterações climáticas, um desafio intercultural
A lição de Greta Thunberg e os jovens de #FridaysForFuture

Não quero a vossa ajuda, não 
quero que fiques sem esperan-
ça. Quero que entreis em pâni-

co, que sintas o medo que sinto todos 
os dias. É hora de ser claros: resolver 
a crise climática é o maior e mais com-
plexo desafio que a humanidade já 
enfrentou.
Que coragem, que determinação nas 
palavras que Greta Thunberg - uma 
estudante sueca de 16 anos e ativista 
para o clima - dirigiu aos poderosos da 
terra reunidos no Fórum Económico 
Mundial em Davos. E depois para o 
Parlamento Europeu em Estrasburgo. 
E depois, em muitas outras ocasiões 
em que as instituições e a sociedade 
deram a palavra a esta garota, que 
conseguiu um objetivo importante: 
dar uma voz e um rosto à crescente 
preocupação com a mudança climática 
que está ameaçando a própria vida do 
planeta e da humanidade; e inspirando 
milhares de pessoas a saírem às ruas 
para pedir aos governos políticos mais 
sérios contra o aquecimento global, 
após décadas de hesitação. 
Tudo começou a 20 de Agosto de 2018, 
quando Greta decidiu não ir à escola 
até ao dia 9 de Setembro seguinte, dia 
das eleições legislativas suecas, ape-
lando ao governo para adotar políticas 
mais incisivas para reduzir as emis-
sões de dióxido de carbono. O protesto 
foi desencadeado por um verão particu-
larmente quente, com grandes incên-
dios na Suécia. Em vez de ir à escola, 
Greta ia todos os dias ao Parlamento 
sueco, em Estocolmo, com o símbolo 
“Skolstrejk för klimatet” (greve nas es-
colas pelo clima). 
Depois das eleições gerais, a garota 
voltou para a escola, ausentando-se

 Esta história, que foi retomada por 
alguns meios de comunicação social, 
foi publicada em jornais e estações de 
televisão de todo o mundo. Mês após 
mês, o protesto tornou-se uma fonte 
de inspiração para outros estudantes. 
Assim nasceu o protesto das “Fridays 
For Future”, uma onda de greves, 
marchas e manifestações realizadas 
na sexta-feira por grupos de estudan-
tes, seguindo o exemplo de Greta. Até 
sexta-feira, 15 de março, quando pela 
primeira vez na história houve uma 
“greve mundial para o futuro”, com 
cerca de 2.000 manifestações em mais 
de 100 países.
O 2018 foi o quarto ano mais quente 
já registrado. Há muito tempo que 
os cientistas dizem isto: a Terra está 
aquecendo, também devido à enorme 
quantidade de dióxido de carbono li-
bertada todos os anos para a atmosfera 
devido às atividades humanas. Está 
na hora de voltar atrás. Um desafio 
verdadeiramente intercultural: por-
que não diz respeito a uma única área 
do planeta ou a uma determinada 
cultura, mas a todos nós, a toda a es-
pécie humana! Investir nas energias 
renováveis, inventar estilos de vida 
mais sustentáveis, mudar os modos de 
aquecimento, transporte e produção: 
tudo isto tem um impacto na vida quo-
tidiana, tanto individual como coletiva, 
e, por conseguinte, tem uma dimensão 
que deve ser compreendida e vivida de 
forma intercultural.
Porque nos pede, mais uma vez, para 
irmos ao encontro uns dos outros - in-
divíduos, povos e culturas - para um 
bem maior, coletivo, comum. Esta-
remos à altura do apelo lançado por 
Greta e pelos milhares de jovens que 
saíram à rua para pedir o direito a um 
futuro? 
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Dicas online e off-line

Sr. Melissa Dwyer, 
Minha história de vocação
Canossian

Irmã Melissa é uma canossiana austra-
liana, ativa na pastoral juvenil vocacio-
nal da diocese de Brisbane.
Neste vídeo-testemunho disponível no 
YouTube, realizado pelo canal “Shalom 
World” para a seção “Vocare - Histórias 
de vocação”, ela conta o caminho in-
tenso e inesperado que a levou a re-
conhecer como seu próprio caminho a 
escolha de entrar na família canossiana. 
Uma escolha que não é de todo toma-
da como certa. Desde os anos da sua 
juventude, à paixão pelo esporte que 
a levou a lançar o martelo olímpico, à 
conturbada história familiar cheia de 
dons mas também de sofrimentos, à sua 
experiência missionária na África com 
VOICA, à sua decisão de tornar-se Filha 
da Caridade para servir os desejos dos 
jovens.
Para ouvir
https://www.youtube.com/watch?-
v=fPLxjakKc24
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LEITURAS 

Papa Francesco, 
Exortação Apostólica 
“Christus Vivit”.

“Cristo vive. Ele é a nossa esperança e 
a juventude mais bela do mundo. Tudo 
o que Ele toca torna-se jovem, torna-
se novo, se enche de vida. Portanto, as 
primeiras palavras que quero dirigir a 
cada jovem cristão são: Ele vive e quer-
te vivo!”. Assim começa a Exortação 
Apostólica pós-sinodal “Christus vivit” 
de Francisco, assinada na segunda-
feira, 25 de março, na Casa Santa de 
Loreto, e dirigida a
“à juventude e a todo o povo de Deus.” 
No documento, composto por nove 
capítulos divididos em 299 pa
rágrafos, o Papa explica que se deixou 
“inspirar pela riqueza das reflexões 
e dos diálogos do Sínodo” dos jovens, 
celebrado no Vaticano em outubro de 
2018.
Um texto para ler e meditar. 

Greta Thunberg, 
A nossa casa está em chamas 

“A greve da escola para o clima” de uma
estudante solitária e muito jovem em 
frente ao parlamento sueco tornou-se 
uma mensagem global que envolveu 
centenas de milhares de jovens em toda 
a Europa que seguem o seu exemplo 
por ocasião do #Fridaysforfuture. Greta 
Thunberg iniciou uma revolução que 
não parece estar destinada a
para parar, uma batalha a ser travada 
por um futuro arrancado às novas ge-
rações ao ritmo furioso de 100 milhões 
de barris de petróleo consumidos todos 
os dias. Nossa casa está em chamas é a 
história de Greta, seus pais e sua irmã 
Beata, que, como ela, sofre da síndrome 
de Asperger. É a história das grandes 
dificuldades de uma família sueca que 
enfrenta uma crise iminente, aquela 
que invadiu o nosso planeta. É a cons-
ciência de como é urgente agir agora, 
quando nove milhões de pessoas mor-
rem todos os anos de poluição. É o “grito 
de socorro” de uma jovem que conven-
ceu sua família a mudar suas vidas e 
agora está tentando convencer o mundo 
inteiro.

Katie Bouman, 
Como fotografar um buco negro

Todos nós ficamos maravilhados com a 
primeira imagem nunca realizada de um 
buraco negro, divulgada no início de abril.. 
Mas quem sabe como ficou emocionada Katie 
Bouman, uma cientista da computação de 29 
anos do Instituto de Tecnologia da Califórnia, 
ela que foi a protagonista dessa conquista 
histórica. Os buracos negros são corpos cele-
stes com um campo de gravidade tão intenso 
que nada lhes escapa, nem a matéria, nem 
a radiação eletromagnética, nem a luz. O 
colapso de gravidade em seu centro cria o que 
os estudiosos chamam de “singularidade”: 
um ponto com características desconhecidas 
e estranhas as leis da física além o espaço 
a o tempo.Uno um dos mais fascinantes 
mistérios do estudo do universo! E se é tão 
difícil compreender estes conceitos, quanto 
mais capturá-los numa imagem. Neste vídeo, 
a jovem estudiosa relata o longo e complexo 
trabalho que a levou a obter uma imagem, O 
novo sistema baseia-se num algoritmo da sua 
própria criação, que cria enormes quantida-
des de dados obtidos a partir das observações 
de radiotelescópios espalhados pelo nosso 
planeta. Um resultado no qual há também 
uma pitada de “canossianidade”: da equipe 
internacional que contribuiu para a elabo-
ração da imagem do buraco negro faz parte 
também Elisabetta Liuzzo, uma cientista 
italiana que, durante os seus anos de estudo 
em Bolonha, viveu a experiência da faculda-
de universitária canossiana. A conhecemos 
muito jovem quando se mudou de Aosta para 
a faculdade de Via Sant’Isaia, há alguns 
anos... hoje ela é uma feliz esposa e mãe, que 
investiga os mistérios da astrofísica com os 
melhores cientistas do mundo!

https://www.youtube.com/watch?-
v=P7n2rYt9wfU&t=208s
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Mulheres da Palavra 
que amam sem medida

NEWS 

Anunciado o XVII Capítulo 
Geral do Instituto Anunciado 
oficialmente o XVII Capítulo 

Geral do Instituto das Filhas da 
Caridade - Servas dos pobres, que se 
celebrará no Centro Internacional 
de Roma di Roma – Ottavia de 05 de 
março a05 de abril de 2020. A torná-lo 
conhecido, uma comunicação da Madre 
Geral Annamaria Babbini juntamente 
com o Conselho Geral quiseram confiá-
lo `Virgem Maria –Mãe de Deus e Mãe 
do “mínimo instituto canossiano – o 
caminho rumo ao Capítulo. É a Ela 
que será dedicado este ano de graça, de 
discernimento, de reflexão e de diálogo.

O tema do Capítulo
Para definir o tema do XVIII Capítulo 
Generale foi a Consulta Geral alargada, 
que teve lugar em Roma de 16 a 23 de 
novembro de 2018. As madres reunidas, 
consideradas as sugestões e os aportes 
recebidos num clima sereno de oração 
e de discernimento, formularam este 
tema: 
Mulheres da Palavra que amam 
sem
medida.Reconfiguração a uma vida 
de santidade na e para a missão 
hoje. 
Palavra
A Palavra ilumina a nossa vida 
consagrada e unifica o nosso caminho 
independentemente das diversas 
posições geográficas e culturas. 
As canossianas são mulheres que se  
propõem de harmonizar vida e fé na 
para a missão. 

Sem medida
Amar sem medida é o mandato 
evangélico (Jo 13,34) e o apelo 
materno da nossa Fundadora que 
nos pede a nós, suas Filhas, um amor 
incondicional, meta de toda a vida.

Reconfiguração a uma vida de 
santidade
A reconfiguração a uma vida de 
santidade exprime um processo 
interior, baseado numa espiritualidade 
real de mudança e de conversão, 
que comporta o reconfigurar-se e o 
remodelar-se em Cristo. Isto implica 
uma troca de estruturas, um processo a 
ser realizado juntas nas comunidades, 
na Província/Delegações e tem 
necessidade de uma visão holística do 
Instituto. Mas não se pode realizar sem 
a reconfiguração da própria vida: 
conversão interior e reconfiguração das 
estruturas estão ligadas intimamente, 
ambas afundam as raízes no 
Evangelho e na identidade carismática. 
Caminham juntas. 

Missão
Toda renovação tem a missão como 
finalidade. “Se a vida consagrada quer 
manter a sua missão profética e o seu 
fascínio deve conservar o frescor e a 
novidade da centralidade de Jesus, o 
atrativo da espiritualidade e a força da 
missão, mostrar a beleza do seguimento 
de Cristo e irradiar esperança e 
alegria”, recorda-nos o Papa Francisco. 

O caminho rumo ao Capitulo 
O Capítulo Geral, lembra-nos a regra 
canossiana, é sempre um evento 

eclesial, uma experiência de fé, de 
conversão, de comunhão e envolve 
todas as Irmãs do Instituto. Eis 
porque a família Canossiana escolheu 
caminhar para este apontamento com 
um confronto abrangente, ao qual, em 
modos diversos, todas as Irmãs em todo 
o mundo serão chamadas a participar. 
Um processo aberto e participado: uma 
escolha corajosa e inovadora. Reflexões, 
expectativas e propostas serão material 
precioso para o Conselho Geral, que 
sintetizará em um Documento de 
síntese que, na verdade, substituirá 
o precedente Instrumentum Laboris 
e, diferentemente do que acontecia 
no passado, não será enviado só para 
as Irmãs capitulares, mas a todas as 
Províncias/Delegações, a fim de que 
cada Irmã participe dele. 
Uma responsabilidade e um 

compromisso a assumir num clima 
de oração, colaboração e abertura à 
ação do Espírito. Antes de partilhar 
comunitariamente as próprias reflexões 
que deverão chegar a Roma, cada 
Irmã canossiana é chamada desde já 
a se perguntar: A qual reconfiguração 
interior somos chamadas a nível 
pessoal?
A qual santidade somos chamadas a fim 
de que o nosso testemunho evangélico 
e carismático se impregne na imitação 
de “Jesus Cristo crucificado que não 
respira que caridade?” Uma reflexão 
que irá predispor cada uma a responder 
com maior abertura e profundidade às 
questões propostas. 
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À Via Sacra com Francisco, com “todas as cruzes do 
mundo”.
“Senhor Jesus, ajuda-nos a ver na tua cruz todas as cruzes do mundo.

Sri Lanka, uma Páscoa de Paixão
Unidos na oração pelos cristãos martirizados na “Pérola do Oceano”.

As palavras pronunciadas pelo 
Papa Francisco na solene Via 
Sacra da Sexta-feira Santa 

2019 em Roma nos chama de volta ao 
nosso compromisso de servir ao Senhor, 
pondo-nos continuamente ao serviço 
dos mais pequenos e fracos: só assim 
seguimos o convite do nosso Fundador 
a viver a nossa vida como um dom para 
que Jesus seja “conhecido e amado”.

As comunidades canossianas dos cinco 
continentes seguiram a celebração. 
Nossa família recebeu uma graça 
especial: a presença, no grupo que se 
alternou para carregar a cruz durante o 
encontro na procissão da nossa querida 
Irmã Josephine Sim.

Retomemos as palavras da oração do 
Santo Padre, palavras que queremos 
fazer nossas. Senhor Jesus, ajuda-nos 
a ver na Tua Cruz todas as cruzes do 
mundo: a cruz das pessoas famintas 
de pão e de amor; a cruz das pessoas 
solitárias e abandonadas até pelos seus 
filhos e familiares; a cruz das pessoas 
com sede de justiça e de paz; a cruz de 
pessoas que não têm o conforto da fé; a 
cruz dos idosos que se arrastam sob o 
peso dos anos e da solidão; a cruz dos 
migrantes que encontram as 
portas fechadas por causa do 
medo e dos corações blindados 
por cálculos políticos; a cruz 
dos pequenos, ferida na sua 
inocência e pureza; a cruz 
da humanidade que vagueia 
na escuridão da incerteza e 
na escuridão da cultura do 
descartável, a cruz de famílias 
quebradas pela traição, pela 
sedução do maligno ou pela 
leveza assassina e o egoísmo; 

Três igrejas e três hotéis em três 
cidades diferentes. Era a manhã 
de Páscoa em Colombo, Negombo 

e Batticaloa, Sri Lanka, a grande ilha 
a sudeste da costa sul da Índia, quando 
uma série de bombas explodiu, matan-
do centenas de inocentes. Uma Pás-
coa de sangue. Os primeiros balanços 
falavam de 359 vítimas, o número de 
mortes confirmadas mais tarde pelas 
autoridades é de 253. Mais de 500 pes-
soas ficaram feridas. Os ataques foram 
revalidados pela organização terrorista 
local National Thowfeek Jamaath e 
pelo autoproclamado Estado Islâmico, 
enquanto as comunidades muçulmanas 
do Sri Lanka condenaram veemente-
mente os ataques. São massacres que 
abrem feridas profundas. São ainda 
mais dolorosas porque aconteceram no 
dia mais santo para os cristãos e por-
que afectaram os fiéis que participaram 
nas celebrações da Páscoa. Violência, 
crueldade e desumanização que enluta-
ram toda a população do Sri Lanka, que 
esperava ter deixado para trás os anos 
de conflito inter-religioso e o horror da 
guerra civil que há muito dilacera o 
país. A ilha é uma realidade 
composta e rica do ponto de vi-
sta das confissões: as institu-
ições do Estado são seculares, 
mas a população está entre 
as mais religiosas do mundo, 
de acordo com uma pesquisa 
recente; 70,2% da população 
do país está entre as mais 
religiosas do mundo. Muitos 
aderem ao budismo, 12,6% ao 
hinduísmo, 9,7% ao islamismo, enquan-
to os cristãos são 7,5%. A minoria tam-
bém tinham sido objeto, no passado, de 
episódios de discriminação, mas...nunca 
tinha sido atacado com tanta violência 

a cruz das pessoas consagradas que 
procuram incansavelmente levar a tua 
luz ao mundo e se sentem rejeitadas, 
ridicularizadas e humilhadas; a cruz 
das pessoas consagradas que, no 
caminho, esqueceram o seu primeiro 
amor; a cruz dos teus filhos que, 
crendo em ti e tentando viver segundo 
a Tua palavra, eles se encontram 
marginalizados e descartados também 
por suas famílias e pares; a cruz de 
nossas fraquezas, de nossas hipocrisias, 
de nossas traições, de nossos pecados e 
de nossas muitas promessas quebradas; 
a cruz de Tua Igreja que, fiel ao Teu 
Evangelho, luta para levar Teu amor 
também entre os próprios batizados; a 
cruz da Igreja, Tua esposa, que se sente 
continuamente agredida de dentro e de 
fora; a cruz de nossa casa comum que 
se seca seriamente de dentro e de fora; a 
cruz de nossa casa comum que murcha 
seriamente até de sua casa comum que 
murcha gravemente até mesmo sua 
própria casa comum sob os nossos olhos 
egoístas, cegos pela ganância e pelo 
poder. Senhor Jesus, reaviva em nós 
a esperança da ressurreição e da Tua 
vitória final contra todo o mal e toda a 
morte.
Amém!

terrorista. Um país que, ao longo dos 
anos, deu passos significativos para 
a coexistência de diferentes religiões, 
despertou para o pesadelo. Também 
por causa da ameaça de que o rasto 
dos ataques pode ficar mais longo. Nas 
semanas que se seguiram aos ataques, 
as comunidades cristãs locais conside-
raram mais seguro manter as igrejas 
fechadas. Nas horas e dias que se se-
guiram aos massacres, na escuridão 
da dor se acendeu a chama das orações 
que os fiéis de todo o mundo dirigiram 
à ilha de Sri Lanka, em memória das 
vítimas. Precisamente na Via-Sacra da 
Sexta-feira Santa, o Papa França tinha-
nos exortado a reconhecer na cruzes do 
mundo, a cruz do Senhor. O massacre 
pascal revelou a dramática atualidade 
das palavras do Santo Padre. Cruzes do 
mundo, a cruz do Senhor. O massacre 
pascal revelou a dramática atualidade 
das palavras do Santo Padre. Como 
nos ensina a sabedoria da tradição da 
Igreja, o sangue dos mártires nunca 
se dispersa, mas torna-se semente de 
uma nova fé cristã. Continuemos a re-
zar para crescer nesta confiança, para 

confiar a Deus a dor inocente e que as 
diferentes comunidades de fé no Sri 
Lanka possam unir-se neste momento 
de tragédia e fazer dele o início de um 
novo caminho de paz juntos.
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De gestos icônicos como o abraço 
histórico entre o Papa Paulo 
VI e o Patriarca de Constanti-

nopla Atenágoras de 1964, ao encontro 
inter-religioso promovido em 1986 
pelo Papa João Paulo II no esplêndido 
cenário de Assis, às viagens em que o 
Papa Francisco abraçou o Patriarca 
Kirill, em 2016 em Cuba, e o Xeique 
al-Tayyib, Grande Imam da Mesquita 
al-Azhar no Cairo, em 2017, às inúm-
eras ocasiões diárias de encontro que 
as irmãs canossianas vivem no mundo 
inteiro. O diálogo ecumênico entre 
as diversas denominações cristãs e o 
diálogo inter-religioso com os fiéis e 
as comunidades de outras religiões é 
mais do que uma necessidade, num 
mundo intercultural, cada vez mais 
atravessado por redes, intercâmbios, 
oportunidades de contato. 
O diálogo é, de fato, um testemunho 
verdadeiro e próprio que as religiões 
podem dar ao homem de hoje. O te-
stemunho de uma questão de sentido. 
Uma busca, uma abertura ao mistério. 
do valor irredutível do humano. 
Subtraído da lógica do lucro, do inte-
resse. Porque é humano, e como tal 
contém em si mesmo um fragmento do 
mistério do divino. Uma humanidade 
comum a todos, seja qual for a sua fé 
ou não fé, seja qual for a sua cultura, 
pertença, nacionalidade, etnia.
O caminho do diálogo como 
testemunho de convivência, 
de respeito às diferenças, de 
busca da harmonia, de dinâm-
icas a serem construídas em 
conjunto.
Onde as identidades não se 
extinguem,mas se redescobrem: 
porque estão sempre em relação.

Ecumenismo e dialogo, 
Vias interculturais para a paz
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XVI CONFERÊNCIA PASTORAL 
JUVENIL “DAR CASA29 2

A B R I L 

FESTA DO TRABALHO1
M A I O 
2 0 1 9

ROMA – SEMINÁRIO INTERNACIONAL UISG 
SUPERIORES MAIORES 6

39

MESÊS DE FÉRIAS
AGOSTO: SAÍDAS DOS
VOLUNTÁRIOS VOICA PARA 
OS PROJETOS DE MISSÃO

2019

14 AUSTRALIA – 
CELEBRAÇÃO 
EUCARÍSTICA DO 70º 
ANIVERSÁRIO DA 
PRESENÇA CANOSSIANA 
NA AUSTRÁLIA

JULHO 2019

M A I O  2 0 1 9

FESTA DI SANTA MADDALENA
DI CANOSSA, FONDATRICE 
DELL’ISTITUTO8

M A I O 
2 0 1 9

JORNADA DA AFRICA25
M A I O 
2 0 1 9

BRESCIA – “UM PASSO ALÉM”: FESTA DE SANTA 
MADALENA PARA ADOLESCENTES E JOVENS19

M A I O 
2 0 1 9 JORNADA MUNDIAL DA

DIVERSIDADE CULTURAL PARA O 
DIÁLOGO E O DESENVOLVIMENTO21

M A I O 
2 0 1 9

30 JORNADA 
INTERNAZIONAL DA 
AMIZADE

JULHO 2019

CONCLUSÃO DO 
ANO FORMATIVO 
CARISMATICO PARA AS 
IRMÂS CANOSSIANAS

JULHO 2019

31

M A I O

10

SEMANA DA COMUNICAÇÃO 
CANOSSIANA26

M A I O 
2 0 1 9

2
J U N H O

17 AUSTRALIA –
SAÍDA PARA 
O SERVIÇO DE 
VOLONTARIADO 
EM PAPUA NUOVA 
GUINEA

JUNHO-JULHO 2019

3

11 DIA MUNDIAL DA 
POPULAÇÃO

JULHO 2019

5 JORNADA MUNDIAL DO 
MEIO AMBIENTE

JUNHO 2019

28 ESPERIÊNCIA DE VOLUNTÁRIADO DA 
ARGENTINA PARA O PARAGUAY4
JULHO -AGOSTO 2019

GIORNATA
INTERNAZIONALE 
DEL RIFUGIATO

20
J U N H O 
2 0 1 9

11 ENCONTRO DE JOVENS EM
JARDÍN AMÉRICA MISIONES.13
OUTUBRO 2019
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DO LADO DOS MENINOS E MENINAS, 
PRÓXIMOS HÓSPEDES DA NOVA 
ESCOLA RESIDENCIAL DE LARIPANI 

Podemos ser ao mesmo tempo
ocupados em mil coisas, empe-
nhados em compromissos que 

ninguém pode assumir, mas quando 
encontramos histórias como as de Rohit 
com seus belo significados, “raio de sol” 
e de Poonam, “lua cheia”, duas crianças 
do norte da Índia, é uma obrigação pa-
rar. Com admiração, nos reconhecemos 
naquela frase, naquela expressão, na-
quele sorriso que dizem mais do que a 
palavra, da linguagem, do tom.
Este não é também um momento pri-
vilegiado de interculturalidade?
Convite para cancelar todas as for-
mas de racismo, casta, separação? 
Sentimo-nos parte desse mesmo mundo 
que, apesar de estar a quilômetros de 
distância, descobrimos e sentimos como 
nosso. Ouvindo esta simples entrevista, 
a complexidade e o entrelaçamento dos 
significados da diversidade desaparecem, 
gerando confusão e confusão, e emerge 
uma comum.
Acredito no que estas duas crianças me 
dizem e sinto que somos cidadãos do mes-
mo horizonte: não é por nada um “tempo 
de sonhos” ou “fiction” em que símbolos e 
emoções fazem a parte do leão, aqui a his-
tória é realidade, é vida cotidiana.
Rohit não é um personagem famoso, ele 

é uma criança de 9 anos 
de idade, mas representa 
esse número incalculável 
de crianças que, como ele, 
vivem em barracos, em 
aldeias remotas, sem es-
tradas, serviços ... mesmo 
que eles estão mergulha-
dos na beleza das cores 
da natureza, e por uma 
série de graves razões 
não podem frequentar a 

escola.
Agora o Rohit decidiu se expor e dizer 
“Sim” proposta de Sr.Zinia para ser in-
cluído na lista de 200 pessoas afortuna-
das que irão viver na nova residência em 
Laripani em outubro de 2019: uma expe-
riência de emigração infantil da aldeia 
para a cidade. Parece-te fácil e sem 
obstáculos? Talvez não seja fácil para 
você também que se sente cidadão do pri-
meiro mundo, com ideias que muitas ve-
zes estão em contraste com as dos outros.
Eu pergunto: Rohit em outubro de 
2019 será seu primeiro dia de aula?
Um sorriso brilhante é um pré-requisi-
to para palavras trémulas: “Não sei o 
que vai acontecer.” Com Ir. Zinia ao 
lado de Rohit, sua mãe fica intimidada 
e quase assustada com a resposta do 
filho e, temendo recusar a oferta, emite 
um sussurro reconfortante: “Você é livre 
para decidir Rohit”. Ela se surpreende 
com o menino que, pela primeira vez, se 
sente encorajado a decidir e repete com 
entusiasmo: “Não sei o que vai acontecer, 
mas quero tentar”. A história do “pequeno 
príncipe” entra no campo aqui, a história 
de uma criança que deixa seu planeta 
para o desconhecido. É o caso de Rohit, 
refugiado por acaso? Não!
É um evento de esperança! O que você 
espera de viver com outros meninos 
e meninas longe dos seus pais, da sua 
grande família?
Com uma voz ligeiramente rouca, conta 
como imagina a nova experiência. “Novos 
amigos, uma cama para mim, uma ver-
dadeira carteira de escola, com cadernos 
e lápis de cor, jogos de plástico, uma bela 
tigela de arroz e talvez uns doces, um 
belo avental e chinelos...”. 
Há desejos sem fim que ele gostaria de 
enumerar: é o caminho de um aluno re-
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cém-chegado para a escola, para o futuro: 
um vislumbre de luz que ilumina cami-
nhos.
“Eu sinto muito por deixar pai e mãe que 
para nós, 7 bocas para alimentar e Rohit 
é o quinto da série, batalham o dia todo. 
Desculpe não poder acudir aos meus dois 
irmãos mais novos que choram quando 
pela chuva e a lama não conseguem sair 
da barraca». São histórias que falam de 
atenção, dedicação, gestos que talvez 
sejam grandes e pesados demais para 
uma criança de sua idade. Rohit se sente 
mais seguro agora, apesar da presença 
de pessoas desconhecidas até algumas 
horas atrás. Ele está mais à vontade, 
mais relaxado, disposto a continuar sua 
história, mas há Poonam, o futuro com-
panheiro de escola e residência, que em 
silêncio ao lado de seu pai e a dois irmãos 
agarrados a suas pernas finas e longas, 
testemunham o diálogo. Poonam tem 11 

anos, vem de uma 
aldeia ainda mais re-
mota e sem a possi-
bilidade de meios de 
transporte : pernas e 
ombros do pai fazem 
de antiga 500 turbo. 
Ela teve de crescer 
rapidamente e, como 
mulher, executar, 
sem contrariar, as 
ordens dos homens 
grandes e pequenos 
da família. Silêncio, 

pés descalços e sari recuperados da sua 
irmã mais velha são os símbolos de uma 
identidade que não sente ser sua. Poonam 
não precisa fazer perguntas , ela se apre-
senta com a facilidade típica de quem tem 
claro que a proposta de Ir. Zinia é para 
ela. A sua mensagem é simples e clara: “O 
pensamento de frequentar a escola primá-
ria, também na minha idade já um pouco 
‘velha’, e num lugar onde as Irmãs estão 
interessados em mim e além de comida, 

material escolar, esteiras para a noite ... 
Terei tempo para aprender a ler e escrever, 
me ajuda a me sentir bem e apoiar os tra-
balhos de todos os dias, mas também para 
superar medos, bullying, humilhação, 
fantasmas que alimentam a angústia da 
noite, pensando no dia seguinte. A cha-
mada de Poonam é forte. De fato, todos 
nós, sem vínculos de pele branca ou colo-
rida, de linguagem ameaçadora ou rude, 
de cultura refinada ou rural, precisamos 
de alguém para estender a mão e para 
Poonam o tempo chegou. “Na nova casa/
escola, continua ela, já sinto a presença 
de pessoas próximas a nós que vão cuidar 
de nós e não irá faltar pequenos gestos de 
afeto: uma carícia, a mãe não teve tem-
po, um remédio para a tosse, impossível 
de encontrar na aldeia e muito caro para 
comprar, uma palavra de encorajamento, 
nem sei que palavras poderiam ser essas, 
talvez obrigado, bonito, bem...”.
Poonam não está falando de explorações 
lunares ou viagens milionárias a Marte, 
em sua extrema clareza nos lembra adul-
tos, de origens e origens diferentes, que 
ainda são válidas para meninas e meninas 
gestos de afeto, ternura, que deixam uma 
marca indelével para uma jovem vida em 
crescimento e em fase de exploração.
Poonam, nós perguntamos novamente: 
“Se mesmo na nova experiência você 
será convidada a cuidar de alguém 
talvez de meninos pequenos mais do 
que meninas, como você acha que vai 
reagir?” “Todos em Laripani devem se 
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imediata e desarmante na sua naturali-
dade. “Quando o sol brilha na área ao re-
dor dos barracos, fecho espontaneamente 
os olhos e sonho como essas casas de tra-
pos e folhas se transformam magicamente 
em um magnífico centro de maravilhas, 
espaçoso e cheio de surpresas. Assim, já 
posso imaginar a escola em Laripani: 
salas de aula grandes que não abrigarão 
mais de 50 alunos, homens e mulheres, 
decorados com nossos desenhos. Depois 
vejo um outro e maior salão com cami-
nhas ou esteira, não só não sei, depois 
a cozinha e muitos outros espaços para 
explorar. Mas a aventura mais emocio-
nante será aprender a ler e escrever”. Que 
lindo!
Poonam e Rohit é hora de dizer adeus, 
com você redescobrimos a paixão promo-
cional, o envolvimento de histórias de 
vida. Tudo encurtou entre nós, tornou-se 
mais próximo, devemos manter-nos em 
contato, manter-nos atualizados sobre 
o desenvolvimento do projeto, sobre as 
possibilidades de novos encontros que 
animam, para o seu e nosso futuro. Esta 
é a verdadeira mensagem do projeto Lari-
pani: uma comunidade nova e partilhada 
que olha além, além do seu horizonte 
estreito, onde viajam juntos: crianças, 
meninas, educadores leigos, voluntários 
e Madri Canossianas, para acompanhar, 
formar, educar, evitando atitudes de poder 
e carregar decisões, pesos sobre os ombros 
dos mais indefesos. Este é o percurso da 
Fundação Canossiana! Como nosso cos-
tume
Repetimos a Poonam e Rohit que os 
apoiaremos com gestos de solidariedade 
concreta, alimentando uma rede de coope-
ração entre a nossa “família canossiana” 
internacional e numerosos amigos. Para 
estas duas crianças, o futuro deve 
passar por Laripani.

sentir acolhidos e, portanto, acolher-nos 
uns aos outros. Não me importo de con-
tinuar a sentir-me útil, sabendo que não 
serei julgada, mas sim respeitada e com-
preendida. Estou ciente de que o início de 
um novo percurso é um caminho em subi-
da, mas diferente dos caminhos de declive 
que agora tenho de percorrer todos os dias 
para encontrar mangueiras, bananeiras. 
Na nova residência/escola mais favorável 
é o caminho aberto a confiança aperto, a 
esperança e derrubar a nossa história 
em positivo”. É provável que ainda neste 
ponto possamos pensar em outra histó-
ria simbólica, a de “Linus”, que mantém 
seu cobertor apertado, como um conforto 
indispensável para a sobrevivência. Mas 
na história de Poonam a história é com-
pletamente invertida, é ela que se torna 
disponível para cuidar e ainda mais sur-
preendente é que em Laripani a questão 
do género, homem-mulher, não é um pro-
blema. Aqui começa a aventurados me-
ninos e meninas, 200, tendo em comum 
experiências de sacrifício, miséria des-
gosto, indignação, dispostos a derrubar 
o presente, porque fortes motivações 
promocionais poderão avançar, superar 
obstáculos, ajudando uns aos outros e 
recebendo energia do grupo. É como um 
jogo personalizado da “caça ao tesouro”, 
 uma oportunidade de inestimável valor 
que experimentada dará uma quinada 
a própria vida: vai recuperar a própria 

identidade e dignidade. 
Poonam, não achas que estás a so-
nhar um pouco demais? A resposta é 

O caminho da mudança

    Comunidade Canossianas Delegação Laripani



CASA GENERALICIA DAS FILHAS DA 
CARIDADE CANOSSIANAS

via della Stazione di Ottavia, 70 
00135 Roma - Italia

“ Queridos jovens, ficarei feliz em vê-los correr mais 
rápido do que aqueles que são lentos e temerosos. 
Corram “atraídosdaquele Rosto muito amado, que 
adoramos na Santa Eucaristia e reconhecemos na 
carne do nosso irmão sofredor. Que o Espírito Santo 
vos empurre nesta corrida para a frente. A Igreja 
precisa do vosso ímpeto, das vossas intuições, da vossa 
fé. Precisamos dele! E quando chegares onde ainda 
não nós não chegamos, tenham paciência para esperar 
por nós”.
Cristo vive. Ele é a nossa esperança e a juventude mais 
bela do mundo. Tudo o que Ele toca torna-se jovem, 
torna-se novo, enche-se de vida. 

[Papa Francesco, 
[Exortação apostolica postsinodal “Christus Vivit]

”
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