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Caríssimos, chegamos ao terceiro e 
último número de Vita Più deste ano 
2019. Continuamos o nosso caminho 
no espírito da interculturalidade e 
completamos a nossa viagem ao redor 
do mundo, chegando a tocar a África 
e Américas. Enquanto escrevo estas 
linhas, repenso com gratidão nos 
rostos e nas histórias que encontramos 
neste percurso, graças a quem se 
disponibilizou a partilhá-las e a 
coletá-las, narrá-las e traduzi-las – 
nesta nossa revista de “família.” A 
família canossiana é verdadeiramente 
uma família especial: presente nos 
cinco continentes com um estilo e um 
carisma único, mas que se encarna em 
contextos, línguas, culturas, lugares 
muito diferentes. Cada vez mais 
consciente de quanto esta diversidade 
é uma riqueza inestimável. Com 
todas as complexidades e as 
responsabilidades que isto nos dá. 

Desafios entusiasmantes e reflexões 
estimulantes, que nos colocam no 
grande caminho do Capítulo Geral.
Então: África e Américas. Riquíssimas 
são as histórias coletadas na enquete 
sobre o mundo canossiano. E ainda, 
experiências de caminhada com os 
jovens, de voluntariado intercultural 
e intergeracional, o caminho de 
preparação para o Mês Missionário 
Extraordinário de outubro, as 
atualizações sobre o Capítulo Geral, 

Um caminho que continua.
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O AMOR E A MISSÃO 
CAMINHAM JUNTOS 

nasce do encontro com Cristo e do fazer 
nossos os seus sentimentos.
Todos nós recebemos a missão de ser no 
mundo a presença do seu Amor que ha-
bita em nós, de fazer com que nossas fa-
mílias, as comunidades, os nossos ami-
gos e aqueles que de nós se aproximam 
sintam que os amamos.
“Que amam sem medida” é a expres-
são que, nos seus escritos Madalena, 
nossa Fundadora, repete de mil ma-
neiras diferentes e nos convida a amar 
com o mesmo amor com que o Senhor 
nos ama. O amor não é teoria, mas vida 
concreta, não se entende com as explica-
ções, mas com o testemunho. 
No mundo, os nossos Ministérios são di-
ferente, ocorrem de diferentes maneiras, 
em culturas diferentes, em latitudini di-
ferentes, mas a realidade é a mesma: o 
amore que nos deve ca- racterizar dom 
que recebemos e dono que devemos doar. 
O amore compartilhado se multiplica e 
cria uma nova cultura em contraste com 
alguns aspectos da cultura dominante.
Cada um de nós “é uma missão a cum-
prir”, e lembramos que o amor e a mis-
são caminham juntos.

Carissimos desejo compartilhar al-
gumas re- flexõesi convosco que 
formais a Família Canossiana no 

mundo.
O tema do Capítulo Geral, que envolve a 
nossa vida e a de nossa Família, começa 
com esta expressão: “Mulheres da Pa-
lavra que amam sem medida”.
“Mulheres da Palavra” é o ponto de 
partida que escolhemos para fazer me-
mória e refletir sobre o futuro da nossa 
Congregação. Evidenciamos a “Pala-
vra” que é para todos nós, Religiosos e 
Leigos, fonte inesgotável e guia de nos-
sa vida. Pareceu-nos importante partir 
da Palavra de Deus, a única capaz de 
penetrar no coração de de todo ser hu-
mano de transcender cada cultura, de 
construir comunhão superando diferen-
ças e divisões. É a Palavra que unifica 
e nos ensina amar amar com o coração 
de Cristo.
É uma belíssima oportunidade que o Se-
nhor nos oferece.
Todos os dias podemos dizer com o nosso 
amor, que a vida não é esteril, cinzenta, 
mas tem um profundo significado, aju-
dar a quem o perdeu a redescobri-lo.
O amor é a força mais convincente, é 
compreendido por todos e gera esperan-
ça. Esta é a mensagem mais bela que po-
demos comunicar com a nossa vida, que 
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Di là dalle idee, di là da ciò che è giusto e ingiusto, c’è un luogo. 
Incontriamoci là.
[Jalāl ad-Dīn Rūmīī]

È tempo che i genitori insegnino presto ai giovani che 
nella diversità c’è bellezza e forza.
[Maya Angelou]

Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita è 
composta d’ombra e di luce.
[Lev Tolstoj]

Non c’è più giudeo né greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è 
più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù.
[Lettera ai Galati 3,28]

Se vuoi andare veloce, vai da solo. Ma se vuoi 
andare lontano, vai insieme.
[Proverbio africano[

La chiave per creare comunità è l’accettazione, la celebrazione delle 
differenze individuali e culturali. È la chiave per la pace nel mondo.
[Scott Peck]

Ricordati sempre che sei unico. E che lo sono anche tutti 
gli altri.
[Margaret Mead]

Nessuna cultura può vivere se cerca 
di essere esclusiva.
[Mahatma Gandhi]

Non è meraviglioso? Siamo tutti fatti a immagine e 
somiglianza di Dio, e tuttavia c’è così tanta diversità 
nel Suo popolo.
[Desmond Tutu]

Io posso fare cose che tu non puoi, tu 
puoi fare cose che io non posso. Insie-
me, possiamo fare grandi cose.
[Madre Teresa]

Il mondo è diventato troppo piccolo per qualsiasi altra cosa 
che la fratellanza
[Arthur Powell Davies]

Ciascuno di noi può essere ponte di incontro tra
culture e religioni diverse, una via per riscoprire la 
nostra comune umanità.
[Papa Francesco]

As palavras da 
intercultura
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“Ide por todo o mundo” 
A intercultura pilar da Igreja

“Ide por todo o mundol mondo e 
proclamai o evangelho a toda 
criatura” (Mc 16,15).

“Virão do oriente e do ocidente, do norte 
e do sul e sentar-se-ão à mesa no Reino 
de Deus” (Lc 13,29). Dois textos, esco-
lhidos quase que por acaso, mostram 
a vocação universal, católica, da Igreja 
de Deus. O Espírito Santo (At 2,1-11) 
fará ouvir as grandes obras de Deus em 
todas as línguas do mundo e fecundará 
todas as culturas de modo que cada 
uma delas “produza” um modo de ser 
Igreja que responda à essencial unida-
de do evangelho. A Igreja se reconhece 
nas Igrejas que confessam o mistério 
pascal. A unidade não prejudica diver-
sidade cultural mas, como nos ensina a 
história, ela vive desta multiplicidade, 
que a rejuvenece e produz continua-

mente novas modalidades de expressão.
Um texto de Paulo é lapidário: “Não 
há judeu nem grego; nem escravo, nem 
livre; nem homem nem mulher, pois 
todos vos sois um em Cristo Jesus (Gal 
3,28). Mas a unidade em Cristo não 
anula as diferenças de gênero, de esta-
do, e tanto menos, de cultura: judeus 
e gregos são cristãos permanecendo 
judeus e gregos. E, todavia em Cristo 
não há mais “distantes”, “estrangeiros 
e hóspedes”, já que todos são “concidãos 
dos santos e membros da família de 
Deus (cfr. Ef 2,11-22). “Deus não faz 
distinção de pessoas, mas acolhe quem 
o teme e pratica a justiça, a qualunque 
nazione appartenga” (At 10,34-35), por 
isso nenhum homem deve ser consi-
derado profano ou impuro” (At 10,28). 
A Igreja portanto se projeta no mundo 
rompendo barreiras, sem eliminá-
-las, culturais; não impõe uma língua 
“sacra”: as traduções da Biblia foram 
praticadas desde o início; não impõe 
uma cultura como melhor ou superior 
às outras: o essencial é a fé no Senhor 
ressuscitado e no Deus uno e trino de 
Jesus Cristo.
Mas as tentações, no início como agora, 
são tenazes. Sabemos as dificuldades 
encontradas por Paulo quando começou 
a se dirigir aos pagãosi de cultura ele-
nistico-romana. Para se tornar critãos 
deveriam “judaizar-se”? O assim cha-
mado “Concílio de Jerusalém” (At 15) 

PAGIINAS DE VIDA
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resolve a questão: na Igreja de Cristo 
não há direito de existir uma cultura 
hegemônica, à qual todas as outras de-
vem estar em conformidade.. Na igreja 
de hoje, graças às missões e à globaliza-
ção, as culturas se misturaram e todas 
exigem igual dignidade, aliás, pedem 
de enriquecer-se e fecundar-se recipro-
camente. As escolhas do Papa atual 
na reorganização da Santa Sé o teste-
munham. Mas conhecemos também 
as dificuldades das igrejas locais e das 
congregações religiosas em reconhecer 
igual dignidade a elementos de dife-
rentes culturas. E isto no Ocidente, no 
Oriente e na África. Frequentemente, 
nos inícios como hoje, o problema não 
é teórico mas perfeitamente prático. 
“Aumentando o número dos disccípu-
los, houve queixa dos gregos contra os 
hebreus,porque, as suas viúvas teriam 
sido negligenciadas na distribuição diá-
ria” (At 6,1).
As grandes afirmações doutrinais e 
teóricas correm o risco de fragmentar-
-se nella cotidianidade. Os pequenos 
grupos, as afinidades de vita, os mo-
dos de pensar também são guetados 
e guetados inconscientemente. Um 
exemplo que à primeira vista prima 
parece banal: a mesa. Sabemos das rí-
gidas regras alimentares hebraicas que 
criavam e criam uma identidade não 
só religiosa mas também (e sobretudo) 
cultural. 

 Marco (7,14-23) e Paolo (1Cor 10,25-26, 
cfr. Gal 2,11-14) livram os cristãos dos 
tabus alimentares, de modo que a mesa 
possa ser partilhada com todos. A única 
limitação posta é a caridade: atenção 
a não escandalizar o outro. De fato, a 
relação entre comida e pessoa é muito. 
Pedro vê uma grande toalha descer do 
céu, cheia de animais puros e impuros 
que ele foi convidado a comer. À sua 
recusa, a voz do céu lhe revelou: “O que 
Deus purificou, não chames tu de impu-
ro” (At 10,9ss). O judeu Pedro logo en-
controu e batizou o centurião romano.
A intercultura è componente essencial 
da igreja e passa através do cinzento e 
banal cotidiano.

più
vita

Pe. Valentino Cottini
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AS RAÍZES DA INTERCULTURA
História das primeiras missões na America e África

MISSÃO CANOSSIANA NA AMÈRI-
CA DO NORTE: ESTADOS UNI-
DOS, CANADÁ, MÉXICO
Nos USA, a primeira presenca canos-
siana remonta aos anos 1886-1887, 
na Pensilvânia, na Filadelfia, na costa 
oriental. A missão a favor dos católicos 
italianos lá residentes foi oferecida à 
Madre Stella, superiora em Hong Kong, 
por D. Raimondi .
Padre Isoleri, missionário em Filadelfia 
e pároco da paróquia italiana, através 
de Dom. Raimondi, prefeito Apostólico 
de Hong Kong, Havia pedido 
as Canossia-
nas para a 
catequese e 
outras obras 
na sua
Paroquia. M. 
Stella, então 
na Itália em 
busca de ajudas 
econômicas e de 
Irmãs em vista 
de fundações 
na China conti-
nental passou a proposta a Pavia, 
que aceitou . O dia 27 de agosto 1886, 
partiram por aquela missão quatro ir-
mãs da comunidade de Pavia: M. Rosa 
Manfredi, superiora, M. Bianchi Rosa, 
M. Perego Elena, M. Foglia Lucia, e M. 
Giuseppina Testera di Hong Kong, uma 
das seis pionieras de 1860. Ofereceu-
-se a acompanhá-las don Alessandro 
De Giorgi, sacerdote sobrinho de Dom 
Ramazzotti. Partiram de Anversa, ao 
chegarem receberam calorosa acolhida 
da população. Confiou-se a elas a escola 
inglesa e a italiana e o orfanato para 
filhas. Às primeiras dificuldades, pró-

prias de cada fundação, infelizmente 
juntaram-se logo muitas outras.
fundação, infelizmente se acrescenta-
ram outras. Depois de diversas tenta-
tivas os Superiores chamaram de volta 
as Irmãs. Ao terminar o ano escolara as 
cincos irmãs embarcaram de volta para 
Pavia no final de julho do 1887.
As Canossianas ritornam à América do 
Norte em 1961.
Primeira casa aberta: 17 de agosto em 
Albuquerque, Novo México (USA), con-
vidadas pelo pároco da Paró-

quia da An-nunciação, 
mons. Coggiola, para 
a direção e ensino 
na Escola Paroquial. 
As quatro primeiras 
pioneiras: Ir. Anto-
nietta Colombo, já 
missionária na Ín-
dia, Ir. Luisa Giug-
ni da Itália,
Ir. Teresa Norris 
de Singapura e Ir. 

Dorothy Brown
da Inglaterra. Inseritas primeiramente 
na escola, foram depois gradualmente 
introduzidas nos diversos ministérios 
da Paróquia dando todas as suas ener-
gias com coragem e entusiasmo. Outras 
Casas foram depois abertas nos estados 
Unidos da América, seja em Albuquer-
que, no Novo México, seja na Califórnia 
em Sacramento e em a S. Francisco. 
Dia 14 de outubro de 1988 quatro 
Irmãs provenientes de Hong Kong 
abriram uma Casa em Vancouver, na 
regioão oci dental do Canadá. Serviço 
entre os imigradosi chineses, dedicação 
às atividàdes pastorais da Paróquia, 
e um precioso serviço no hospital da 

INTERCULTURALIDADE E CARISMA CANOSSIANO
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cidade.
Dia 21 de janeiro de 1991 foi aberta 
uma Casa no México, em Chihuahua, 
para o serviço à Paróquia de Nossa Se-
nhora de Guadalupe. Nas Deliberações 
del 12° Capítulo Geral pedia-se justa-
mente um impulso missionário onde 
era maior a necessidade.
MISSÃO CANOSSIANA na AMERI-
CA DO SUL: ARGENTINA, BRASIL, 
PARAGUAI
AS CANOSSIANAS NA ARGENTI-
NAPapa Pio XI havia expresso à Ma-
dre Maria Cipolla, primeira Superiora 
Ge- ral do Instituto, o desejo que as 
Filhas da Caridade Canossianas fossem 
também para a América. As Canossias 
chegaram na Argentina, em La Plata, 
a pedido do arcebispo Dom Francesco 
Alberti e pelo padre Lorenzo Laiti, ve-
ronês, para a direção do Hospital italia-
no “Umberto I”. Em 17 de novembre de 
1932 a néo-eleita Superiora Geral, Ma-
dre Antonietta Monzoni, acompanhada 
pela Madre Maria Moretti, partiu de 
Gênova direto à Argentina para iniciar 
os preparativos para a nova fundação. 
No dia 1º de dezembro de 1932 as duas 
Madres desembarcaram em Buenos 
Aires. De lá, Madre Monzoni convidou 
com um telegrama as Irmãs destinadas 
para a fondação da nova comunidade: 
M. Giulia Fogale, M. Angela Giovanna 
Bonani, M. Angelina Sironi,M. Maria 
Aberni, M. Giuditta Brambilla, M. 
Rosa Volonteri, Ir. Teresa Fer- rari. 
As sete pioneiras, acompanhadas pela 
Secretária Geral, Madre Clementina 
Mattiuzzo. Acolhidas em Buenos Aires, 
estabeleceram-se junto do hospital.Su-
peradas algumas dificuldades iniciais, 
começaram com alegria a missão dos 

doentes, sobretudo italianos.
AS CANOSSIANAS NO BRASIL
A primeira fondação canossiana no Bra-
sil foi realizada pelas Madres da Argen-
tina, 14 de maio de 1948, em a Santos, 
no Estado de São Paulo. As autoridades 
eclesiásticas, Tendo conhecido a Famí-
lia Manzoni, em São Paulo, iniciaram 
os contatos com o Instituto Canossiano, 
com sede geral em Roma, pedindo a 
vinda daquelas religiosas no Brasil. 
Não passou muito tempo antes que este 
sonho se tornasse realidade, porque 
naquela época, a Superiora Geral era a 
Reverenda M. Antonietta Monzoni, pa-
rente da supra citada família, M. Giulia 
Fogale, que foi depois superiora da 
nova comunidade e Regional da Argen-
tina, e M. Eugenia Pola fizeram uma 
primeira viagem no Brasil em 1947, em 
Santos, em vista da fundação da nova 
obra que lhes fora proposta, “Prato de 
sopa Mons Moreira”. Finalidade da 
Obra: socorrer concretamente com um 

più
vita
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prato de minestra quente a quem quer 
que estivess precisando, sem humilhar 
ningém. Visitaram a modesta casa e 
se sentiram pobres entre os paupérri-
mos que estavam devorando a grande 
tigela de minestra... Assim, como sai-
ram com o coração partido pela grande 
compaixão depois da visita ao hospital 
pediátrico chamado “Gota de Leite” 
(Goccia di latte). Retornando a Buenos 
Aires, decidiram para a partida. No dia 
04 de maio de 1948 o primeiro g rupo 
de missionárias: M. Giulia Fogale, M. 
Mariannina Sgarboss e M. Maria Ber-
sani. Para a ereção canônica da casa, as 
Irmãs escolheram um dia significativo 
: 14 de maio, porque naquele tempo se 
fazia memória da festa da Fundadora 
Madalena de Canossa. No dia 13 de ju-
nho, à chegada de outras quatro Irmãs: 
Eugênia Pozzoli, Emília Terenghi, Pal-
mira Grassi e Annadora Sironi. 
Bem cedo, à obra de recuperação dos 
jovens, juntou-se uma escola.
As canossianas se dedicaram também 
às atividades paroquiais com o zelo 
próprio da Fundadora. Na foto se vê a 
pequena comunidade, empenhada a ser 
“Servas dos pobres”, servindo o prato de 
sopa. A presença das Canossianas, hoje 
é muito ativa nas vária comunidades 
dos Estados de S. Paulo, do Rio de Ja-
neiro, do Maranhão, de Santa Catarina 
e de Minas Gerais.

DA ARGENTINA AO PARAGUAI
A Missão canossiana no Paraguai teve 
início em 1992, por desejo da M. Geral, 
que havia pedido às Irmãs da Argenti-
na de realizar um gesto missionário es-
tendendo-se rumo a . uma outra Nação 
da América Latina. Foi escolhido Pa-
raguai por ser um dos países mais po-
bres. Ir. Lúcia Rodighiero e Ir. Hrmínia 
Millacura abriram a nova Comunidade 
“Maria de Nazareth” em Encarnacionn-

no dia o2 de março de 1992, aniversário 
do batismo de S. Madalena. Dia o5 de 
março o bispo da diocese, dom jorge 
Livieres Banks, abencoou as Irmãs e o 
início de suas atividades pastorais com 
especial atenção aos jovens e à pro-
moção da mulher. Em 28 de agosto de 
1992, a pequena comunidade acolheu 
com alegria a vinda da terceira Irmã, 
Maria Dadda.. Esta missão canossiana 
está em primeira linha para a ajuda 
aos pobres. As irmãs desenvolvem as 
suas atividades sobretudo nas áreas 
onde existem ainda hoje adensamento 
de barracas feitas de chapas de metal e 
trapos, sem nenhum serviço que pudes-
se dar dignidade às pessoas.

MISSÃO CANOSSIANA NA ÁFRICA
A primeira presença canossiana no con-
tinente africano remonta ao anol 1937 
- 1942 emAddis Abeba, Etiópia (então 
ciamada também Abissínia). As dez 
pioneira canossianas na tarde de 23 de 
dezembro de 1936, acompanhadas pela 
Vigária Geral, M. Angela de Maria, che-
gando a Addis Abeba em 05 de janeiro 
de 1937. Outras Irmãs chegaram depois 
naquela missão e com grande dedição e 
espirito de iniciativa conseguiram rea-
lizar tantas obras boas. No 1942 porem, 
a causa da Segunda Guerra. 

Mundial, as Irmãs tiveram que deixar a 
missão. No 1956 as Irmãs Canossianas 
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volta em terra africana. Através do con-
vite do Cardeal Laurian Rugambqua o 
desejo de Madre Josefina Bakhita tor-
na-se a realidade. “Rezo sempre porque 
o Senhor mande missionarios e mis-
sionarias também no centro da Africa 
onde eu estava”. 
Tres Canossianas, Angelina Rivetta, 
Giuseppina Grillo, Vittoria Piccolo,o dia 
27 de junho 1956 deixavam Veneza no 
navio ”Europa” para chegar a Mugana, 
na Tanzania. A quarta irmã, M.Caroli-
na Gandini, as alcançou da Hong Kong. 
Chegadas a Mombasa foram acolhidas 
pelo Nuncio Apostolico do Kenia, então 
passaram para a Uganda e o Vigario do 
Cardeal as acompanhou até Mugana. A 
abitação porem não estava pronta e en-
tão retornaram para Kashosi, e foram 
hospedes das Irmas Brancas por um 
dois meses, colaborando nas atividades
Delas e aprendendo a lingua e os costu-
mes. Finalmente em dia 24 de setembro 
puderam entrar na casa de Mugana 
entre a alegria de todos os presentes e 
iniciar as varias atividades.
Desde então, pelo misterioso Plano da 
Providencia, a presença canossiana se 

difundiu e muitos Estados africano:

1957 Republica Democratica do 
Congo
1959 Sao Tomè
1971 Uganda
1975 Malawi
1988 Kenya
1993 Angola
1994 Togo
1995 Sudan
1996 Egito

So a missão no Cairo (Egito) foi con-
cluida em 2014. Nos demais estados 
africanos continua com a abertura de 
comunidades e a fioritura para a messe 
do Reino. De fato, muitas são as irmas 
que, atraidas pelo carisma de Madale-
na, continuam a missão canossiana a 
favor especialmente das pessoas mais 
pobres .

più
vita

de m. Pia Deromedi, archivista

Mugana: mulheres e crianças correm para a clínica, para serem 
visitadas e receber comida.
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Rostos africanos, corações universais
Um diálogo sobre o cristianismo africano
Entrevista com Dom Sosthène Ayikuli Udjuwa, bispo de Mahagi-Nioka (R.d.Congo)

Como a mensagem universal do 
cristianismo se encarna num 
contexto tão rico de culturas 

tradicionais diversas como o africa-
no? A inegável vantagem e pessuposto 
do cristianismo é que a sua mensagem é 
universal. Portanto pode ser encarnada 
num contexto tão rico de várias culturas 
tradicionais como o nosso. Mas para isso 
é preciso justamente que estas diversas 
culturas tradicionais se abram à univer-
sal, se abram à mensagem do cristianis-
mo. As nossas culturas tradicionais em 
geral têm efetivamente acolhido o Evan-
gelho através do seu anúncio, a pregação, 
a catequese, mesmo que tenha vindo com 
“conchinhas” ocidentais. É verdade que 
cada uma de nossas culturas foi evange-
lizada, mas não totalmente, porque ainda 
há muita resistência. Todavia, muitos 
elementos culturais contrários à fé foram 
mudados, a ponto que cada cultura está 
hoje em condição de balbuciar a sua fé 
nos elementos da própria cultura, incluso 
a linguagem.
O que significa concretamente fazer 
pastoral num território caractteri-
zado pela presença de tantas línguas 
diversas?
Na minha diocese há pelo menos oito tri-
bos, cada uma com a sua própria língua 
diferenta da outra, com poucas excessões 
devido à proximidade às mesmas raizes 
linguísticas. Claramente: oito tribos e 
oito línguas. É evidente que a pastoral 
em um tal contexto não é absolutamente 
fácil. O que os missionários têm feito 
desde o início é aprender essas línguas e 
isso lhes permitiu de entrar na cultura. 
De fato conseguiram levar o Evangelho, 
a sua mensagem cristã e fazê-la penetrar 
em todas essas culturas. Hoje contamos 

com os operadores Pastorais que fazem 
parte dessas diversas culturas, modela-
dos por elas, por isso podem evangelizá-
-las. No estado atual das coisas, são filhos 
desta terra a continuar em profundidade 
a imensa obra de evangelização pelos 
missionários. O conhecimento da língua e 
da cultura permite a obra da pastoral nos 
diversos setores.
Esiste o risco de uma pastoral mis-
sionária muito “ocidentalizada”? 
Como superá-lo?
O risco de pastoral ocidentalizada é sem-
pre presente, porque é a estrada mais fá-
cil, a estrada do “foi feito sempre assim”. 
Portanto a lei do mínimo esforço minimo 
sforzo consistente em gloriar-se de cami-
nhar seguros na trilha já traçada.
É possível superar tal pastoral e é ne-
cessário superá-la. \os primeiros missio-
nários, mesmo que tenham trazidoa sua 
pastoral, tiveram que inventar inventar 
métodos pastorais adequados ao lugar e 
ao tempo. Mas hoje as coisas mudaram 
muito. Porisso é necessário olhar a nos-
sa sociedade de hoje, colher os desafios 
atuais, saber dicernir, a fim de por em 
ato uma pastoral adequada que enfrente 
ou aceite este ou aquele desafio. Não é 
possível enfrentá-las todas. É neste sen-
tido que, por exemplo, no Plano Pastoral 
Estratégico Quinquenal 2017-2021, a 
nossa visão que entre 2021 a diocese de 
Mahagi-Nioka, anunciando em profundi-
dade o Evngelho, se empenhe a consoli-
dar a sua vocação de uma Igreja-Família 
de Deus nas famílias e nas Comunidades 
Eclesiais Viventes (CEV), ponha Cristo, 
único Salvador, no centro da sua vida, 
trabalhe para radicare o Reino de Deus e 
se invista na promoção de cada homem e 
de todo o homem 

INTERCULTURALIDADE E CARISMA CANOSSIANO



A experiência do cristianismo afri-
cano por como viveu na sua diocese 
o que pode ensinar à Igreja sa uni-
versal? Falar do cristianismo africano 
significa dizer, entre outras coisas, que a 
“Eclesiologia da Igreja da África tornaria 
os pastores e os fiéis conscientes de que 
a evangelização deve ter como objetivo o 
de radicar a mensagem da salvação na 
vida e na história do nosso continente 
de modo que promova, em palavras e 
obras, o cristianismo africano africano” 
(CEN- CO, A missão evangelizadora da 
Igreja na África hoje. Desafios e prospec-
tivas, Nathanael Yaovi SOEDE, Teologia 
e evangelização na África: Construir o 
cristianismo africano, em Colóquio Inter-
nacional do 50º aniversário do decreto Ad 
Gentes do Concílio Vaticano II e do 40° 
aniversário da esortação apostólica Evan-
gelii Nutiandi, p. 429) e “in modo que 
Cristo, nos membros do seu Corpo, seja 
Africano” (Discurso de João Paulo II aos 
Bispos dol Kenya, Nairobi 1980).
Se tal deve ser o cristianismo africano, é 
preciso dizer, que mesmo sendo um ideal, 
tal cristianismo está ainda no começo e 
o caminho a percorrer é ainda longo. Em 
todo o caso, a Igreja da África está em-

penhada neste caminho, compreendida 
a diocese de Mahagi-Nioka, cuja guia da 
pastoral me foi confiada. Questa Igreja 
particular, talvez e, não tem ainda muito 
a dar à Igreja universal per quanto se re-
fere à experiência do cristianismo vivida 
na minha diocese. Isto por diversos moti-
vos, a começar, pelo fato que é uma Igreja 
jovem (cem anos de evangelização ), além 
disso pela demora na africanização do 
cristianismo, a pouca clareza no empe-
nho de vier um cristianismo africano. 
Mas não se pode negar a evidência que 
cada filho e filha desta diocese, “empas-
tado” na sua cultura, procura deixar-se 
transformar pelo Evangelho, sem porisso 
deixar de ser africano. Em todo caso, mo-
destamente posso dizer que a nossa Igre-
ja pode transmitir o vigor e a juventude 
do seu ardor para construir o não-ainda, 
o novo, que e exprimirá na própria lin-
guagem, ou melhor dizendo, para corres-
ponder adequadamente à sua maneira de 
manifestar a única fé e de celebrá-la de 
modo original originale, na própria lín-
gua, com o seu estilo, o seu temperamen-
to, o seu gênio, a sua cultura.

più
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“Caminante, no hay camino: 
dell’Oceano Atlantico.
Interculturalità se hace 

camino al andar”, escrevia o grande 
poeta espanhol Machado. E – caminha, 
caminha – também o percurso realizado 
com Vita Più este ano chegou, passo 
a passo, à meta. Chegando a tocar, 
número a número, todos os continentes. 
Com esta terceira tiragem de 2019 
completamos a nossa volta ao redor 
do mundo, com África e Amériche 
protagonistas. Nesta “Enquete” sobre o 
mundo” conheceremos os mil rostos que 
a’ intercultural idade assume nesses 
continentes que a dimensão cultural 
inscreveram profundamente no próprio 
DNA.

Interculturalidade que– em puro 
estilo canossiano – não permanece 
um conceito abstrato, mas encarna-
se no cotidiano, e se expressa no 
serviço aos pobres e com os jovens, 
vive-se na partilha, na fatiga e na 
festa. Interculturalidade que é vivida 
sobretudo na dimensão da missão. 
Narram-no as experiências incrociate 
de Ir. Lúcia Antonio, canossiana 
brasileira em missão na Angola-São 
Tomé, e de Ir. Anne Ameyo Amouzou, 
irmã de origem togolese que viveu 
uma experiência de seis meses em 
terra argentina. Pontes entre margens 

INTRODUÇÃO À ENQUETE 

que abrange todo o continente 
americano e é o prisma através do qual 
observar suas tensões, movimentos, 
desejos, feridas e recursos, como na 
rica reflexão que a Irmã Lisa Doti 
nos oferece. Interculturalidade que 
é viajar, compartilhar, encontrar 
e descobrir, como é contado pelo 
grupo intergeracional de voluntários 
canossianos da Argentina ao Paraguai 
e os três amigos italianos que viajam 
pela Ásia e África há anos, guiados 
pela maravilha, em busca de histórias 
de coragem e generosidade para 
serem contadas em seus maravilhosos 
documentários.

Sim, o caminho de VitaPiù deste ano 
foi uma jornada emocionante e longa, 
em distância e em profundidade: ci Ele 
nos trouxe ao redor do mundo, mas, 
acima de tudo, nos levou a tocar - nos 
rostos, nas mãos, nas histórias, nos 
pensamentos, nas diferenças - a artéria 
fundamental do coração canossiano que 
é chamada interculturalidade.
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A novidade de Deus chega em 
nossa vida com surpresas que 
vivemos e onde experimentamos 

como a sua grande bondade e a sua 
ternura abraça toda criatura. Com uma 
distância de 7.546 Km entre os dois 
países, vou a um 
lugar desconheci-
do, mas já amado 
desde o momento 
que eu, Canossia-
na brasileira da 
Província Nossa 
Senhora Apa-
recida – Brasil, 
recebi a chamada 
para viver com as 
minhas irmãs na 
Angola por alguns 
meses – Luanda e 
São Tomé-Prínci-
pe. Um caminho 
de fé e de amor 
para compartilhar o que temos de mais 
precioso para a nossa vocação, a espiri-
tualidade e o nosso carisma 
de caridade. A partilha da 
vida, assim como ela é, per-
mitiu-me de ser uma comu-
nidade de irmãs. Como Jesus 
disse aos seus discípulos: 
“Vós sois todos os irmãos”. 
Juntas procuramos viver a 
fraternidade, o respeito e 
algumas coisa que é comum 
a todas nós como filhas da 
caridade, a alegria de per-
tencer a Cristo, casto, pobre 
e obediente. Enfatizando o 
que diz a nossa Fundadora, 

Do Brasil a Angola e São Tomé-Príncipe 
Irmã Lúcia e a experiência de missão intercultural.

Santa Madalena de Canossa: “Trata-
-se de animar cada ação e obra com 
o espirito de caridade, de doçura, de 
humildade, de zelo e de fortaleza; um 
espirito amabilíssimo, generosíssimo e 
muito pacientíssimo” (Prefácio. da Re-

gra Difusa). Com este 
impulso carismático, 
o escopo do caminho 
formativo alcançou 
o seu objetivo nas 
fontes do Carisma, na 
experiência fraterna 
em comunidade que 
passa através da vida 
de cada uma, e juntas 
alimentamos a nossa 
identidade carismá-
tica à luz da Palavra 
de Deus. O encontro 
com a cultura, justiça 
e paz. O convite de 
Deus que hoje nos faz 

de alargar a nossa tenda para acolher o 
encontro com o diferente nos abre para 

BRASIL / ANGOLA / SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
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cultura traz consigo o velho e o novo 
e nos coloca numa situação de escuta, 
aceitação e respeito por aquilo que é di-
ferente, que é uma riqueza a descobrir. 
Cada encontro com os jovens, a visita 

às famílias, o 
acolhimento de 
uma criança, os 
encontros for-
mativos com as 
irmãs me per-
mitiu de alargar 
a minha tenda, 
de aprofundar 
e consolidar a 
minha vocação 
de consagrada 
Canossiana. 
Deus se fez 
presente com a 
sua bondade e o 
seu amor neste 
forte momento 
de formação, 
vivendo juntas e 
compartilhando 
fraternalmente 
o que Deus mes-
mo realizou em 
cada um de nós, 
e o que somos 

chamados a vir a ser, com a sua graça 
e benevolência. Obrigada, por esta ex-
periência de fé e de comunhão com as 
irmãs e o povo da Delegação de Angola/ 
Luanda e de São Tomé-Príncipe.

De Irmã Lucia Teresinha Antonio 

além daquilo que é nosso, aquilo que já 
conhecemos e vivemos, e nos lança no 
novo. Este novo 
significa olhar para a realidade, 
olhar para si mesmo, olhar para Deus, 
olhar para o 
irmão e a irmã, 
olhar para a 
nossa consa-
gração como 
unidade de vida 
interconectada 
com todos os 
valores presen-
tes em todas as 
culturas, para 
dar o melhor de 
nós mesmas, 
para dar o me-
lhor de nosso 
ser, do nosso co-
nhecimento, dos 
nossos dons, 
concebidos na 
oração, na con-
templação, no 
silencio interior, 
na experiência 
de Deus, no 
discernimento. 
Então, os nos-
sos irmãos e irmãs encontram em nós 
o ombro amigo e acolhedor de Deus Pai 
da ternura. É como o pedido de Deus 
a Moises: “Tira as sandálias dos pés, 
porque o lugar onde pisas é santo. “ (Êx 
3,5).
Tirar as nossas sandálias dos precon-
ceitos, e intolerância é a atitude me-
lhor para a aproximação, porque cada 
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Existe na vida de cada um de nós, 
experiências indeléveis, que po-
dem mudar a maneira de como 

nos aproximamos da realidade. Expe-
riência que  devem ser percorridas com 
o coração, com a mente aberta, com a 
fé. Essas experiências, comprovou uma 
reviravolta na nossa vida. Meu nome é 
Andrea Raveane e sou um voluntário, 
doador de sangue. Junto com dois ami-
gos, Paolo Capraro e Marco Recalchi 
de profissão diretor cinematográfico. 
Há cerca de dez anos, uma vez por ano, 
escolhemos uma meta precisa para dar 
uma volta ao mundo, procuramos dar 
uma mão aos mais necessitados. Já 
viajamos por muitos continentes, pro-
curando promover a doação de sangue 
gratuita e sobretudo a solidariedade. 
Graças a essas viagens foram feitos do-
cumentários que testemunham a dura 
realidade destes continentes pobres e 
a ajuda concreta que cada um de nós 
pode ou poderia fazer para os mais fra-
cos. A nossa lembrança vai à primeira 
dessas experiências, na Bolívia, junto 
com o nosso amigo camiliano, Padre 
Alfredo Rizzi. Aqui, até há pouco tempo 
o sangue era pago: os mais pobres que 
não podiam pagar morriam. Encontra-
mos nas várias paroquias bolivianas as 
pessoas comuns e lhes explicamos 
que doar sangue é um gesto de amor e 
que faz bem. Vimos nascer a primeira 
associação de doadores voluntários de 
sangue, que doam gratuitamente. Gra-
ças às associações do dom da região do 
Vêneto foram abertos dois centros de 
transfusão: hoje, finalmente o sangue 
é doado. Da Bolívia á Tailândia. Aqui 
conhecemos o Dr. Amporn da Associa-
ção Fordec. Organização humanitária 
dedicada a ajudar as crianças, jovens e 
famílias e idosos necessitados, portado-

Três amigos e um encontro que muda o olhar da 
América à África
Câmera fotográfica no Ombro, viagem em direção aos mais pobres. 

res de deficiências, errantes, sem teto, 
dependentes químicos, maltratados, 
soropositivos e pessoas em dificuldades. 
No norte da Tailândia encontramos o 
missionário católico Pe. Bruno Soppel-
sa, nosso sacerdote diocesano “Fidei 
donum”, que com amor e dedicação tra-
balha diariamente para os mais pobres.
No Kenya com o Bispo Virgílio Pante, 

um enérgico missionário di Lanom (Bel
uno), que construiu na savana o 
hospital de Wamba, instrumento de 
convivência pacifica criado e querido 
exatamente por ele e administrado di-
retamente pela sua diocese, onde todos 
são recebidos.
Em Chennai, no sul da Índia fomos 
hospedados no “Pope John, Garden”: 
um dispensário para leprosos, admi-
nistrado pela congregação Salesiana de 
Dom Bosco. Oferece amorosamente cui-
dados e instruções às pessoas com HIV/
AIDS, que vivem abaixo da linha da po-
breza e que frequentemente são rejeita-
dos pelas escolas públicas por medo do 
contagio. Todos os três ficamos impac-
tados pela alegria, pelo sorriso e pela 
olhida desses povos maravilhosos, em 
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de Andrea Ravane, com Paolo Capraro e 

Marco Recalchi

particular pela dignidade dessas pes-
soas doentes de lepra, que com grande 
força e constância vivem serenamente, 
e de todas as crianças e jovens infecta-
dos de AIDS/HIV, que diariamente se 
empenham no estudo para criar-se um 
futuro melhor.
Uma experiência que nos permitiu 
de apreciar o grande valor da vida. 
No final de maio deste ano estivemos 
na Tanzânia, no hospital de Mugana 
(Bukoba, perto do Lago Vitória, admi-
nistrado pelas irmãs canossianas. Ir. 
Mariangela Massenti è uma ativíssima 
Irmã canossiana em missão na ´África 
há quase 30 anos, que para o bem de 
sua gente quer potencializar o hospital 
e a escola de enfermagem anexa ao 
próprio hospital . As Irmãs nos hospe-
daram e pudemos ver com que amor 
e dedicação se doam ao povo africano. 

Emocionante o haver assistido a dois 
partos cesáreos. O ver nascer a vida e 
o poder segurar nos braços estas pe-
queninas criaturas foi certamente um 
dom de Deus. Marcos , o nosso amigo 

diretor, está realizando também para 
esta experiência em Tanzânia um docu-
mentário que em breve será apresenta-
do e utilizado para se recolher fundos 
para o Hospital. Essas experiências de 
vida nos têm permitido, dia após dia, de 
ver que aquela semente que é lançada 
em cada pessoa começa a germinar: 
conseguimos entrar naquele contexto, a 
permanecer nele por aquele período de 
tempo, a ser parte ativa dele, a procu-
rar, como uma gota no, oceano, de dar 
a nossa pequena contribuição de bem e 
de amor. Das pessoas que encontramos 
podemos aprender a viver de maneira 
mais essencial e fraterna. Tudo se rea-
lizou com muita naturalidade, como 
se estivéssemos em nossa casa, com 
pessoas que nos fizeram sentir à vonta-
de desde o primeiro dia, como amigos, 
ou melhor irmãos desde sempre. Não 

importa a cor da pele, importa o amor 
e o poder ajudar-se. o amor é alegria, é 
Partilha.
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Construir pontes em uma América que muda
“Acompanhamos para vencer os muros do medo, em nome do Evangelho”

dades podem ter em criar desconfiança e 
medo do diferente, ou possível mudança 
que diferentes culturas podem trazer. 
Nós, canossianAs, somos chamados a 
ajudar aqueles a quem servimos a en-
contrar a coragem de superar os muros 
do medo em nome de Jesus. No episódio 
do confronto da mulher samaritana com 
Jesus, encontramos um modelo de como 
a inculturação pode ajudar a derrubar 
muros e a construir pontes. A mulher 
samaritana representa cada um de nós. 
Geralmente, na América, pessoas de vá-
rias etnias e origens sociais estão acos-
tumadas a trabalhar uns com os outros 
todos os dias. Mas, no final do dia, volta-
mos ao nosso ambiente familiar, onde os 
valores são reforçados. Isto é multicul-
turalismo: pessoas que vivem na mesma 
comunidade, mas sem pretender falar 
outra língua ou compreender os valores 
dos outros. A mulher samaritana com-
preendeu a este nível a sua interação 
com Jesus. Em vez disso, Jesus escolhe 
correr o risco de entrar em Samaria, 
numa outra cultura. Ele está disposto a 
destruir o muro da exclusão social para 
realizar um encontro pessoal. Assim, 
Jesus traz à conversão do coração uma 
pessoa que, por sua vez, trará outros à 
fé. Também nós devemos encontrar no-
vos caminhos, não só para entrar como 
missionários em territórios que não nos 
são familiares, mas também para estar 
dispostos a desprender-nos de alguns 
dos nossos modos de construir muros, 
para construir pontes de confiança entre 
a Igreja e os abandonados, entre pessoas 
de culturas e línguas diferentes. Para 
poder derrubar estas paredes temos que 
nos perguntar continuamente: estamos 

Caminhos e pontes. A América 
tem muitos. A a s pontes ligam 
os pontos do continente, ligando 

as cidades. A America também tem as 
suas próprias paredes. A ideia de erguer 
muros ao longo dos nossos contíguos face 
à recente onda de imigração é o ponto 
focal de tantas discussões. No entanto, a 
migração e os refugiados não são um fe-
nómeno novo na América: pelo contrário, 
este país construiu a partir da imigra-
ção de outros países. Além dos nativos 
americanos (562 tribos diferentes) que 
já viviam no continente, os primeiros a 

chegar da Inglaterra no o Novo Mundo 
nos anos do 1600 era o lugar onde as 
pessoas fugiam da perseguição religiosa. 
Desde então, muitas pessoas vieram 
para os Estados Unidos em busca de 
liberdade de culto, trabalho e oportuni-
dades para realizar seus sonhos. Esta 
mistura é a verdadeira força da nação. 
Com a constante adição de culturas e 
tradições ao tecido do terreno cultu-
ral, cada pessoa é enriquecida, se não 
totalmente modificada por outros. Um 
modelo de interculturalidade. Sabemos 
por experiência como nação que riqueza 
temos em nossa diversidade; sabemos 
também a dificuldade que essas diversi-

AMÉRICA DO NORTE
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dispostos a dar o próximo passo - como 
Jesus fez tornar-nos vulneráveis e ar-
riscar a rejeição para levar o Evangelho 
onde ele é mais necessário? Como e o 
que já estamos fazendo para cumprir 
nosso chamado de construir pontes? A 
nossa Província de Cristo Rei estende-
-se por três grandes nações: Cana- dos 
Estados Unidos e México. Todas as nos-
sas comunidades - Vancouver, Canadá; 
Chihuahua, México; Albuquerque, Novo 
México, EUA; São Francisco, Califórnia, 
EUA e Sacramento, Cali Fornia, EUA - 
encontram o estigma dos imigrantes de 
hoje e da realidade multicultural. Em 
todas as nossas comunidades há Irmãs 
que trabalham em suas paróquias como 
catequistas, coordenadoras da prepara-
ção dos sacramentos e da formação dos 
leigos, programas para os jovens. Outros 
trazem comunhão aos doentes em suas 
casas ou hospitais, outros acompanham 
os estudantes. Todos estão envolvidos na 
preparação dos leigos para o serviço à 
comunidade paroquial. O fluxo crescente 
de pessoas de diferentes origens levou-
-nos a ser construtores de pontes entre 
famílias estabelecidas e novas.
Em Vancouver, as nossas Irmãs servem 
a população de língua inglesa e chinesa 
na mesma paróquia, com grupos de for-
mação separados para melhor atender 
às suas necessidades. Mas sente-se que 
a indústria do ferro e do aço tem de en-
contrar formas para que os grupos se 
encontrem e assim despertem nos seus 
membros uma nova abertura que os 
ajude a reconhecerem-se uns aos outros 
nos irmãos e irmãs que são membros da 
mesma Igreja. Há também o desafio de 
construir pontes entre ricos e pobres. 
Em Sacramento, a paróquia da Cate-

dral é do outro lado da rua onde está 
localizada a capital do estado. Na frente 
da igreja passam pessoas com roupas 
elegantes de escritório, bem como outros 
que trazem com eles todos as suas coisas 
em carrinhos. Os pobres e os sem-abrigo 
estão a aumentar. Os leigos devem ser 
motivados a agir como fruto da formação 
e da oração. No México, as nossas Irmãs 
coordenam as atividades de uma escola 
primária e de um centro de formação 
humana e educativa para adultos e 
crianças. Muitas das pessoas com quem 
lidam são os chamados “novos pobres”: 
as Irmãs trabalham na tentativa de aju-
dá-las a recuperar sua autonomia. Em 
todas as nossas atividades apostólicas 
procuramos encorajar as pessoas a usar 
os seus dons e talentos para se tornarem 
mensageiros da graça de Deus, e tornar 
Jesus mais conhecido para que possa ser 
mais amado. As próprias Irmãs são uma 
mistura de culturas dentro destas várias 
realidades humanas: somos americanas, 
indianas, italianas, Filipinas, chinesas, 
jamaicanas, inglesas e eurasiáticas. No 
desafio de ir além do multiculturalismo 
e para a interculturalidade, tivemos que 
mudar nossa cultura conventual com a 
chegada de cada novo membro à comu-
nidade, com seus pontos fortes e fracos. 
Como Jesus, é preciso ir mais além 
em território estrangeiro: o território 
do coração. Ao construirmos pontes de 
compreensão em nossas comunidades, 
oferecemos um exemplo de vida harmo-
niosa na diversidade para aqueles que 
abordamos. Muitas vezes isto exige que 
deixemos de ladoas nossas preferências 
em arranjar espaço para outro, para a 
fazer sentir-se em casa. É assim que co-
meçamos a construir pontes.

de m. Lisa Doti
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De 29 de julho a 3 de agosto, fizemos 
uma experiência de voluntariado na 
cidade de Encarnación, Paraguai. Nos 
encontramos em diferentes cidades 
da Argentina, com diferentes idades, 
profissões, em famílias ou amigos, e 
ousamos abraçar a vida: a de nossos 
irmãos e irmãs mais necessitados, e 
junto com a Comunidade Madalena de 
Canossa e Kuñatai Roga, os fizemos 
abraçar a nossa. Uma experiência 
de fraternidade intercultural e 
intergeracional, que envolveu 63 
pessoas, entre 4 e 78 anos de idade. 
Uma riqueza que evidencia a vitalidade 
e a força do nosso carisma, 
que nasce na alegria do 
sim à vida que começa, que 
nos chama e que nos une 
para recebê-la, protegê-la 
e promovê-la, nas nossas 
comunidades presentes 
em terra paraguaia há 25 
anos e em cada voluntário 
e aqueles que à distância 
estão presentes com 
doações carinho e oração. 
Karina Galo, docente da cidade de 
La Plata, nos conta: “Esta é a minha 
terceira experiência de voluntariado, 
que junto com meu marido e dois 
filhos partilhamos com as madres e as 
pessoas de Encarnación. 
Mais uma vez, encontrei Jesus nos 
pequenos. Durante estes dias, cada 
um de nós coloca os nossos dons ao 
serviço dos outros e nenhuma ajuda 
é pequena: brincar com as crianças, 
visitar as famílias e ouvir as suas 
histórias, reformar as casas, faz a vida 
no bairro periférico da Sagrada Família 
um pouco mais feliz. Com o grupo de 

voluntários visitamos a comunidade 
de Kuñatai Roga. Este ano, 40 jovens 
trabalham e estudam para um futuro 
melhor, acompanhadas por três Madres 
Canossianas, longe do risco de tráfico 
de pessoas e drogas. Nas pegadas de 
Madalena. Carina Fernández, na sua 
primeira experiência, relata: “Ainda 
não consigo encontrar as palavras 
certas para descrever o que vivi. 
Quero sublinhar o grande trabalho 
das Irmãs Canossianas que, junto 
com a comunidade, nos ajudaram. No 
decorrer da minha experiência me 
perguntei: Por que estou aqui?

Com o passar dos dias, 
entendi: Eu estava lá para 
receber.
Dos pequeninos que 
recebi amor e alegria na 
sua maior expressão, 
aprendi com eles novos 
jogos e lembrei-me de 
alguns da minha infância 
e compreendi que através 
dos jogos,das risadas 
inocentes por um tombo, do 

abraço e da alegria de um gol podemos 
construir um mundo melhor, que somos 
pontes. No reflexo do sorriso de cada 
criança encontrei Jesus. Agradecemos 
ao nosso amado Senhor por todo o bem, 
amor e esperança que me permitiu 
experimentar nestes dias e porque 
quis dar a mesma experiência a muitos 
amigos que caminham conosco: os 
encontramos ali no bairro, na clínica, 
na Casa dos Jovens, nas paróquias 
e naqueles que conosco voltaram, e 
o desejo de “abraçar a todos” com o 
coração.

Ousar abraçar a vida
História de uma missão intercultural e intergeneracional, da Argentina ao Paraguay

ARGENTINA / PARAGUAI de Ir. Mariángeles Rodríguez
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A Argentina abraça-te. A sua ex-
traordinária riqueza cultural é 
o resultado do encontro entre 

as culturas indígenas e europeias. 
Hospitalidade. Simpatia. Vivacidade 
espiritual. A devoção vibrante à Virgem 
Maria, em particular às tradições da 
Virgem de Lujan no centro do país e da 
Virgem de Itati no norte.
Meu nome é Anne Ameyo Amouzou, sou 
canossiana togolesa e este ano fiz uma 
experiência missionária intercultural 
na Argentina que me levou a La 
Plata por seis meses. A história fez 
dos argentinos um povo acolhedor. 
Aqui o estrangeiro está em casa, 
compartilhando a vida de forma 
simples e comum com os outros. 
Quando cheguei à minha nova 
missão, no dia 31 de janeiro, fiquei 
muito impressionado com a acolhi-
da que recebi. 
Foi um momento forte de troca de 
emoções. Cheguei durante o perío-
do de formação dos superiores da 
província e o encontro do grupo de 
pastoral juvenil. 
Tal quantidade de pessoas, raça, 
cor e certamente diferentes prá-
ticas da minha. Senti-me como se 
tivesse caído do berço da minha 
amada África, mas recuperada 
no coração da América Latina, no 
berço da Argentina. Senti um forte 
desejo de pertencer a essas pessoas 
e servi-las sem pensar no que isso 
poderia significar para mim em 
termos de caráter e adaptação. 
Assim começou a minha vida 

missionária sem nenhuma grandeza 
ou particularidade. Eu não sabia falar 
espanhol, então eu era muito apegado 
ao pouco italiano que conhecia. Mas 
isto não foi um bloqueio para mim ou 
para as minhas irmãs e as pessoas que 
conheci. Todas as pessoas que encontrei 
expressaram uma profunda alegria de 
ter uma irmã africana na Argentina. 
Falamos a língua de pessoas que se 
amam e se entendem. Não sei bem qual 
é particularidade da minha vida e da 

Entre as margens do Atlântico, num ritmo de dança
Irmã Anne do Togo à Argentina

TOGO / ARGENTINA
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minha vocação, mas eu sei que raça, 
cultura e lingua não me impedem de 
me colocar a serviço dos meus irmãos e 
irmãs. Sei, também que nas profunde-
zas do meu coração ressoa a palavra de 
Jesus ao jovens ricos.” Vai, vende tudo 
o que tens, então vem e segue-me”. 
Para mim, a missão é um abandono nas 
mãos do Senhor que, por sua vez, nos 
permite participar da sua obra de sal-
vação junto aos nossos irmãos e irmãs.
Estou numa comunidade que tem a 
educação como missão com uma escola 
e um centroprofissional. As-
sim que 
iniciou 
o ano 
letivo 
me pre-
sentaram 
ao team 
de forma-
ção. Todos 
olharam 
para mim 
com admi-
ração como 
dizer: “Cora- gem!” 
Eu não sa- bia como falar bem, só 
sorria. E esse sorriso era a minha lín-
gua. Algumas crianças tinham medo da 
cor da minha pele mas o meu sorriso 
e a minha atenção, pouco a pouco, fas-
cinou a todos. Estou em contato com 
os alunos da nossa escola através de 
atividades extracurriculares, nas quais 
participo o quanto possível.
Colaboro na pequena loja da comuni-
dade durante os intervalos e isto é um 
lugar para conhecer os estudantes, e 
ao mesmo tempo é como um curso de 

espanhol para mim. Com as crianças se 
aprende mais e melhor. Na quinta-feira 
a tarde temos um momento de oração 
com as crianças da escola primária. 
Este momento de adoração é precedida 
de um lanche durante o qual tenho a 
oportunidade de estar com as crianças 
e conhecê-las.
No sábado à tarde vou para o aposto-
lado numa capela em construção. Uma 
das irmãs e eu orientamos um grupo 
para preparar-los ao compromisso 
de animação paro-

quial.
Além disso, o 
povo argen-
tino tem ca-
racterísticas 
atraentes 
como a co-
mida e a 
cultura da 
dança.
A comida 
tradicio-

nal argenti-
na é herdada de uma mistura 

de grandes grupos etnicosque viveram 
no território ao longo dos anos. Penso , 
em particular o Mate, uma espécie de 
bebida oficial na Argentina, oriunda da 
cultura dos índios Guarani. A “yerba” 
de mate é uma folha que tem efeitos 
semelhantes aos do chá. Mate é uma 
bebida partilhada, que passa de mão 
em mão, tem um significado fraterno. 
O “tomar mate” é um verdadeiro ritual 
de amizade, surpreendentemente seme-
lhante a algumas das bebidas locais do 
meu país, o Togo. Entrei sem hesitação 
nesta tradição, como 

Entre as margens do Atlântico, num ritmo de dança
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de Ir. Anne Ameyo Amouzou

um sinal de solidariedade e 
partilha com este povo. Mas 
a cozinha inteira foi ponto 
de encontro para mim. Que 
alegria provar o churrasco, 
que é mais do que um prato 
de carne: é um ato social de 
partilha.No que diz respeito à 
dança, é sem dúvida o tango 
que melhor representa a Ar-
gentina. 
As suas 
origens 
remon-
tam às 
danças
Can-
domble 
africano, 
que se misturava com a milonga, dando 
um ritmo muito enérgico acompanhado 
com violão, bateriae flauta e danças de 
afro descendentes.
A Argentina tem uma grande cultura 
de música e dança.
 Na comunidade temos momentos de 
recreação nos quais dançamos. 
São momentos de libertação e alegria.
Ensine também i danças togolesas às 
irmãs!
Tudo o que podemos fazer para criar co-
munhão e alegria, estamos fazendo. 
Encontro-me neste estilo de alegria ani-
mado pela música, dança e expressões 
de convívencia. Encontrei-me numa 
cultura que tem semelhanças com a 
minha. A cultura argentina carrega em 
si as raízes da acolhida, convivência e 
do desenvolvimento de cada pessoa que 
entra. 
Para nós, canossianas, esta é uma ter-

ra que foi fecundado pelo carisma 
Canossiano para que as Filhas da 
Caridade possam viver a intercultu-
ralidade como riqueza para a Pro-
vincia, para o nosso Instituto e para 
cada pessoa.
É entre este povo que sou chamada 

como africana de nacionalidade togo-
lesa para iniciar a minha experiência 
missionária. Também tive a oportu-
nidade de fazer uma experiencia de 
voluntariado em um bairro pobre de In-
carnaciòn, no Paraguai. E pude experi-
mentar aqui, de maneira muito especial 
e intensa, o tempo de preparação para 
os Capítulos provinciais e geral.
Sim, também encontrei dificuldades de 
integração e continuo a experimentá-
-las. Estas dificuldades, que são muito 
mais inerentes à vida humana do que 
a factores culturais, exigem da minha 
parte uma vida de profunda oração, de 
reconfiguração interna e de profunda 
maturação. Às vezes penso nisso e digo 
a mim mesmo que a missão é um ca-
minho de conversão. E é uma graça ser 
escolhido pelo Senhor para fazer esta 
viagem.
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VIA FRANCIGENA, PASSO DE 
CONFIANÇA
Jovens e educadores da “Casa de Deborah” a caminho

Ao amanhecer do dia 24 de Setembro, 
 todos os anos, com os olhos cheios de
 sono, um pequeno bastão e uma mochi-
la na qual tinha pão e omelete, seguia 
minha mãe na peregrinação que da 
Serra de São Bruno me levava a Riace, 
para a festa dos Santos Cosme e Da-
mião.
Os terços se alternavam com as can-
ções antigas; lá eu aprendi a dançar a 
tarantella tendo 
como professoras 
antigas comadres 
e primas. Naquela 
caminhada sentia 
a pertença ao meu 
povo, a minha ter-
ra. Os adultos erão 
guia pacientes.
Ensinavam o cami-
nho,davam o ritmo. 
O grupo movia-se 
de forma coesa. As 
paradas para per-
mitir que aqueles 
que estavam mais em dificuldade se 
recuperassem eram transformadas em 
um círculo de dança. Uma vez alcan-
çado o nosso objetivo, entravamos na 
igreja seguindo o líder do grupo e a voz 
que cantava, com uma voz poderosa, 
louvores a Maria e aos santos Cosme e 
Damião, um triunfo... O cansaço disper-
sava-se, a emoção transbordava ...Esta 
experiência quase primordial mobili-
zou-se dentro de mim quando ouvi pela 
primeira vez Alessandro Romelli falar. 
Invadiu-me com uma “torrente evo-
cativa”. E imediatamente pensei que, 
assim como aquela experiência mara-
vilhosa que tive há muitos anos atrás 

com tantos adultos vizinhos, assim 
também nossos meninos, os meninos da 
Casa Deborah, podiam fazer o caminho 
que seria, e eu tinha certeza disso, uma 
experiência inesquecível para eles. E 
assim foi. É impossível contar tudo. 
Como posso contar tudo? A beleza de 
Alessandro Grande, que jurava que não 
pudesse sequer dar um passo e que, por 
outro lado, como um elegante flamingo, 

sempre caminhou? 
A ternura comoven-
te de Franco sénior 
que, sendo o meu 
anjoda guarda, me 
perguntava 
 suavemente se me 
doía o tornozelo.
A determinação da 
Nancy em chegar 
apesar da “oposição 
dos seus joelhos”. O 
nosso abraço.
Então sim Jessica 
e sua generosidade, 

Alessia que se presenteo com um sor-
riso, Alessandro Júnior e seu espanto, 
Franco Júnior e sua elegância inata, 
Princesa Dudu e seu sorriso radiante, 
Mariane profunda conhecedora das al-
mas humanas.
Quatro deles tinham um apelido com o 
C: Cesare, Camillo, Cirillo e Carolino. 
Quatro vilões adoráveis. O núcleo com-
posto por Loris, Franco, Alessandro e 
Mario: vida, felicidade, ironia. E então 
Pedro e Artion, seus esforços para ser 
autônomos, apesar de ter suas mães ... 
e Giada? Como posso fazer a vocês en-
xergar a beleza desarmante do seu ser 
reservada? E os adultos?
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di Giuseppina Vellone

cozido na água quente com o fogão que 
não funcionava. Os girassóis, o galo, a 
catedral de Siena, a brisa, os feixes. Os 
sorrisos, as caretas, as piadas... Franco 
imitando até além da conta Alessandro 
Romelli e por horas inteiras todos riam. 
E depois a chegada em Roma, acolhidos 
como de casa pela Madre Sandra e as 
Irmãs Canossianas. “Estão com a De-
borah. Parece-me que nenhum de vocês 
colocou em discussão que tudo o que 
estão fazendo é o sinal de que ela cami-
nha ainda com vocês ...”. Estas as pala-
vras de Alessandro que.., sem o saber, 
deu voz ao que a Deborah contou-me 
sobre projeto: “Eu estarei com contigo, 
eu te apoiarei, mas sem estar ...”.Como 
na peregrinação da minha infância, 
em Francigena e em Casa de Deborah, 
temos sido um grupo, uma pequena co-
munidade, um todo que experimentou 
a possibilidade de conseguir, porque 
podíamos contar com o outro. Cada 
uma de nós foi uma peça preciosa de 
um quebra cabeça (muito cara à Madre 
Michela).A Francigena tem sido como é 
a Casa de Deborah: uma possibilidade 
para as crianças e adultos fazer um pe-
daço da estrada juntos: um caminho.

O Daniel sempre próximo a quem tinha 
dificuldade, com graça e discrição; Gian 
Pietro, que invocava a geriatria quando 
os rapazes não andavam, que se per-
guntava no que estava fazendo aí com 
estes adolescentes e em seguida os coa-
gulava ao redor de uma bola, como se 
fosse de sempre o seu treinador; Guia, 
mãe de todos, mas acima de tudo, uma 
desmemoriada proverbial ...Mítica é a 
flor na sua cabeça. Massimo silencioso e 
irónico companheiro ; Giulia e Davide, 
pais de coração na mão. Marco o grande 
mediador que se tornou nosso “defen-
sor” no trem, os rapazes sentiram-se 
tão preciosos que, para eles o modesto 
Marcos combateu não poupando golpes.
O meu braço direito Giordano e a suas
lágrimas preciosas no momento da co-
memoração de Deborah. O outro o meu 
braço direito, Madre Michela, e o o seu 
mantra: “Somos uma equipe fortissi-
ma”. E a sugestão, sob as estrelas, da 
entrega de credenciais com a bênção 
do Padre Martino. Alessandro e Maria 
nossas guias. Eles abriram e fecharam 
o grupo. Se eles percebiam, algumas 
vezes, pequenos sinais de dificuldade 
imediatamente ajustavam tudo.
Ninguém sozinho. Sempre juntos.
Me faltam as palavras! O encontro 
com o cachorrinho Lázaro. O macarrão 
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A experiência e a partilha da Comissão
Pré-capitular
A caminho do Capitulo Geral 

No dia 1º de Maio de 2019, che-

gamos á Casa Geral, vindas 

do Norte e do Sul do mundo 

canossiano como membros da Comissão 

Pré-Capitular. A partir daquele momen-

to, começamos a viver uma experiência 

concreta de interculturalidade. A pos-

sibilidade de colaboração entre Irmãs 

Canossianas do Norte da Índia, Estados 

Unidos, Argentina e Itália prospectava 

um desafio rico e exigente ao mesmo 

tempo.

As realidades da diversidade das lín-

guas, de mentalidade e formação não 

impediu uma comunicação calorosa, fra-

terna e serena entre nós. A tarefa que 

nos foi confiada pediu uma síntese das 

respostas aos questionários das Irmãs, 

dos Conselhos Provinciais e das Delega-

ções.

Nos encontramos diante de uma grande 

riqueza de reflexões sobre a vida de ora-

ção, vida comunitária e vida apostólica. 

Foram muitas as propostas de passos 

concretos, sugestões acompanhadas 

de um forte desejo de realizar hoje, de 

modo novo, a missão canossiana no 

mundo.

Começou assim um trabalho interessan-

te, desafiador e envolvente, que exigiu 

considerável atenção, para procurar de 

ser fieis aos dados oferecidos pelas Ir-

mãs, observando as constantes e respei-

tando as particularidades.

Foi muito encorajador constatar que as 

Irmãs pedem mudanças positivas para 

que o Instituto se projete para o futuro 

para ser uma presença canossiana sig-

nificativa, especialmente nas periferias 

do mundo. As Irmãs desejam ser ver-

dadeiras “Mulheres da Palavra” e viver 

com maior autenticidade a vocação ca-

nossiana.

RUMO AO CAPITULO GERAL 
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Dicas online e offline

LEITURAS 

Jonathan Safran Foer
Nós podemos salvar o mun-
do antes do jantar. Porque 
nós somos o clima.

“Ninguém a não ser nós des-
truirá a terra e ninguém a não 
ser nós a salvará... Somos o di-
lúvio, somos a arca. O tema da 
emergência climática abordado 
em um livro que tem a urgên-
cia de um panfleto e o encanto 
de um romance. A emergência 
ambiental não é uma história 
fácil de contar e, muitas vezes, 
arriscamo-nos a não nos envol-
ver o suficiente para mudar as 

nossas vidas. É por isso que continuamos indefesos ou 
paralisados. Que sacrifícios são agora necessários para 
salvar um mundo que se transformou numa imenso 
sitio ao ar livre? Em seu novo livro, Jonathan Safran 
Foer usa todos os seus recursos de escritor para contar 
a história da crise climática que é também uma “crise 
da nossa capacidade de acreditar”, misturando de for-
ma original histórias familiares, memórias pessoais, 
episódios bíblicos e dados científicos rigorosos.

Joe Smith, 
Como usar sabiamente o 
papel toalha

Temos certeza que sabemos 
usar bem papel toalha para 
secar as mãos? Um gesto tão 
comum que talvez o damos 
como descontado.Toda vez 
que estamos em um lugar 
público, na escola, na estra-
da, quando chega a hora de 
secar as mãos depois de la-
vá-las no banheiro, nós as ti-
ramos do dispenser automá-
tico, sem pensar nisso, duas, 
três, quatro folhas finas de 
papel. Tanto , mais um, me-
nos um... o que muda?
 Mas não, é importante: só 
nos Estados Unidos, todos 
os anos são usado mais de 
259.000 toneladas de papel 
toalha . Quanto podemos re-
duzir o seu uso, usando ape-
nas uma folha por lavagem? 
E como é feito? Joe Smith 
explica isso de maneira di-
vertida e brilhante: veja e 
nunca mais lave as mãos da 
mesma maneira. Um truque 
simples e cotidiano para ser 
mais sustentável.

LINK: 
https://www.youtube.com/
watch?v=2FMBSblpcrc&-
t=30s

Guia para o Mês Missionário Extraordinario

Despertar na comunidade cristã o dever e o entusiasmo 
de anunciar o Evangelho: este é o objetivo fixado pelo 
Papa que convocou o Mês Missionário Extraordinário 
de outubro de 2019. Na livraria este guia para inspirar 
e estimular a criatividade das Igrejas locais: um ins-
trumento de estilo simples e não prescritivo, portanto, 
nascido num ambiente “sinodal”, como a Igreja de Fran-
cisco, reali- zado com contri-
buições de cristão ao redor 
do mundo e voltado para Aos 
homens e mulheres de boa 
vontade que tem desejo de se 
comprometer  com o anúncio 
do evange- lho.
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Outobro 2019, Mês Missionário Extraordinário
“Batizados e inviados: a Igreja de Cristo em missão no 
mundo”

NOTICIAS

Um mês inteiro dedicado à ora-
ção, à reflexão, às iniciativas 
para dar à Igreja um rosto mais 

missionário. Outubro 2019 foi declara-
do pelo Papa Francisco Mês Missioná-
rio Extraordinário.
 O aniversário, de fato, é um dos mais 
importantes: em 2019 são cem anos da 
Carta Apostólica “Maximum Illud” do 
Papa Bento XV, um texto que deu novo 
impulso à responsabilidade missionária 
de todos os batizados, não só religiosos 
e religiosas, de anunciar o Evangelho, 
reafirmando ao mesmo tempo que no 
coração da missão deve estar somente 
o Evangelho e seu anúncio, eliminando 
todos os outros aspectos culturais ou 
econômicos.

Um documento chave, para sublinhar 
a natureza missionária da Igreja, rea-
firmado também pelo decreto conciliar 
“Ad gentes” do Concílio Vaticano II, 
pela exortação apostólica “Evangelii 
Nuntiandi” de Paulo VI e pela encíclica 
“Redemptoris missio” de João Paulo 
II. O próprio Papa Francisco, na sua 
“Evangelii Gaudium”, desejou uma es-
colha missionária capaz de transformar 
cada coisa:
“A ação missionária é o paradigma 
de toda obra da Igreja”. Neste mês de 
outubro, todos seremos convidados a 
aprofundar a dimensão missionária de 
nosso ser cristão, uma dimensão que 
necessariamente envolve tanto o aspec-
to pessoal de viver a fé como o comuni-
tário.
Existem quatro dimensões, indicadas 
pelo Papa, para viver mais intensamen-

te a jornada de preparação e realização 
do Mês Extraordinário Missionário de 
outubro de 2019: o encontro pessoal 
com Jesus Cristo vivo em Sua Igreja 
através da Eucaristia, a Palavra de 
Deus , oração pessoal e comunitária; o 
testemunho: os santos, os mártires da 
missão e os confessores da fé, expressão 
das igrejas espalhadas pelo mundo; 
formação missionária: a Escritura, 
catequese, espiritualidade e teologia; 
caridade missionária. O logotipo desen-
volvido para o Mês missionario extraor-
dinário é uma cruz missionária, cujas 
cores tradicionais lembram os cinco 
continentes. A cruz é o instrumento e o 
sinal efetivo da comunhão entre Deus 
e os homens para a universalidade de 
nossa missão: é luminosa, cheia de co-
res, sinal de vitória e ressurreição.

O mundo é transparente, porque á ação 
de evangelização não tem bareiras, nem 
é fruto do Espírito Santo. A caridade 
cristã e o mundo transfigurado no Es-
pírito superam as distancias e abrem a 
visão da nossa mente e do nosso cora-
ção. As palavras Batizados e Enviados, 
que acompanham a imagem, indicam 
os dois elementos característico de todo 
cristão: o batismo e o anuncio. 
As cores da Cruz são as tradicional-
mente utilizadas nos cinco continentes: 
vermelho para a América, verde para a 
África, branco para a Europa, amarelo 
para a Ásia e azul para a Oceânia. 
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Jovens e serviço, vida em
plenitude
Uma imersão canossiana na Papua Nuova Guiné

NOTICIAS

No dia 23 de junho, nove jovens mulhe-
res, um grupo formado de estudantes, 
uma secretária paroquial e uma professo-
ra do jardim de infância, acompanhadas 
por Ir. Melissa Dwyer, se encontraram 
em um avião direto da Austrália para 
Papua Nova Guiné, comumente conhe-
cida como a terra do inesperado, para 
onze dias de experiência de mergulho 
organizados pelo Programa Canossiano 
para Voluntários Australianos. No início 
desta viagem, não podíamos imaginar o 
profundo impacto que a simplicidade e o 
amor do povo de Papua Nova Guiné teria 
sobre nós.
Acolhidas no aeroporto pelos sorrisos 
e abraços das Irmãs Canossianas em 
missão na PNG, começamos o nosso ca-
minho pelas ruas de Port Moresby. Ime-
diatamente fomos tocadas pela pobreza 
que nos cercava a apenas três horas de 
distância de nossas casas em Brisbane, 
Australia. Seguiram-se onze dias de mis-
são, fraternidade, alegria e vida, no seu 
desespero, plenitude e esperança.

Vivendo no convento de Bomana, ao 
lado do Colégio Sagrado Coração para 
a formação de professores, pudemos 
ajudar um pouco as irmãs nas diversas 
atividades da missão. Quase tudo o que 
aconteceu foi inesperado e, quando pu-
demos mergulhar na experiência, vimos 
as inúmeras maneiras pelas quais Deus 
veio ao nosso encontro, muito além do 
que nunca esperávamos. Este nosso dese-
jo de permanecer abertas ao inesperado 
foi marcado desde o primeiro dia em que 
chegamos a uma escola primária católica 
de 4.000 crianças. Descendo do ônibus, 
imediatamente começamos a ensinar a 

uma criança o jogo do catador e, num 
piscar de olhos, mais de 1.500 crianças 
cantaram e rezaram conosco. Mesmo que 
a escola estivesse no caos por causa da 
nossa chegada, estamos certas que todos 
gostaram!

A primeira fase do nosso serviço consistiu 
na assistência às clínicas médicas rurais: 
passamos horas empacotando remédios, 
preparar curativos, fazendo bolas de 
algodão para levar na viagem a lugares 
muito simples onde prover alguma as-
sistência médica às famílias do lugar. 
As Irmãs montavam mesas portáteis 
em qualquer lugar e as pessoas simples-
mente se aproximavam. No primeiro dia, 
acampamos perto de um lixão que cerca 
de 3.000 pessoas chamam de “casa”. Em-
bora nenhum de nós fosse enfermeiro, 
estávamos todos dispostos a arregaçar 
as mangas e a dedicar-nos ao curativo 
de feridas, à entrega de medicamentos, 
à pesagem de crianças, à distribuição de 
biscoitos e leite a crianças famintas....

Durante estes primeiros dias de mis-
são médica entre os mais pobres, ficava 
constantemente maravilhada com a 
humanidade das minhas companheiras 
e a gratidão daqueles que encontramos. 
A população local deu-nos muito mais do 
que nós lhes demos. Ao mesmo tempo, foi 
comovente ver o quão grande era a ne-
cessidade, especialmente no final do dia, 
quando chegava o momento de recolher 
tudo para retotar para casa e se devia 
deixar para atrás muitas pessoas sem 
assistência sabendo que pela enormidade 
das necessidade as irmãs não teria podi-
do voltar neste mesmo lugar, pelos menos 

PAPUA NUOVA GUINÉ / AUSTRALIA
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por outros dois 
meses.
A segunda 
fase da nossa 
experiência 
de imersão 
se desenvol-
veu entre 
as nossas 
professoras 
estagiárias, 
com a fina-
lidade de 
partilhar com elas 
um pouco de formação
espiritual e profissional. Organizamos 
quatro noites e dois dias cheias de ir-
mandade, ensinamentos e muita alegria. 
partilhamos experiência com cerca de 
sessenta estudantes de magistério para o 
ensino primário aprendendo com elas en-
quanto elas aprendiam connosco. Apesar 
de pobreza de recursos, sem a Internet e 
computadores, estas futuras professoras 
tornaram-se nossos queridas amigas, es-
tudavam muito e eram muito criativas.
Certamente foi sem duvida muito ins-
piradora para nós, estudantes e profes-
soras ao mesmo tempo, para podermos 
colocar em pratica de volta na Austrália.
Não importa o que fizemos.
- partilhar uma pizza com o Cardeal 
John Ribat ou facilitar uma noite no Es-
pírito para os futuras professoras - nos 
sentimos profundamente enriquecidas 
desta oportunidade de estar simplesmen-
te com as povo de PNG por nos deixar 
tocar pela sua humildade e a abertura 
de coração.O rosto da Igreja na PNG é 
muito diferente. É simples. É pobre . No 
entanto, é generosa, hospitaleira. E´ fiel. 
Nós, australianas, temos sentido, em 

várias maneiras, 
o nosso não 
estar equi-
padas para 
o serviço e 
isso sempre 
foi humilhan-
te. Como foi 
também o fato 
que o povo não 
se importavam 
com as nossas 
incapacidade. 
Sempre foi 
aberta e estimu-

lante as nossas partilhas. De 
várias maneiras, neste viagem tenho 
me encontrado com a minha pobreza. E 
certamente ao povo de PNG que conhece-
mos não lhe falta espírito. A fraternidade 
com as jovens, as minhas companheiras 
de viagem, o amor com que as Irmãs Ca-
nossianas vivem o serviço na sua missão, 
foram alimento durante esta experiência. 
Foi uma experiência de vida de pura 
alegria e partilha, na sua simplicidade 
e pobreza, juntamente com as minhas 
companheiras australianas, mulheres 
a procura de Cristo. Dando algo de nós, 
não podemos negar que tenhamos recebi-
do muito mais do que isso. Embora agora 
eu me encontro na Austrália novamente, 
meu coração permanece de alguma forma 
naquele belo país. Sei que já não sou a 
mesma pessoa tendo caminhado um pou-
co com o povo de PNG.

più
vita

de Georgina Devenish-Meares, 18 anos, Australia
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“O encontro com os pobres te poe em discussão”
A experiencia de uma jovem voluntaria japonesa nas Filipinas

Neste verão escolhi viver a pro-
posta do Voica, e foi uma das 
experiências mais memoráveis 

da minha vida. A experiência aconteceu 
do dia 06 ao 17 de agosto a Bulihan, Ta-
gaytay e Manila. Antes de chegar nas 
Filipinas, estava muita preocupada: 
como ia ser a alimentação , a eletricida-
de e água?
Preocupaçoes todas voltadas sobre a 
mim mesma. Privada de sentido, como 
teria percebido logo, ao me encontrar 
com as pessoas de de Bulihan. Sim, 
porque aí me acolheram com todo o co-
ração, com os seus belíssimos sorrisos. 
O Japão, de onde eu venho, tem todo o 
conforto e 
é conhecido 
por ser um 
Pais muito 
desenvolvi-
do.
Os Filipi-
nos porem, 
pareciam 
muito mais 
felizes que 
os japone-
ses.
Penso ao 
teritorio 
agricula no 
qual estive, 
as filhas 
das famílias que me acolheram: madu-
ras, diligentes, cheias de amor recebido 
dos próprio pais. Isto levou -me intero-
gar-me sobre o que é a felicidade.
Penso ao projeto de apoio a alimentacão 
das crianças que partecipei. 
Lembro uma pequena, que comia fa-
minta, explicando-nos que aquela cimi-
da era além daquilo que normalmente 
ela podia se permitir.

Outras crianças nos diziam que aquele 
almoço era a ultima refeição do dia, 
Porque não teriam jantado.
Isto me levo a ser mais consciente de 
quanta sorte a gente tem por ter três 
refeições diárias. Penso ao ultimo dia, 
quando visitei uma mãe doente de 
cancer a mais de quatro anos, e a filha 
doente com diversas patologias. A mãe 
tinha dato prioridade ao tratamento 
da filha em detrimento do seu, mas por 
causa da situação econômica não podia 
curar-se totalmente. Senti-me impoten-
te: naquele momento não podia fazer 
outra coisa que escutar a sua historia . 
Através deste projeto de voluntariado 

pude viver 
muitas 
experiênc-
ias e encon-
trar muitas 
pessoas. Me 
fez sorrir 
e comover. 
Este Pais, 
as Filipi-
nas, é um 
lugar assim 
lindo e rico 
de pessoas 
cativantes e 
doces.
Fez surgir 
em mim 

o desejo de apoia-las o mais possível, 
mesmo se a distancia . Farei o melhor 
que posso, a partir do empenho no 
estudo em na faculdade. Desejo-vos e 
aconselho-vos de visitar as Filipinas, e 
de viver uma experiência VOICA como 
aquela que eu vivi: uma experiência 
que leva a colocar em discussão muitos 
aspectos da própria vida.

de Misaki Tsukada
JAPAÕ / FILIPINAS

NOTICIAS



“Quanto vale para voçê uma oração?”
Jovens na Albania, nos passos da fé 

Jovens de vários lugares da Italia, 
da Lituania e da Albania nos en-
contramos para viver um campo 

itinerante na via dos mártires em Al-
bania, guidas da Ir.Filomena, Ir.Anto-
nella, Ir.Antonietta e Maria. Com as 
mochilas cheias de coisas materiais e 
com um bocado de temor, junto com 
muito entusiasmo, nos aventuramos do 
dia 05 até o dia 12 de agosto, neste per-
curso a nós desconhecido.
Quatro foram as palavras que tem 
ritmado o nosso caminho: itinerancia, 
martírio, diversidade e serviço. A pala-
vra itinenerario nos acompanhado seja 
em sentido físico, deslocando-nos etapas 
representando lugares de martírio ver-
dadeiros próprios testemunhos de quem 
viveu o horror, seja como metáfora de 
um percurso espiritual interior de qual-
quer de nós que temos partilhado com 
silencio, com a reflexão, com as orações , 
com um aperto de mão o com um aperto 
de mão e com um sorriso. Temos percor-
rido também estrada em subida, mas a 
todas chegadas o cansaço desaparecia 
em um momento, porque pudemos gozar 
das belas cores da Albania: cores frios, 
cores vivazes, cores suave.
Albania, terra que ainda hoje faz as 
contas com um passado duro e atroz, 
marcado da dominação Otomana por 
500 anos e do regime comunista por 
mais 50 anos. Mas não obstante isto, 
nos maravilhou como a luz do Senhor 
tem dirigido e dado força a este povo 
martirizado...
Uma força que nós jovens,desconhecemos!
Integrando-nos plenamente nesta rea-
lidade, através o confronto continuo, a 
escuta direta de testemunhos, a curio-
sidade de conhecer a lingua e as tradi-
ções (comidas, danças, costumes) en-
tendemos que a diversidade è somente 

aparente, porque nos sentimos irmãos 
unidos pelo único fio que nos fez desco-
brir aquela fé que, eles, por primeiros, 
tem vivido.
A certo ponto, fomos chamadas a “sujar 
as mãos”, nos colocando a serviço das 
distribuição de refeções, atividade ges-
tida pela Associação “Papa João XXIII”, 
onde o contato com os pobres nos co-
locou em discussão a fragilidade de 
cada uma de nós; nós que precisamos 
do sorriso deles, da alegria, da fé como 
exemplo de vida. Tudo isso nos levou 
a refletir sobre os nossos passos: a mo-
chila que no inicio era cheio de coisas 
inúteis, dia após dias, foi esvaziando-se 
e enchido de um tesouro mais precioso, 
mais essencial!
“E você, quanto está disposto a deixar 
as tuas certezas e se deixar colocar em 
jogo?”
Condividamos todos os jovens a noa 
ficar parados nas próprias ideias, sobre 
a própria fé “frágil”, sobre as próprios 
confortos,mas as se deixar por em dis-
cussão, mesmo que isto nos amedronta , 
como diz Papa Francisco: “Levantai-vos 
do vosso sofá, saiam e se ponham em 
caminho”. Não podemos testemunhar 
que vale a pena, porque agora nos sen-
timos mais enrequecidas e fortes na 
nossa fé que é chamada a crescer sem-
pre mais.

35

più
vita

de Emanuele, Viktorija, Marinela, Adelina, Claudia, Gloria, 
Sara, Maria, m. Filomena, m. Antonella, m. Antonietta

ITALIA / ALBANIA
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As palavras da intercultura
Dicas, sussurros, vestígios de caminho de todo o mundo

Além das ideias, além daquilo que é justo e injusto há um lugar.
Vamos encontrar-nos lá.
[Jalāl ad-Dīn Rūmī]

É tempo que os pais ensinem rapidamente aos jovens que 
na diversidade há beleza e força..
[Maya Angelou]

Toda a variedade, toda a delicia, toda a beleza da vida é 
composta de sombras e de luzes
[Lev Tolstoj]

Não há mais judeu nem grego; não há mais escravo nem livre; não 
há mais homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo 
Jesus. [Carta aos Gálatas 3,28]

SE QUERES IR VELOZ, VAI SOZINHO. MAS SE QUERES 
IR LONGE VA JUNTOS. 
[Proverbio africano]

A chave para criar comunidade è aceitação, a celebração das
diferenças individuais e culturalis. È a chave para a paz no mundo
[Scott Peck]

Lembra-te sempre que és único.E os outros também. 

[Margaret Mead]

NENHUMA CULTURA PODE VIVER SE 
PROCURA SER EXCLUSIVA. 
[Mahatma Gandhi]

Não è maravilhoso? Somos todos feitos a imagem e 
semelhança de Deus, e mesmo com tanta diferença no 
seu povo. 
[Desmond Tutu]

EU POSSO FAZER COISAS QUE VOCE NÃO 
PODE, VOCE PODE FAZER COISAS QUE EU 
NÃO POSSO. JUNTAS, PODEMOS FAZER 
GRANDES COISAS. [Madre Teresa]

O mundo tornou-se muito pequeno demais por qualquer
 outra coisa que a fraternidade.
[Arthur Powell Davies]

Cada um de nós pode ser a ponte de encontro entre 
as culturas e religiões diferentes, uma forma de 
descobrir a nossa comum nossa comunm humanidade.
[Papa Francesco]
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MES MISSIONÁRIO EXTRAORDINÁRIO

5 JORNADA INTERNACIONAL
DA BENEFICÊNCIA

15 MEMÓRIA DE NOSSA 
SENHORA DAS DORES

26 JORNADA INTERNACIONAL
DA ELIMINAÇÃO TOTAL 
26 DAS ARMAS NUCLEARES

S E T E M B R O  2 0 1 9

8
FESTA DA NATIVIDADE DA
BEM AVENTURADA VIRGEM MARIA 
JORNADA INTERNACIONAL PELA 
ALFABETIZAÇÃO

21 JORNADA INTERNACIONAL
21 DA PAZ DAS NAÇOES UNI-
DAS

28 JORNADA INTERNACIONAL
DO ACESSO UNIVERSAL
28 A FORMAÇÃO

2 JORNADA INTERNACIONAL
DA NÃO-VIOLENCIA 

11 ORNADA MUNDIAL DAS 
MENINAS

17 JORNADA MUNDIAL 
PELA ELIMINAÇÃO 

5 JORNADA MUNDIAL
DO PROFESSOR

16 JORNADA MUNDIAL DA 
ALIMENTAÇÃO

31 JORNADA MUNDIAL
DA CIDADE

O U T U B R O  2 0 1 9

E V E N T O S
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1 SOLENIDADE DE 
TODOS OS SANTOS

10 JORNADA MUNDIAL DA
CIIENCIA PELA PAZ E O 
DESENVOLVIMENTO

17 20III JORNADA MUNDIAL OS 
POBRES

JORNADA MUNDIAL 
DA INFANCIA 

N O V E M B R O  2 0 1 9

2 COMEMORAÇÃO
DOS DEFUNTOS

16 JORNADA MUNDIAL
DA TOLERANCIA

21 GIORNATA MONDIALE 
DELLA FILOSOFIA 25 JORNADA MUNDIAL PELA ELIMI-

NAÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA 
AS MULHERES

1 PRIMEIRO DOMINGO
DO TEMPO DE ADVENTO

3 JORNADA INTERNACIONAL
PARA AS PESSOAS
COM DISABILIDADE

8

11

20

SOLENIDADE DA IMACULADA 
CONCEIÇÃO DA BEM 
AVENTURADA VIRGEM MARIA

JORNADA INTERNACIONAL
DA MONTANHA

JORNADA INTERNACIONAL
DA SOLIDARIEDADE 
HUMANA

D I C E M B R E  2 0 1 9

2 JORNADA INTERNACIONAL 
DAS NAÇÕES UNIDAS PELA 
ABOLIÇÃO DA ESCAVIDÃO

5 JORNADA MUNDIAL DO 
SOLO

10

18

25

JORNADA DOS DIREITOS 
HUMANOS

JORNADA INTERNACIONAL 
DOS MIGRANTES

SOLENIDADE DO NATAL 
DO SENHOR
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EM TOGO, GINECOLOGOS E MISSIONARI
Mãos maternas e paternas para fazer nascer a vida 

No salão do refei-
tório das madres 
canossianas em 

Agoenyivè destaca-se uma 
reprodução do Filho Pródi-
go de Rembrandt. Talvez o 
particular mais importante 
desta pintura sejam as mãos 
do Pai Misericordioso; obser-
vando-as com cuidado, per-
cebe-se que não são iguais, 
mas é uma mão masculina, 
uma mão feminina. Não 
é apenas “nosso Pai”, mas 
também “nossa Mãe”, é nos-
so tudo.
Está escrito que Deus não 
tem mãos nem pés, tem 
apenas as nossas mãos e os nossos pés, 
e é lindo imaginar na mão de uma mu-
lher a mão das Madres, espalhadas pelo 
mundo.
É a administração dessa Caridade divi-
na que prefere os pobres, que se dobra 
sobre o sofrimento, que se preocupa com 
os doentes, que se preocupa com os últi-
mos.

Esta reflexão orientou o trabalho de um 
grupo de ginecologistas que nestes dias 
prestaram serviço gratuito no Togo: Ale-
xandra, Maurizio, Suzi, Francesco, Vin-
cenzo. Estes médicos de Mantova, du-
rante anos, fizeram trabalho voluntário 
no hospital de Datcha, agora não mais 

dirigido pelas Madres Canossianas, e 
agora estão pedindo para voltar para o 
hospital em Lomé. Com um apoio ines-
timável para a maternidade, eles traba-
lharam ao lado das Madres Canossianas 
e do pessoal permanente do dispensário 
Voica.

FUNDAÇÃO VOICA
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BROTA Á ÁGUA E O FUTURO FLORESCE 
Portadores de esperança a Bunia

Em Bunia, uma pequena cidade 
em Ituri na República Democrá-
tica no Congo, cerca de 800 meni-

nas e meninos, com os seus professores 
e famílias esperaravam confiantemente 
que viesse o primeiro jato d’água. Gra-
ças a ajuda da Associação “La Sorgente 
di Dello” (Brescia) e Cuore Amico (Bres-
cia), os motores da máquina de perfu-
ração foram acionados e atingiram os 
aquíferos no subsolo da Escola infantil e 
Primaria “Santa Josefina Bakhita”.

Os “garimpeiros de água” de Bunia fo-
ram premiados e com eles os “portadores 
de esperança” que os apoiaram: hoje a 

água flui abundantemente para cerca 
de 800 crianças e seus professores das 
Escolas Canossianas de Bunia, a uma 
pequena cidade em Ituri, na República 
Democrática do Congo.
O “obrigado” de Ir. Daniela Balzarotti, 
madre missionária canossiano na África, 
vem de Bunia para agradecer a muitos 
doadores, mas acima de tudo a todos os 
amigos das Associações de Brescia.
A água traz vida à terra, como o a pos-
sibilidade de uma educação traz para a 
vida de crianças e jovens. “Portadores de 
esperança”!

più
vita
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A morte de Madre Griselda Vettore 
- missionária canossiana na Ín-
dia por mais de 70 anos, pioneira 

e promotora do apoio à distância para 
as crianças de Mumbaici, tocou –nos 
profundamente. Há alguns meses, com 
visão e sensibi-
lidade próprias, 
M. Griselda 
informou-nos da 
sua decisão de 
terminar a sua 
experiência de 
apoio à distân-
cia: a sua idade 
avançada (quase 
98 anos) não lhe 
permitia mais 
dedicar-se aos 
suas queridas 
crianças como te-
ria desejado. No 
entanto, ela que-
ria acompanhar 
todos os seus benfeitores, e também a 
nós da Fundação Canossiana, para uma 
nova forma de apoiar as crianças que 
ela tinha desenvolvido e compartilhado 
plenamente com suas amadas irmãs 
indianas chamadas a acompanhar o seu 
trabalho de solidariedade.

Já não se trata de uma questão de ado-
ção à distância de uma única criança, 
mas de um apoio de grupo que permi-
tirá garantir uma educação escolar de 
base para toda uma turma.

Duas são as realidades educativas que 
as canossianas, fiéis ao ensinamento da 
Madre Griselda, identificaram para a 

VAMOS DAR UM FUTURO AS 
“FUTURO AS CRIANÇAS DE IRMÃ GRISELDA”

FUNDAÇÃO VOICA

difícil situação sócio-econômica em que 
se encontram e que vivem um gran-
de número de famílias e numerosos 
crianças: as aldeias rurais de Bilpudi 
(Gujarat) e Shirpur (Maharasthra) são 
caracterizados por uma predominân-

cia agrícola e 
de subsistência 
e há uma forte 
discriminação 
em relação a 
certas minorias 
étnica e tribais a 
quem pertencem 
a maioria das 
crianças destina-
tárias do grupo.
O legado da so-
lidariedade da 
Madre Griselda 
é confiado a to-
dos nós e está à 
espera de ser re-
cebido e transfor-

mado em gesto concreto: com a mesma 
quantia do apoio à distância individual 
(250€) em conjunto podemos contribuir 
para o apoio de uma turma inteira das 
escolas maternas e Primária de Bilpudi 
e Shirpur, assegurando aos pequenos 
estudantes: mensalidade escolar, uni-
formes, livros didáticos e materiais e o 
transporte para aquelas crianças que 
vivem mais longe da escola. O sonho da 
Madre Griselda está agora no nossas 
mãos e corações: uma vida para as suas 
amadas crianças.
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Como doar:

BONIFICO BANCARIO EN EURO

Banca Popolare di Sondrio Filiale di Roma 
Sede Viale C. Pavese n. 336 - 00144 Roma
IBAN: IT83 E056 9603 2110 0000 5128X88
BIC/SWIFT: POSOIT22
Intestato a: Fondazione Canossiana - 
progetto Laripani

CREDIT TRANSFER IN US DOL 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO – Roma 
IBAN: IT53 D056 9603 211V ARUS 0005 128 
BIC/SWIFT: POSOIT22
In favour of: Fondazione Canossiana - 
to Project Laripani

CONTO CORRENTE POSTALE

POSTE ITALIANE S.p.A. n. 62011531
Postal Giro Account

CHEQUE BANCARIO non trasferibile

Cheques



“ Pai nosso
O teu único Filho Unigenito Jesus ressuscitou dos 
mortos, deu aos seus discípulos o mandato de “ir e 
fazer discípulos de todos os povos”;
Você nos lembra que, através do nosso batismo, nos 
tornamos participantes da missão da Igreja.
Pelos dons do Seu Espírito Santo,
concedei-nos a graça de sermos testemunhas do 
Evangelho, corajosos e zelosos,para que a missão 
confiada 
à Igreja, ainda longe de ser cumprida, encontre 
expressões 
novas e eficazes que levem vida e luz ao mundo.

Ajuda-nos a assegurar que todos os povos possam 
encontrar o amor salvífico e a misericórdia de Jesus 
Cristo, que é Deus, e que vive e reina contigo, na 
unidade do Espírito Santo.
Amém.

[Oração pelo Mês Missionário Extraordinário, 
Outubro 2019]

”

CASA GENERALICIA DAS FILHAS DA 
CARIDADE CANOSSIANAS

via della Stazione di Ottavia, 70 
00135 Roma - Italia
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