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ueridas, queridos, é com emoção
que apresentamos este primeiro
“VitaPiù” da nova década. Nosso
2020 se abre com sentimentos de gratidão
pela jornada de escuta e compartilhamento
que a família Canossiana realizou nos últimos meses, buscando caminhos para novas
perspectivas em vista do 17º Capítulo Geral
do Instituto. Este evento fundamental - um
grande evento, não apenas do Instituto,
mas da Igreja – já está às portas. Conhecemos o tema: “Mulheres da Palavra que
amam sem medida. Reconfiguração para
uma vida de santidade na e para a missão
hoje”. E aqui neste primeiro “VitaPiù” de
2020, escolhemos aprofundar o que significa
ser “Mulheres da Palavra”. Pedimos a cinco
amigos e amigas para que nos ajudassem
a investigar esta pergunta. Cinco “vozes
do mundo”, com contribuições valiosas sobre a figura de Maria Madalena, o “gênio
feminino” da Igreja, a beleza da Palavra
na Mulher que assume o cuidado da vida,
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e dois testemunhos da América do Sul e
do Extremo Oriente sobre o que significa
procurar viver hoje a fé com coerência e coragem, como mulheres. Na enquete sobre o
mundo canossiano, perguntamos a nós mesmos qual é o rosto da família canossiana na
véspera do Capítulo, como a dimensão da
fraternidade é perpassada pela dimensão
intercultural e qual vinho novo, qual profecia está surgindo para o futuro. O futuro
é um pouco o protagonista desta questão,
mesmo com os dez desafios da década de
2020 e as próximas etapas do caminho da
Igreja, juntamente com o Papa Francisco.
Finalmente, as colunas usuais e uma página de fotos que deseja ser um presente para
todas as mulheres.
Boa leitura!

Paolo Bovio
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Il O Senhor te conceda aquela verdadeira
paz que desejo de coração para ti
(Santa Maddalena, 4-1-1826)

C

aros leitores, Começamos este
novo ano de 2020 comemorando
o 53º Dia Mundial da Paz em 1º
de janeiro. Trocamos saudações de alegria, de bênçãos abundantes e de paz, de
mil maneiras e em todas as línguas. É
verdade que em alguns casos eles podem
ter sido resultado de hábitos ou apenas
expressões formais, mas também é verdade que o início de um novo ano é algo
sem precedentes, que nos atrai e nos entusiasma, pois nos oferece novas oportunidades que se abrem para a esperança.
Dois dias depois, os eventos que aconteceram nos surpreenderam. Certamente
eles não falavam de paz, pelo contrário,
falavam de agressões, de morte que se
somavam a todos os eventos acontecidos
no ano que apenas terminara. Eu acho
que foi um momento triste e preocupante
para todos, que causou incerteza e medo.
\muitos de nós se perguntaram: “O que
acontece com a paz? Ainda é possível?
É utopia? Qual o sentido de nos desejar
paz se ela não puder ser alcançada? “
Há uma realidade da qual devemos estar cientes: a paz depende de cada um de
nós, porque todos podemos ser construtores da paz.
Vamos nos perguntar: “De que maneira? O que podemos fazer?” Talvez não
seja possível para qualquer um de nós

intervir a nível internacional, mas como
Família Canossiana, formada por religiosos e leigos, que estamos no mundo
e vivemos a internacionalidade, temos
muitas possibilidades de dar nossa contribuição para a paz, o que também se
realiza com acordos, mas acima de tudo
como testemunhas, educadores e portadores da paz entre os jovens e entre todas as pessoas que encontramos todos os
dias. Para sermos portadores da paz, é
importante começar de nós mesmos, cultivando-a em nossos corações, em nossas
famílias, em nossos ministérios. A paz no
mundo nasce no coração de toda mulher
e de todo homem na terra.
Uma atitude serena, paciente e respeitosa em relação a todos, uma palavra que é
silenciada ou dita com bondade, atenua
as tensões que podem ser criadas em diferentes ambientes e proporciona uma
experiência de paz. É o modo de viver o
Evangelho e de ser mulheres e homens
do “Verbo”, conforme se expressa, o tema
do nosso XVII Capítulo Geral expandindoo.
A oração e o testemunho ativo sejam a
nossa força, abram o nosso corações, juntamente com o de nossos irmãos e irmãs,
à “Paz, como caminho de esperança”.
Maria, a Mãe de Deus, interceda por nós
e nos faça dom da paz.

M. Annamaria Babbini
Superiora Geral
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Stupenda
immacolata fortuna
per te tutte le creature
del regno
si sono aperte
e tu sei diventata la regina
delle nostre ombre
per te gli uomini
hanno preso
innumerevoli voli
creato l’alveare del
pensiero
per te donna è sorto
il mormorio dell’acqua
unica grazia
e tremi per i tuoi
incantesimi
che sono nelle tue mani
e tu hai un sogno
per ogni estate
un figlio per ogni pianto
un sospetto d’amore
per ogni capello
ora sei donna
tutto un perdono
e così come vi abita
il pensiero divino
fiorirà in segreto
attorniato
dalla tua grazia.
[Alda Merini]

Chi educa un bambino, educa un uomo.
Chi educa una donna, educa un villaggio.
[Proverbio africano]

Ogni volta che una donna lotta per se
stessa, lotta per tutte le donne.
[Maya Angelou]
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Donna, non sei
soltanto l’opera
di Dio,
ma anche degli
uomini, che sempre
ti fanno bella con
i
I poeti ti tessono loro cuori.
una rete
con fili di dorate
fantasie;
i pittori danno
alla tua forma
sempre nuova
immortalità.
Il mare dona le
sue perle,
le miniere il loro
oro,
i giardini d’estate
i loro fiori
per adornarti,
per coprirti,
per renderti sempre
più preziosa.
Il desiderio del
cuore
ha steso la sua
gloria
sulla tua giovinez
za.
Per metà sei donna,
e per metà sei
sogno.
[Rabindranath
Tagore]
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otores a reação. A pesar
do que gostamos de pensar,
a maioria de nossas ditas
“ações”, boas ou más, são na verdade
reaçoes. A vida nos precede e nos
ultrapassa, a realidade nos bate por
dentro e por fora e, inevitavelmente,
nossa ação é mais exatamente uma
reação a tudo o que acontece ao nosso
redor e por dentro. Só para dizer: já
bem antes de acordar, as “vozes” do
interior nos antecipam a agenda do
dia, girando a chave num mecanismo
de reação que, mesmo sem ter tirado
o fatídico primeiro pé da cama,
ativa um semissistema automático
de predisposições (boas ou más),
prevalências, humores e energias que
compõem a maior parte do combustível
com o qual circunavegamos todos os
santos dias. Compreender algo da
operação do “motor a jato” que ribomba
dentro de nós é parte crucial, delicada e
fascinante do percurso de toda jornada
humana. Adquirir a sabedoria de
saber colocar as mãos, na interioridade
para suavizar os defeitos e aumentar
as virtudes dos mecanismos fortes;
bem, é isso que se diz que o Espírito
Santo conhece. Para cada ser humano,
a graça de poder habitar no segredo
da própria interioridade, certamente
não é uma questão como “geologia da
intimidade”, nem é algo como “ginástica
da introspecção”. O profundo mistério

da identidade de cada um é, de fato,
templo do Espírito Santo, e para
poder habitar nele plenamente, cada
um deve se familiarizar não apenas
consigo mesmo, mas também com Ele,
o Espírito Santo. Em outras palavras,
a oração é a casa da interioridade.
Exatamente como Madalena de
Canossa teve que aprender nos longos
e pacientes anos de sua formação à
escuta.
Feitos de escuta. O mundo que
nós humanos habitamos não é
feito de “coisas” e eventos inertes,
mas de significados pululantes. De
relacionamentos e comunicações para
os quais temos uma predisposição
inata, sendo todos nós ouvintes
naturais e talentosíssimos. É
precisamente através do sentido do
escutar que o Senhor vem ao nosso
encontro e de três maneiras, como
narra e canta o delicioso Salmo 19,
1,4. “Os céus narram a glória de
Deus, (...) não são discursos e não
são palavras que possam ser ouvidas
“(1,4): a criação anuncia atônita a
face radiante do Criador, aos ouvidos
do espanto e admiração dos filhos de
Deus.” A lei do Senhor é perfeita, (...) os
preceitos do Senhor são precisos ”(Sl.
18,9): Deus encarna sua Paternidade
na comunicação com seus filhos, até
comunicar a si mesmo na Palavra
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que se faz carne. “O temor do Senhor
é puro, imutável para sempre “ (10):
Deus pegou casa, montou a sua tenda
e construiu o seu Templo na profunda
interioridade dos sentimentos e anseios
de cada um de seus filhos e ali o
Espírito Santo vive e ora. Lá de cima ou
aqui debaixo, o Espírito Santo fala ao
coração de cada um, precisamente como
o Senhor o descreveu: “Ele vos ensinará
tudo e vos fará lembrar tudo o que eu
vos disse” (Jo 14,26).
Ação, reação, paixão. De fato, é
próprio da graça do Espírito dar vida
às Escrituras e ressuscitar o Verbo
que continuamente nelas se doa, para
que a luz do mistério do rosto do Pai
celestial apareça na mente e no coração
dos filhos de Deus. O mistério do
amar e do agir de Deus que, de toda e
para toda a eternidade, não age nem
reage: padece. Dá-se sem medida, se
entrega impotente e indefeso, confia e
se confia na Trindade e em seus filhos.
As histórias do Natal nos revelam
uma grande catequese que antecipa
o significado da Paixão e da Cruz de
Jesus, por exemplo: alguém que se
considerava o mestre do mundo, o
imperador, decide contar as cabeças
daqueles dos quais acredita comandar,
e o Criador das inontáveis estrelas e

grãos de areia do mar sofre e deixa-se
censurar (Lc 2,1). Outro cara, chamado
Herodes, ainda mais louco, o Filho de
Deus, e Deus Pai, em vez de eliminar
Herodes, sofre junto com muitas
vítimas inocentes da violência insana
dos violentos (Mt 2,13). Deus se revela
Pai da vida (e não da morte), Amor que
se entrega, que carrega sobre si o mal
do mundo, e morrendo para a salvação
dos filhos e irmãos que amam mais
que sua própria vida, vence a absurda
espiral da morte que traz morte e abre
passagem para a vida eterna.
Madalena do ouvir e escutar.
Quanto ao ‘ouvir as vozes’, certamente
Madalena foi inigualável. Até demais.
E, de fato, Padre Libera teve que
usar de paciência e sabedoria por
sete longos anos para poder educar
sua filha a desviar a atenção de ouvir
cada farfalhar de folha interior e,
em vez disso, dedicar-se a “escutar
o seu coração”, onde, infalivelmente
Madalena encontrou o Espírito Santo
que a esperava e lhe falava. Tão intenso
e saciante foi o encontro com o divino
que lhe habitava que, para Madalena
passar do seu próprio coração para o
Coração de Deus, foi um salto só. Por
temperamento mulher de projetos e
ações, ouvindo o Coração (pensemos no
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grande Plano da Fundação elaborado
assim que ela saiu da escola de escuta
e discernimento do Padre Libera)
Madalena aprendeu com Deus o amor
pelo Crucificado e pelo Padecer de
Deus. Portanto sua trajetória de vida
e fundações tornou- se um rosário
de ‘paixões’, ou melhor, de uma
disposição interior apaixonada para
abraçar a realidade, os acontecimentos
e as pessoas, entregando plena e
confiadamente a si mesma a cada um
como nas próprias mãos de Deus, e a
paciente aceitação de sofrer as ações
dos outros e as reações à escola de seu
amantíssimo Crucificado, confortada
pela presença ao pé de cada cruz - de
Maria Mãe das Dores. Certamente
não é necessária uma lupa para
reconhecer como Maddalena conduziu
consciente e com livre paixão a história
da primeira Fundação de Verona. A
história da fundação canossiana foi
mesmo uma peregrinação de paixão
em paixões. Paixão e compaixão. Da
sensibilidade de Madalena à escuta
de seu prório coração e do Coração
de Deus, atinge a delicadeza em
compadecer as paixões do Senhor
por amor de seus filhos e irmãos. A
compaixão por Deus de Madalena
emerge precisamente do documento
que são as ‘Sete Comemorações do
Sangue Preciosíssimo e das Dores
de Maria’, com ‘Reflexões’ em anexo,

escritas pelo amor a seus filhos da
frágil ‘Congregação dos Filhos da
Caridade’, para incutir neles o “Espírito
mais generosíssimo” e as “virtudes”
do Crucificado. Este texto revela a
clara compreensão de Madalena do
mistério da ação / sofrimento de Jesus
como a única via de salvação e seu
evidente consentimento (isto é, um
comum profundo sentir) para moldar
sua vida a exemplo do Crucificado.
Igualmente interessante e comovente
é a sensibilidade de Maddalena por
todos os textos da Escritura, mesmo
os mais insólitos, (pense, por exemplo,
em “Entrei sozinho no tanque eu
mesmo pisei” de (Is 63,3), nos quais
é possível entrever e vislumbrar o
sofrimento de Deus. Embora ela não
pudesse acessar as Escrituras, exceto
através da Liturgia e de alguns livros
de meditação, Madalena sempre se
sentiu decididamente em casa, lá onde
o Espírito Santo habita. O Espírito
que a esperava na interioridade de seu
próprio coração e que ao longo de sua
vida lhe ensinou e recordou o que e a
maeira do que o Senhor fez.

por p. Angelo Bettelli
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«Mulher, porque choras?
A quem procuras?»

Maria Madalena, nas origens da fé

«E
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les levaram o Senhor para
longe do túmulo e não sabemos onde eles o colocaram!»
As palavras de Maria Madalena, após
a descoberta de que o túmulo de Jesus
estava aberto, expressavam uma preocupação, um medo ainda mais forte do
que o experimentado com a morte de
Jesus, porque a presença de um sepulcro e o fato de saber que ele guarda o
corpo de um ente querido é tranquilizador: há a dor do luto, mas há um sinal
que ainda nos liga à pessoa desaparecida. Se, em vez disso, a sepultura é
profanada, se o
corpo do Senhor
foi retirado,
como Maria
suspeita sem se
dar ao trabalho
de verificar, não
nos resta realmente nada. Eu
me pergunto se
as palavras de
Maria Madalena
não dão voz, talvez, ao maior medo de
um crente que se olha ao redor no mundo de hoje: de que não sabemos mais
onde encontrá-lo, em um mundo cujos
critérios de orientação parecem muito
distantes do evangelho que ele anunciou e da vida proposta que encarnou.
ao extremo de se doar na cruz. É bom
que também nos meçamos também com
essa vertigem, para lembrar o que está
em jogo na fé pascal que professamos.
O coração da Madalena é um sepulcro,
onde o amado está presente como morto
e ausente como ressuscitado. Somente
quando se sente chamada pelo nome,
sai do seu luto para entrar na vida ple-

na: as lágrimas são o filtro pelo qual se
vê o ressuscitado, ou seja, a vida real!
No evangelho de João, Jesus chama
apenas Lázaro pelo nome e, dizendo
Lázaro, ele o tira do túmulo. Ouvir o
seu nome falado pela boca dele o faz
sair da morte para a vida. Então ele
chama Filipe pelo nome: “Filipe, você
não sabe quem vê, o Pai me vê?” Filipe
não conhecia o rosto: sair para a vida
significa ver o rosto do Pai e da Mãe,
que você vê no Filho, em Jesus. Depois
será Pedro, que negou três vezes e será
chamado três vezes pelo nome: ele sairá do pecado para o perdão,
para a reconciliação. E então essa mulher que é a esposa. Apenas com o nome e
basta! Não há mais nada a
dizer. Enquanto com os outros sempre há algo a dizer,
aqui nada. Basta o nome,
porque ela é muito mais do
que apenas o nome.
Por que, depois do sábado, Maria vai ao túmulo o
mais rápido possível? Podemos dizer
que nela há um desejo de estar perto do
corpo morto de Jesus: aquele a quem
Maria amava morreu, agora seu corpo
está lá no túmulo e Maria quer estar
simplesmente perto dele.
É com torturada pela “ardente intimidade da ausência” (Rainer Maria
Rilke). Os anjos lhe perguntam: “Mulher, por que choras?” Maria continua
firme obsessivo a sua busca por Jesus,
a quem ela define como “o meu Senhor”. Maria permanece lá, como na
intuição de que o grão de trigo brota
onde foi semeado, ela não pode afastar-se dali, porque lá está a sua memória,
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a memória de sua vida, o amor
extremo revelado, aquela ferida,
aquela deposição no sepulcro, aquele perfume. E então fica aí, parada.
E chora: certas coisas, diziam os
antigos, só podem ser vistas por
um olho que chorou. Esse choro
certamente expressa o abismo de
seu amor ao qual falta à pessoa que
ama. E o Evangelho todo quer nos
levar a desejar o Senhor. Se não o
desejas, não existe. Porque Deus é
amor e dom. E o recebes na medida
do desejo. Esse choro é como a água
‘batismal’ da qual esta mulher está renascendo para uma vida nova.
Há algo extraordinário nesse amor persistente para além da morte: Maria não
está satisfeita com a memória, as palavras ou o sepulcro que é um memorial:
ela quer estar ao lado do corpo de Jesus. Uma busca amorosa, fiel e perseverante que luta para aceitar a realidade
do fim de um relacionamento, porque
para ela Jesus significava tudo. Maria
Madalena deseja a “pessoa” de Jesus:
o amor é sarado apenas pela presença
de quem ama. “Levaram embora o meu
Senhor, eu não sei onde o colocaram, se
sabeis alguma coisa, dizei-me!”. A ela
interessa saber onde está o seu Senhor.
Porque ali também ela é de casa: o onde
é fundamental, seja no primeiro encontro com Jesus (“Mestre, onde moras?”),
seja aqui. O problema fundamental é
onde ele está, onde está de casa de maneira que eu também possa estar em
casa com ele.
Olhar para trás, tem grande valor
simbólico, Maria relê toda sua vida
com Jesus, faz uma anamnese de seu
relacionamento cheio de amor por ele
e, portanto, continua a chorar também
pela nostalgia do que foi e não será
mais capaz de retornar. Na sua dor,
ela se vira para trás, não olha mais
o túmulo, nem os anjos, mas vê um
homem, que lhe faz a mesma pergun-

ta: “Mulher, por que choras?”. Nesse
momento, Jesus, com o rosto contra o
rosto de Maria, diz-lhe: “Mariám!”, Ele
a chama pelo nome e imediatamente e
ela, “voltando-se” novamente para ele,
o Jesus glorificado, está pronta para
reconhecê-lo e dizer-lhe: “Rabino, meu
mestre!”. Quantas vezes ocorrera esse
diálogo entre ela e Jesus: ela, a ovelha
perdida, mas reencontrada por Jesus
(cf. Mt 18,12-14; Lc 15,4-7), chamada
pelo nome, reconhece a voz do pastor
(cf. Jo 10,3-4).
O reconhecimento é justamente uma
chamada pessoal pelo nome. E o final
é esse chamado, que imediatamente se
torna uma missão; quer dizer, tu realizas teu nome indo em direção aos outros. Neste encontro com o Ressuscitado, Maria de Magdala é imediatamente
transformada em “apóstola”, enviada
aos discípulos, aos irmãos de Jesus,
para lhes levar o anúncio da pascal. E
ela, em plena obediência, declara “Eu
vi o Senhor” e relata o que ele lhe disse.
Sim, na origem da fé pascal há, antes
de tudo, Maria Madalena (e as mulheres discípulas representadas por ela),
uma mulher que acreditou no Senhor
Jesus e o amou.

por p. Gianfranco Lunardon, camilliano
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Em busca do “gênio” feminino
Mulheres na Igreja: uma reflexão

A
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mulher desempenhou um
papel fundamental na história
da Igreja, construindo-a através de sua
própria atividade,
realizada com dignidade, graça, perseverança e humildade.
por
Alina Trabattoni, Em sua carta de
agradecimento às mugiornalista
lheres em 1995, São
João Paulo II, cunhando o termo “gênio
feminino”, elogiou as muitas “iniciativas
de extraordinária relevância social”, em
particular a serviço dos mais pobres,
realizadas pelas mulheres, lembrando as
mártires, santas e místicas que deixaram
uma marca indelével na história. Entre
elas, Santa Catarina de Sena e Santa Teresa de Ávila, que continuam a inspirar o
mundo feminino católico de hoje. Mas vamos pensar em S. Madalena de Canossa
e S. Josefina Bakhita, sua santidade, trabalho e testemunho, continuam a manter
vital a história do Instituto Canossiano e
a confiança em milhares de devotos presentes nos cinco continentes. Nas últimas
décadas, mais do que nunca, as mulheres
continuaram a fortalecer as comunidades
de fé com determinação e perseverança,
através de posições institucionais ou
leigas na Igreja, bem como através de ministérios pastorais e famílias, associações
e outras entidades. O trabalho das mulheres - motivado por sua coragem, criatividade, energia e inteligência - fortalece a
Igreja e incorpora a paixão, a empatia e a
colaboração. Emblemática, nesse sentido,
são as atividades das Irmãs Canossianas
e da Fundação Canossiana que, em todo

o mundo, acompanham jovens mulheres,
jovens e crianças em condições difíceis,
para que possam se tornar protagonistas
positivas em suas sociedades.
Fundação Canossiana que, em todo o
mundo, acompanham jovens mulheres,
jovens e crianças em condições difíceis,
para que possam se tornar protagonistas
positivas em suas sociedades.
Mas o que entendemos por ‘gênio feminino’? Pensamos na contribuição indispensável que a Igreja reconhece como própria
das mulheres nas várias realidades da
vida, feita de sensibilidade, intuição e
suas capacidade inatas. Por exemplo, a
especial solicitude feminina pelos outros,
que é expressa de uma maneira particular, também na maternidade. Qualidades
que fortalecem a Igreja e desempenham
um papel decisivo na transmissão da fé.
É uma leitura que também é fortemente
apoiada pelo Papa Francisco. Em várias
ocasiões, o Papa repetiu o quanto a Igreja
precisa da genialidade feminina, concretizada na mulher que se encontra em
sua vocação, também no papel de guia
e apoio em suas próprias comunidades,
tanto familiares quanto religiosas, sociais
e profissionais. Na Exortação Apostólica
“Evangelii Gaudium”, o Papa Francisco
reconhece “com prazer como muitas mulheres compartilham responsabilidades
pastorais juntamente com os sacerdotes,
contribuem para o acompanhamento de
pessoas, famílias ou grupos e oferecem
novas contribuições para a reflexão teológica”. O debate sobre os ministérios da
mulher e o papel da mulher no interno
da Igreja continuou a dominar muitas
comunidades cristãs nas últimas décadas,
começando pela própria Igreja Católica,
que ainda hoje não admite nem diaconi-
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sas. De fato, embora o Concílio Vaticano
II tenha restaurado o diaconato e admitido a figura do diácono casado, a Igreja
Católica ainda exclui a possibilidade de
uma introdução da figura da diaconisa. O
mundo católico, que de fora pode parecer
altamente tradicional e até conservador
esconde, porém, um terreno fértil para
amadurecer o papel das mulheres e
também para o crescimento de um “feminismo católico” positivo, do qual ainda
existem poucos traços oficiais e institucionalizados .
Desde o momento de sua eleição, o Papa
Francisco destacou imediatamente a
importância e a relevância do papel das
mulheres no universo católico, destacando
a necessidade urgente de reavaliar a natureza hierárquica e comunional da Igreja. Essas considerações foram reiteradas
em numerosos seus discursos nos últimos
anos, quando
ele enfatizou
a necessidade
de “ampliar os
espaços para
uma presença feminina
mais incisiva
na Igreja”,
afirmando que
“a Igreja não
pode ser ela
mesma sem a
mulher e seu
papel, solicitando que a figura feminina seja apresentada” onde a autoridade das várias áreas
da Igreja é exercida ‘e proclamou que’ a
mulher é essencial para a Igreja”.
Mais uma vez ,o Papa Francisco, no documento final do Sínodo sobre os jovens, especificou que “é apenas da reciprocidade
que um aprimoramento e uma integração
do homem e da mulher podem emergir”.
Embora o recente Sínodo da Amazônia tenha chegado ao fim sem se chegar a uma
conclusão unânime sobre a questão do

papel das mulheres, o Papa anunciou que
reconvocará a comissão sobre o diaconato
feminino, indicando que “se trata de integrar a mulher como uma figura da Igreja
no nosso pensamento. E também pensar a
Igreja com as categorias de uma mulher”.
A história, mesmo a contemporânea, está
cheia de figuras femininas que deram
grandes contribuições teológicas à reflexão sobre a Igreja, sobre o ser humano e
sobre Deus, mas o caminho ainda é longo;
ainda há muito a ser feito no reconhecimento do papel das mulheres na Igreja.
A história da Igreja é marcada por mulheres que demonstraram grandes qualidades de governo, juntamente com a franqueza necessária para chamar a atenção
para a fidelidade ao Evangelho. Mesmo
que não seja imediato superar uma certa
mentalidade implícita no caminho compartilhado por todos até hoje, pessoalmente espero
uma apreciação cada vez
maior da teologia da mulher e sobre a
mulher, a fim
de “reconhecer
melhor o que
isso implica
em relação ao
possível papel
da mulher
onde são tomadas decisões
importantes, nas diversas áreas da Igreja” (EG 104). Uma solução seria reconhecer igual dignidade, mesmo na distinção
de papéis, mantendo unida a igualdade e
a diversidade da vocação masculina e feminina e, ao mesmo tempo, melhorando o
gênio feminino. Como antecipado por São
João Paulo II em sua carta às mulheres, a
«Igreja no terceiro milênio não deixará de
registrar manifestações novas e admiráveis do ‘gênio feminino’».
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A beleza da Palavra na Mulher que
cuida da vida. Tempo, Escuta,

Relacionamento: Acompanhamento à Vida
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e chamo
Maria Cri
stina, sou
uma esposa, uma
mãe filha, irmã,
amiga e trabalhou
como counselor: na
minha vida não posso fazer a menos das
palavras!
por
É por isso que eu
Maria Cristina
gosto de escolhê-las,
Falaschi,
experimentá-las, mecounselor,
presidenta
dilase, no caso de eu
da associação
mudálas para enconprofissional
trar a certa. E então
de counseling
eu faço corresponder
REICO
o tom, o ritmo, o volume para a pronunciar
corretamente à situação. Finalmente,
eu entrego-a o destinatário. Uma peça
de artesanato, em resumo. A palavra é
uma ferramenta delicada e preciosa, por
esta razão merece alguns ponto de reflexão. Antes de mais nada uma palavra
pode por si só? Qual seria o objetivo de
uma palavra sem alguém para a dizer
e outra pessoa para a ouvir? A palavra
pede que haja pelo menos duas pessoas
que tenham a intenção e o desejo de se
relacionar uma com a outra. Da troca
da palavra inicia uma relação. Podemos
dizer que a palavra é generativa, para o
melhor e para o pior. Na verdade, as relações em que vivemos todos os dias são
afetadas pelas palavras que as habitam,
porque podem alimentar ou envenenar
as relações. Nas nossas trocas diárias,
muitas vezes vamos tão depressa que
não temos tempo para gerar palavras
boas e nutritivas. Tudo deve ser rápido
e deve ser consumido rapidamente. Às

vezes até mesmo relacionamentos e até
as pessoas. Eis que aprendemos como comunicar com um tweet, uma mensagem
de texto e colocamos um like para dizer:
como essa idéia é bonita, ou como eu sinto sua falta, ou como eu gostaria de estar
aí com você. Que tipo de palavras geramos e que tipo de relacionamentos vivemos? Para gerar bons relacionamentos,
a palavra requer atenção, cuidado (de si
mesmo) e tempo. Isto é o que as pessoas
experimentam quando vêm ao meu escritório para entrevistas de aconselhamento. Eles redescobrem sua capacidade de
ser generativos, primeiro de todos eles e
depois de seu próprio bem-estar. Na entrevista, estou com a pessoa em um momento de presença e escuta, de palavras
e silêncio. Um tempo necessário para
que o outro possa entender se ele pode
confiar em mim. E confiar. A pessoa é importante para mim porque ele é. Ele traz
consigo e conta a sua fadiga, desorientação, às vezes desconfiança por causa
de fracassos. E eu estou lá com ele, não
tenho soluções nem respostas mágicas:
acolho as suas palavras com atenção,
sem julgamento. Não tenho que estabelecer se ele está certo ou errado: estou lá
para recebê-lo e aceitá-lo como ele é. Isto
permite o início daquele milagre maravilhoso que é o processo transformador,
a mudança: quando a pessoa se sente
aceita e reconhecida pelo que é, começa
a vislumbrar a possibilidade de fazer
uma pequena mudança para se sentir
um pouco melhor. Isto só pode acontecer
dentro de uma relação de confiança, de
presença, de palavras e de silêncio. E de
um tempo dedicado. Aqui então o tempo
da fala torna-se um novo tempo, onde a
pessoa descobre que pode dar um novo
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significado ao que está experimentando.
Esta é a beleza da coisa. do meu trabalho: ajudar as pessoas a viver melhor as
relações, a encontrar o significado do que
vivem, a escolher como se sentir melhor.
Escolhi ser counselor porque este é o
meu lugar num mundo onde tudo corre
e é consumido rapidamente, e a vida
corre o risco de ser desperdiçada. Há um
tempo para as palavras e um tempo para
o silêncio. As conversas do CounseLing
não são só palavras. No início a pessoa
fala e eu deixo-a fazer isso, ouço tudo o
que vem. Então a uma certa altura faço
uma pergunta simples e elementar: estás a respirar? A pessoa olha para mim
como se estivesse à procura da sua resposta em mim. E então ele percebe que
não, ele não está a respirar. Então eu me
pergunto, como é que todas essas palavras saíram como uma inundação? Ou
talvez estivessem apenas... vomitadas?
O que é que esta pessoa aqui à minha
frente realmente precisa? Talvez para
recuperar o fôlego, o sopro de vida que o
gerou. A partir desse momento, a pessoa
já não precisa de dizer tantas palavras.
E o tempo parece estar parado, o silêncio
cai por um tempo e eu fico lá junto para
ti. Tantas palavras. E o tempo parece
estar pendurado, o silêncio cai por um
tempo e eu fico ali com ela. É um tempo

de intimidade,
onde todo o
ruído de fundo se instala,
para, onde o
silêncio envolve o mistério,do que se está
a passar lá
dentro. A pessoa começa a
respirar conscientemente,
começa a contatar algo mais
dentro de si
mesma, além
das vozes da
mente. Eu estou com ela, silenciosa e
presente testemunha de algo que acontece pela primeira vez: a pessoa agora
ele escolhe palavras para se expressar
e dar forma ao que ele contatou dentro
de si. A partir desse momento, ele intui
novos significados para essa situação
problemática, ou diferentes perspectivas
para resolver o seu problema. Esta é a
beleza do meu trabalho, acompanhando
as pessoas para recuperar a preciosidade
e a generatividade das palavras, e assim
ter relações mais consistentes. A palavra
faz a relação com o outro presente, mas
como posso escrever sobre a palavra, a
generatividade, a relação sem me referir
à Palavra por excelência? O que eu vivo
com as pessoas no meu trabalho lembra
inevitavelmente a experiência da fé,
quando o Verbo, no silêncio do mistério e
em um momento preciso da história, escolhe encarnar na relação entre um homem e uma mulher, e o frutuoso. É Deus
que se faz presente no relacionamento
com o homem, a partir de sua Palavra.
Tudo volta para mim e adquire sentido:
o sentido da nossa existência surge de
uma relação generativa, a relação com
um Deus que cuida de cada um de nós,
que nunca trai a sua promessa de Amor,
fiel à sua Palavra.
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Trabalhando pelo futuro da mulher il
futuro. Ao lado das meninas guaranì.

Una testimonianza da Encarnación
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e chamo
Sandra
Jara, tenho
26 annos, sou casada com Gustavo e
temos um filho, Joaquim. Desde o 2016
trabalho no nell’Hogar Kuñatai-Roga,
a Casa da Jovem
por
Santa “Madalena de
Sandra Jara,
Canossa” de Encaroperadora da
Casa da Joven
nación, Paraguay.
de Encarnación, L’Hogar è para mim
Paraguay
uma familia, na qual
cheguei logo depois
ter terminada a Faculdade de serviços sociais. Uma grande
alegria.
O meu trabalho é acompanhar as jovens que vêm a esta nossa “Casa”. São
mulheres adolescentes e jovens de toda
a região de Itapúa, em sua maioria de
famílias com recursos financeiros limitados, que são forçadas a sair de casa para
completar seus estudos. Todos os anos
recebemos estas jovens mulheres.

que vêm para Hogar, movidas pelo
desejo de ir mais longe, de alcançar o
que seus pais não puderam alcançar
ou, em alguns casos, ser os primeiros
da família a terminar o ensino médio e
talvez até alcançar o sonhado diploma
universitário. Conheci algumas jovens
boas com objetivos muito claros e muito
determinadas a alcançá-los, com muita
esperança, outras procurando entender
o que querem da vida, mas todas com a
necessidade de sentir-se acompanhadas,
de saber que não estão sozinhas e que
podem fazer isso. Todos eles precisam
de afeto, acompanhamento, compreensão... Cada ano a história se repete: cada
menina vive de uma maneira diferente
adaptando-se à cidade, vivendo com
novas pessoas, os hábitos de uma casa
grande... em Hogar aprendem a compartilhar “suas” coisas para ter “nossas”
coisas; e pouco a pouco cresce o valor
da vida familiar e comunitária. A maior
labuta? O desapego, a “techaga’u”, a
saudade que elas sentem. Sim, estas
meninas fazem um grande sacrifício
para progredir e ajudar os seus entes
queridos cada
uma chega com
uma história,
caráter,alegria,
feridas, dores.
Para todas eles
há amor e alegria,
características
distintivas das
Canossianas.
O primeiro presente desta casa
é a confiança.
Confiar nos seus
dons, em todos os
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talentos que Deus tem dado, na capacidade de se acolherem como são: jovens
amadas por Deus e também por cada
uma de nós que as apoiamos, dando humildemente o pouco que temos, impulsionadas pelo Amor do Pai e pelo desejo
de Santa Madalena de promover e ajudar o crescimento das mulheres. Minha
contribuição junto com as Madres Canossianas é participar da formação das
meninas, ajudá-las a estudar, ouvi-las,
animá-las, comunicar-se com elas em
Guarani, nossa língua materna. Para
nós, de fato, é muito importante nos expres- sarmos no idioma que nossos pais
e avós falam: parece ser a única maneira
de dizer tudo o que ouvimos. Isso nos
ajuda a diminuir cada vez menos a saudade e a mostrar que é possível sonhar
e alcançar nossos objetivos. Uma importante área de atenção é que as meninas
se eduquem para uma correta cultura do
trabalho. Asseguramos que as condições
de traba -lho adequadas sejam observadas. Evita-mos que as meninas mais
novas trabal-hem fora do Hogar, através
do projecto Vy`apope (“em alegria”): um
sonho tornado realidade que nos permite angariar fundos através da venda de
produtos de cozinha e artesanato, que
fazemos em casa, a empresas e instituições. Descobrimos muitas habilidades e
dons nelas. Uma aventura que nos levou
a descobrir habilidades e dons inesperados! E depois cuidamos do aspecto espiritual, para uma formação integral da
pessoa. Não só das jovens hóspedes, mas
também de nós leigos que colaboramos
no Hogar. Momentos diários e periódicos, que também vivo com minha família, que agora se sente parte da Kuñatai
Roga. A Palavra de Deus é viva, eficaz e
posso testemunhar que ela cria um coração novo e que a fraternidade se constrói
em torno dela. Esta experiência também
me enriqueceu muito de um ponto de
vista profissional. A casa tem um ritmo
próprio, dinâmico, e ensinou-me que é
possível ajudar, tendo sempre o cuidado
de acompanhar sem usurpar os espaços

dos outros. É bom olhar para trás, ver o
meu crescimento reflectido nas meninas.
Faz os corações baterem mais depressa.
O Hogar Kuñataí Roga nunca deixa de
crescer. No pouco tempo que aqui servi,
vivi momentos que marcaram a minha
vida. Eu vi a alegria dos pais sentados
no parque Hogar com as filhas vestidas
com o vestido mais bonito, a “toga” para
receber o título universitário. Entendi
como é grande a missão que Jesus nos
dá, a de sermos pontes, através da qual
tantas mulheres têm a possibilidade e
o apoio para lutar por seus objetivos,
sabendo que Deus é bom, porque Ele
transformou muitos sonhos em belas
realidades. Como mulher leiga profissional, como é que eu sinto a transmissão
da Palavra? Através de gestos de amor
na concretude da vida quotidiana. Esta
experiência Canossiana para mim é
um presente do Senhor. Encontrei um
emprego, assim que terminei a universidade, no meu país, onde é muito
difícil encontrá-lo. E que trabalho! Onde
você mesmo é ajudado a construir-se
pessoalmente, a viver em harmonia
com a sua felicidade e os seus fracassos.
Estimulado e acolhido por uma família.
Um milagre. Conheci muitas mães e
meninas que me ensinaram tanto, cada
uma delas dando algo à minha vida com
a sua própria singularidade. Agradeço à
comunidade canossiana, especialmente
nesta missão no Paraguai; um Aguyje,
“Gracias”, do coração e peço ao Senhor
que possamos continuar contando mais
histórias de Kuñatai Roga. Que muitos mais jovens se sintam parte desta
aventura e que, como as Madres sempre
dizem, que elas possam deixar o Hogar
rico em ensinamentos, resilientes, autônomas e fortes, convencidas da beleza
e do amor que são, com a nossa Mãe
Santíssima como modelo, inspirados por
Ela, na sua humildade, caridade e generosidade. Obrigado por lerem este testemunho e peço a todos que se lembrem
em oração da nossa Casa.
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Olhando para o futuro:

Ser mulher na década dos anos Vinte.
Um testemunho do Extremo Oriente
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asci e cresi
Laguna, nas
Filipinas.
Onde depois de
experiências profissionais no setor
financeiro nas Filipinas e no Japão,
hoje trabalho no
por
Japão,
onde sou viceAmina
-presidente de uma
De Ramos
sociedade de serviços
Papera
financeiros finanziari
onde ensino ingles part-time. Uma das
maiores bênçãos do que a minha vida
foi de ser introduzida em tenra idade a
fé católica. Eu devo tudo à minha tia,
que cuidou de mim e dos meus irmãos
durante o horário de trabalho da nossa
mãe. A minha tia costumava levar-me
com ela enquanto servia na paróquia.
Eu lembro-me da sua devoção, do seu
compromisso com a oração. Foi assim
que de criança, percebi que Deus estava me chamando para o Seu serviço.
Eu fui para a Academia Canossa em
Calamba, onde fui formada como mulher e como cristã. E onde comecei a

fazer catequese e a anunciar a Palavra
às crianças que estudavam nas escolas
públicas, a mais de 3 quilômetros de
distância, que fazia a pé! Recebi a minha educação universitária no Colégio
de São João do Latrão, em Calamba. Eu
era ativa em várias associações e atividades religiosas dentro e fora do campo.
Fiz parte da equipe de atletismo, mas a
minha “corrida” preferida era subir as
montanhas para distribuir comida aos
idosos necessitados. Eu completei os
meus estudos na PLM em Manila. Durante esses anos senti um forte desejo
de me consagrar como religiosa, mas os
caminhos da vida me levaram, após a
morte de meu pai em 1989, a outras escolhas, colocando a família em primeiro
lugar. Então, em 1997, quando os meus
irmãos também terminaram os estudos,
eu casei com o meu marido. Eu tinha 31
anos de idade. Entramos logo no grupo
dos “Casais em Cristo”, um grupo em
que os cônjuges se dedicam a atividades
de evangelização, educação e assistência aos pobres.
As nossas três lindas filhas - Josemiah
Faith, Jonaziah Hope e Jefheziah Love
cresceram na fé.
Posso dizer que tive um casamento feliz até 2015, o ano em
que me foi diagnosticado um
cancro. No auge da minha fragilidade física, meu marido foi
dominado por uma crise emocional e procurou consolo em
outro lugar. Eu estava física e
emocionalmente angustiada,
mas eu me encontrava espiri-
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tualmente forte.
A fé foi a única coisa que me sustentou.
Desde Janeiro de 2016, meu marido
deixou de nos apoiar financeiramente.
Graças a Deus eu encontrei um emprego como professora de inglês e depois
entrei em contato com a empresa onde
trabalho por enquanto. Os meus amigos estavam preocupados com a forma
como eu poderia lidar com a minha di-

fícil situação. Mas nunca duvidei que o
Senhor estivesse perto de mim...
Logo quando pensei que tinha tocado
o fundo do poço, percebi o quanto o Senhor estava cuidando de mim. Eu podia
sentir o seu abraço através da família e
amigos que me apoiavam. As terapias
nunca me impediram de rezar e servir.
Juntei-me a outros grupos de vida cris-

tã, com reuniões de oração e partilha da
Palavra de Deus, e atividades musicais.
Ser professora me permitiu servir ao
Senhor no encontro com os alunos e
na difusão da Boa Nova. Lentamente,
me pediram para treinar novos formadores, proporcionar acompanhamento
espiritual, encorajar outros membros
do grupo e liderar momentos de oração.
Mesmo para acompanhar os casais durante a sua formação: o
Senhor é capaz de fazer
maravilhas das nossas

limitações e das nossas
feridas! E, da minha
dor, surgiram oportunidades para
apoiar os outros. que passam por uma
dor. É tudo obra dele. Muitas vezes
penso nas palavras de uma canção que
diz: “Não podemos tornar-nos naquilo
que precisamos de ser/se permanecermos como somos/então, dai tudo de ti,
dai o melhor de ti e deixai o resto para
Deus”.
Sim, eu continuo fiel a
esta palavra,
à Palavra do
Senhor, e continuarei a partilhá-la com os
outros.
Com os olhos
postos no futuro, nesta
nova década.
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INTRODUÇÃO À ENQUETE
O ROSTO.

A PROFECIA.

Qual é o rosto da família canossiana
que se prepara para atravessar o grande limiar do 17º Capítulo Geral do Instituto, do qual surgirá a Madre Geral e
o Conselho que nos guiará nos próximos anos? Que olhos, que respiração, que
sorriso, que escuta?

Que novo vinho surge para o futuro? Com que olhar enfrentamos esta
nova década, os anos 20? (E não nos
esqueçamos: não se põe vinho novo em
odres velhos...)

A FRATERNIDADE.
Como a dimensão da interculturalidade in-questiona a nossa vida fraterna?
Como um encontro com pessoas e culturas diferentes das nossas origens
se torna uma oportunidade de crescimento pessoal e comunitário? Como é
que estar num mundo cada vez mais
“mestiço” nos chama a renovar o nosso
zelo missionário e a nossa vocação “ad
gentes” em todos os lugares e no mundo
e em todos os ministérios?

O ROSTO PAG 22

Estas são as perguntas que aprofundámos no Inquérito ao Mundo Canossiano desta edição da VitaPiù. Recolher
ideias e reflexões que tenham emergido
no caminho da escuta nestes meses. E
para continuar a caminhar juntos.

de Paolo Bovio

A FRADERNIDADE PAG 24

A PROFECIA PAG 26
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PESQUISA
MUNDO CANOSSIANO

O ROSTO

Mulheres da Palavra que amam sem medida
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a vigília do XVII Capitulo Geral, qual è no hoje o rosto encarnado oggi incardas Filhas da
Caridade Canossianas? Perguntamo-nos hoje – depois de mais de um ano de
caminho de escuta que envolveu toda a
família canossiana significa nos deixar
provocar das ricas reflexões e propostas
que emergeram
neste
emocionante
percurso.
Milhares de
vozes,
como
milhares
de pequenas
pinceladas que
- cada
uma na sua singulardade - se deixam
trabalhar por um Artista sábio, por
Aquele que todos os dias faz pincel e
cores dançarem para criar um retrato
único, cheio de beleza e luz.
Vamos tentar observá-lo. O primeiro
detalhe que nos impressiona são os
ouvidos. Sim, porque neste intenso ano
de preparação, a família Canossiana
tem praticado principalmente a arte de
ouvir. Ouvir é sempre, acima de tudo,
um ato de liberdade. Porque o ouvinte
se coloca em jogo, se coloca em questão:

deixa espaço às palavras do outro, à
sua expressão. A escolha do aproximar-se do Capítulo Geral, pedindo às irmãs
de todas as Comunidades, Províncias e
Delegações de oferecer suas experiências e reflexões, a fim de traçar juntos
um curso, é o sinal de um Instituto que
pretende caminhar em um estilo de
partilha e de
corresponsabilidade
sempre
maior.
Onde até
mesmo a
liderança é
um ministério, mais
do que um
papel;
um cuidado, e não
apenas uma
responsabilidade.
Então não é para estranhar que o segundo detalhe que atrai a nossa atenção está no...olfato. Um olfato capaz de
respirar profundamente, pois profundo
é o sopro da oração. Uma oração que
as irmãs de todo o mundo reconhecem
como o verdadeiro oxigênio que acende
a vida. Pessoal e comunitária. Um oxigênio que enche os pulmões de espiritualidade e retorna ao mundo exterior
como amor e serviço aos outros. Mas
para que esta respiração dê ritmo à
vida, é necessário que não se deixe su-

vita
più

23

focar pela pressa diária, que se dê tempo e espaço adequados à oração, que ela
possa crescer e fortificar-se. Para que
até o ar ... tenha um cheiro cada vez
mais Canossiano à sua volta.
Como estão os olhos neste rosto? Estão
bem abertos: estão voltados para o outro, olham para o mundo com um olhar
puro, sabem captar a sua beleza, mesmo a beleza escondida no que é pequeno e humilde. E não têm medo de se virar também para aqueles lugares onde
a luz não chega. Para aquelas situações
em que há dor, solidão, injustiça. É por
isso que eles são olhos velados, às vezes, por algumas lágrimas: porque não
desviam o olhar daqueles que sofrem,
estão prontos para alcançá-los, para
dirigir seus passos na direção de seus

irmãos e irmãs que se sentem sozinhos,
deixados para trás.
Irmãos e irmãs cuja boca anunciará a
boa nova, trará uma palavra de consolo,
fará Jesus conhecido. Não apenas com
palavras, é claro. Com toda a vida. E
também com o silêncio: uma boca pronta a manter-se em silêncio para acolher
uma confidência, para deixar o outro
ser algo mais. E pronta, sempre, para
se abrir a um sorriso e alegria. Ainda
olhando para este rosto, ficamos impressionados com a beleza da sua pele:
que não é de nenhuma cor, porque é de
todas as cores. Porque a cara da família
Canossiana é a cara das irmãs e comunidades, estudantes e colaboradores,
familiares e amigos. Um rosto cada vez
mais intercultural.

PESQUISA
MUNDO CANOSSIANO

A FRATERNIDADE

O Encontro fraterno na dimensão da interculturalidade
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A dimensão da fraternidade è desde
sempre no centro da vida, da espiritualidade e do carisma pela família Canossiana. Irmãs que buscam o Senhor no
encontro com os pobres, com os jovens,
com as famílias. Nas estradas do mundo, nas salas de aula de uma escola ou
no pátio de um oratório, nas portas de
uma paróquia ou nos corredores de um
hospital. Irmãs que se enraízam na
oração, cultivam a espiritualidade e o
pensamento, partem o pão. Irmãs que
partilham a vida quotidiana, as suas
luzes e o seu trabalho. Irmãs que vivem
a comunidade como o lugar onde os
talentos de cada uma fazem brilhar as
esperanças de todo o grupo, onde os sonhos se tornam projetos, missão, mãos
que se entrelaçam, passos que vão
longe. E onde as diferenças se tornam
riqueza. No início desta nova década, a
dimensão comunitária e fraterna hoje

se entrelaça inevitavelmente com a
intercultural. Se o rosto das Filhas da
Caridade, em 2020, é um rosto cada vez
mais colorido, as nossas comunidades
também o serão. Elas já estão.
Isto não é apenas um assunto para a
família Canossiana, é claro. O mundo
inteiro - cada vez mais em movimento,
cada vez mais “mestiço” - é atravessado
por um verdadeiro fermento intercultural. Que, como em todos os momentos
de dinamismo, também traz consigo
tensões e interrogações. O que podemos nos perguntar é: existe um estilo
Canossiano específico com o qual se
possa viver melhor a interculturalidade? Uma coisa parece certa: as irmãs
Canossianas consideram a interculturalidade como um valor, uma peculiaridade do próprio Evangelho. E, por esta
razão, perfeitamente ressonante com a
profunda identidade do Instituto, que é
internacional
e aberto ao
mundo. Isso
não é tudo.
A interculturalidade
vivida como
uma fonte
de riqueza e
crescimento,
pessoal e comunitário, e
pode ser lida
como parte
do carisma,
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como parte do DNA canossiano. E pode
tornar-se um impulso decisivo para
relançar o nosso espírito missionário.
Este impulso da fraternidade intercultural nos empurra em duas direções.
Em uma perspectiva interna, devemos
acolher com alegria o crescimento de
comunidades canossianas cada vez
mais interculturais. Elas crescem num
clima de acolhimento, liberdade e partilha dos valores, costumes e costumes
dos quais cada irmã é portadora. Um
ambiente familiar! Tudo isto é uma
meta que só pode ser alcançada, porém,
superando atitudes de preconceito
e fechamento, e dando expressão à
apreciação e ao respeito pelas diferenças. As chaves são o diálogo, uma comunicação mais inclusiva, e formação.
Sim, porque é necessário formam um

horizonte permanente de interculturalidade, dotando-se de - pessoal e comunitariamente - de ferramentas adequadas, tempo para troca e conhecimento,
momentos que entram no dia-a-dia
e momentos de relax e de verdadeira
imersão.
E depois o exterior, a abertura para
o mundo. Um mundo, dizíamos, cada
vez mais intercultural e animado pelo
encontro contínuo de povos e culturas.
Dentro da qual a vocação “ad gentes” é
chamada a despertar: um forte apelo a
viver a dimensão em cada ministério,
para encontrar todos com um coração
acolhedor e generoso, capaz de dar espaço para que os outros possam caminhar juntos.

PESQUISA
MUNDO CANOSSIANO

A PROFECIA

O vinho novo que surge para o futuro

Q
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ual è o olhar com que nos dirigimos para o futuro que se abre
diante de nós dirigimos para o
futuro que diante de nós se descortina,
nestes anos Vinte deste século?
É um olhar de abertura e confiança.
Nós olhamos para o futuro não como
uma ameaça, não como algo que tememos. Vamos ser realistas, é claro.
Sabemos que vivemos em tempos incertos, cheios de
perguntas. Não
deixamos de ser
provocados pelos
ensinamentos do
Papa Francisco,
que nos ensinou
que não estamos
vivendo uma epoca de mudança,
mas uma mudança de época. Mas
no fundo de tudo
isso há, rocha
sólida, forte confiança. É confiança na
humanidade. É confiança na possibilidade de ser fiel ao carisma canossiano
de uma forma criativa e perfeitamente
contemporânea. Como irmãs de um
mundo atravessado por contradições e
trabalhos, mas também cheio de talentos, conexões, esperanças. É a grande
confiança de que a dimensão intercultural é a que mais nos chama a uma
reconfiguração a um trabalho pessoal
e comunitário de conversão - seja em
si mesmo profética. Porque em um

cenário como o de hoje - muitas vezes
caracterizado por medos, fechamentos,
fragmentações e divisões - A possibilidade de viver a interculturalidade como
um encontro e não como um confronto,
a fraternidade como um caminho possível, a abertura ao irmão, o cuidado
com as fragilidades são realmente um
caminho e uma língua capaz de falar ao
mundo. E de falar Canossiano! Que “é

sobre mais”, uma intuição formidável
de uma mulher veronesa e internacional que viveu entre os séculos XVIII e
XIX - também não sendo um período
de mudança, mas uma verdadeira
mudança de época - isso empurra-nos
para a frente. Isso empurra-nos para
a ousadia. Isso nos levou a ousar a escuta, com um caminho participativo de
partilha na aproximação ao Capítulo
Geral nunca antes vivido. Um caminho
que mostrou o quanto as irmãs, as comunidades, as províncias e delegações,
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as regiões, todo o Instituto, estão disponíveis para o confronto, para colocar-se em jogo e para a discussão. E esta
qualidade de escuta é certamente uma
experiência que ainda pode dar muitos
frutos e germinar em caminhos de discernimento comunitário para o futuro.
Um ministério generoso, que não tem
medo de sujar as mãos e caminhar nesta história: história também contradi-

vida de Madalena, seus escritos, sua
experiência carismática, a história das
primeiras comunidades e dos primeiros
missionários pioneiros, os muitos testemunhos canossianos que têm marcado
a história do Instituto. Um retorno às
fontes que passará cada vez mais também no aprofundar com tempo e espaço
adequados o relacionamento pessoal e
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tória, convulsiva, dolorosa, mas sempre
alcançada pela misericórdia do Senhor,
sempre alcançada pela boa nova do
Evangelho e pelo apelo da justiça.
Uma vida que - num tempo “do já e do
agora”, de impaciência, de pressa - pede
para voltar cada vez mais livremente
às fontes do carisma Canossiano: a

comunitário com a Palavra de Deus e
a oração. E uma vida de comunidade
cada vez mais lar, diálogo, reconciliação, partilha, discernimento, abertura
ao mundo, proximidade aos jovens e
aos pobres. Olhar para o futuro, com
o Evangelho no coração. Prontas para
falar Canossiano, com a vida.

RUMO AO CAPITÚLO GERAL

DEZ DESAFIOS
Pelo anos Vinte

Quais palavras irão moldar este decênio?
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CLIMA
Esta década será decisiva para
conter o aumento excessivo
da temperatura. meta global
de 1,5 graus Celsius, uma
meta estabelecida pelos
Acordos de Paris de 2015.
Um objetivo fundamental
para não perturbar o frágil
equilíbrio do nosso planeta e
evitar a subida do nível do mar e o
risco de eventos climáticos cada vez
mais violentos. Em 2019, a batalha
pela “justiça climática” chegou ao
conhecimento da opinião pública.
Seremos nós capazes de ouvir o grito dos jovens?

AGUA
O ouro azul é um recurso
indispensável e precioso.
Até agora, com demasiada
frequência, desperdiçado.
Nos anos vinte teremos que
aprender a usá-la com sabedoria, eficiência e, sobretudo, com justiça, para que a
fonte da vida nunca se torne
uma fonte de conflito.

FORMAÇÃO
Vivemos num mundo cada
vez mais complexo para interpretar. Ao mesmo tempo,
temos acesso a uma quantidade de conhecimento sem
precedentes. As mulheres e
os homens dos anos 20 são
chamados a serem cada vez
mais conscientes, informados,
prontos para aprender coisas
novas. O desafio é a aprendizagem ao longo da vida para
fazer escolhas livres e responsáveis em todas as idades.
COMUNIDADE
Uma vida cada vez mais fragmentada, os movimentos, os
impulsos de uma sociedade
individualista: o risco, para
muitos, é a solidão. Nesta década, somos chamados a arriscar o sentido de Comunidade
e construir novas formas corajosas de vida em comum.
Para partilhar alegrias e trabalhos.
Para viver, juntos,
o perdão e a festa.

DIGITAL
A revolução informática já mudou as nossas vidas, derrubando barreiras e dando-nos acesso a uma enorme rede
de informações e serviços. O advento da Inteligência
Artificial pode ser uma extraordinária oportunidade de
crescimento, mas nos impulsionará a enfrentar questões
fundamentais sobre a nossa própria natureza. Porque a
tecnologia deve estar sempre ao serviço do humano.

EQUIDADE
Será o maior desafio da
década. Acesso justo
aos recursos, distribuição justa dos rendimentos do trabalho O valor
da riqueza não pode ser a
pressa para uma acumulação
sem escrúpulos que deixa para trás
territórios e pessoas, mas deve ser
um impulso para o desenvolvimento
da sociedade, uma sociedade em que
todos possam usufruir dos frutos da
terra e da engenhosidade.

MIGRAÇÕES
É um mundo em movimento
como nunca antes na história. Um mundo de pessoas
em movimento, em busca
de uma vida melhor. Muitos
muros surgiram nos anos
10, criando visões e sofrimento. Na década dos anos
20, vamos nos esforçar para
aprender a arte do
encontro intercultural. Para
nos abrirmos
a dimensão
da recepção e
descobrirmo-nos irmãos
nas nossas diferenças.

SCIÊNCIA
Os avanços na pesquisa permitiram que a humanidade
fosse cada vez mais saudável,
informada e livre. Nos próximos
anos, o desafio será utilizar o
seu extraordinário potencial com
consciência e equilíbrio.
Para que a ciência esteja sempre ao serviço
da vida, respeitando os
limites da natureza.
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ESPIRITUALIDADE
É um mundo em
transformação, em
movimento. Estamos
no limiar, admoesta o
Papa Francisco, de uma “mudança
de época”. É por isso que não podemos arriscar perder aquele fôlego
que dá ritmo à vida. O coração. Essa
busca de significado que sempre moveu o homem. Nos anos vinte, nossas
sociedades, mais ou menos secularizada, são chamada s a redescobrir a
abertura íntima e irredutível do ser
humano para o Outro. Como o caminho para uma verdadeira, autêntica,
plena humanidade.

CIDADE
Foi muito pouco antes
do início da década
que a percentagem
da população urbana
ultrapassou a dos que
vivem em zonas rurais. Mas
as projeções dizem que até
2020, mais de 5 mil milhões
de pessoas vão viver na cidade. A metrópole é o lugar
onde se manifestam todas as
contradições do nosso tempo: oportunidade e exclusão,
encontro e segregação.
Serão eles também laboratórios de novas soluções e
respostas aos desafios da
década dos anos 20?
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LIVROS LEITURAS , SOCIAL

SUGESTÕES ONLINE E OFFLINE
Alexander Masters,
“Uma vida descartada”

30

Cambridge, Inglaterra,
qualquer dia em 2001. 148
diários são encontrados em
ema lata de lixo e confiados
aos Alexandre Masters para
salvá-los da destruição. São
milhares de páginas amassadas e cobertas de bolor,
escritas durante mais de
meio século de vida, desde
1952 até algumas semanas
antes de serem encontradas.
Quem será o autor anónimo
desta autobiografia? Fragmento após fragmento, o
Masters montam o quebra-cabeça de uma existência
misteriosa e autêntica. Uma
vida descartada é um trabalho sem precedentes, em
perfeito equilíbrio entre diferentes gêneros: é uma história verdadeira que se torna
um thriller convincente,
um romance de amor comovente, com um fundo social
que serpenteia pelo fio de
uma profunda reflexão sobre
o sentido da vida, até um
inesperado e simplesmente
deslumbrante epílogo.

Alex Honnold

“Como consegui escalar uma parede vertical
de 1.000 metros em subida livre”.
No dia 03 de junho de 2017, Alex Honnold, um
alpinista prófissional americano de 34 anos, alcançou um feito sem precedentes em 3 de junho de
2017: ele escalou à mão em menos de 4 horas, uma
via longa mais de 900 metros sobre a parede de
rochas de El Capitan,
montanha em Yosemite
Park, Califórnia. E ele
o fez a escalar livremente. Uma escalada
como esta nunca tinha
sido vista antes, em
termos de dificuldade,
comprimento, exposição
e stress mental. Como
é que Honnold o fez? O
jovem alpinista contou
esta história numa conferência da TED, onde
refez o longo caminho
de preparação que foi
a chave para o sucesso.
Treino cotidiano intenso, estudo, mas sobretudo
mas acima de tudo, concentração e disciplina. Na
base de tudo, a decisão de seguir o seu desejo até
ao fim. Reconciliar-se com os próprios limites e
depois ir para além deles. Uma experiência para
ouvir e deixar-se provocar: estamos dispostos a
cultivar nossa coragem para seguir nossos desejos?
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=6iM6M_7wBMc
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PARA ALIMENTAR A REFLEXÃO
Documento Final
do Sínodo para
a Amazónia,

“Novos caminhos para a
Igreja e para uma ecologia integral”

Hans Rosling

“Factfulness”. Dez razões pelas quais não
entendemos o mundo. E porque as coisas
estão melhores de como nós pensamos”
Que ferramentas podemos deixar aos nossos filhos para interpretar o mundo em constante mudança em que vivemos? Como podemos lidar com
os avalanche diária de notícias deprimentes que
nós recebemos da mídias, social e da política?
Porque damos mais atenção às más notícias, os
que nos dão
a impressão
que tudo é
lento mas
inexoravelmente
indo pelo
ralo? De
quais não
razoáveis
preconceitos
são vítimas
os nossos
pensamentos? Através de um
cuidadoso
estudo de
ling dedados,Rosmonstra que
as coisas
não estão
a indo tão
mal e que,
na verdade,
nós estamos
diante a
uma radical
melhoria.
Para entender, temos
que de
descobrir,
aprender a
olhar os fatos com curiosidade, para colocá-los em perspectiva e para saber como nos impressionar. Rosling
encoraja-nos a ser curiosos, mas ele não se limita
a fazer perguntas, ele responde-nos, usando a
verdade dos fatos.

Cinco capítulos, mais uma
introdução e um resumo
conclusão: é assim que se
articula o Documento Final
da Assembleia Especial para
Região Pan Amazônica, editado em 26 de Outubro, pelo
desejo expresso do Papa, no
final do Sínodo de Bispos.
Entre os tópicos em consideração: missão, enculturação,
ecologia integral, defesa dos
povos indígenas, rito amazônico, o papel da mulher e31
novos ministérios, especialmente em áreas onde o acesso é difícil para a Eucaristia.
Palavras e tópicos a ler com
atenção e pensar em, para
relançar o corajoso caminho
da Igreja em um mundo em
mudança.
Link:
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/it/documenti/
documento-finale-del-sinodo-per-l-amazzonia.html
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NEWS

Em caminho com Francisco
Para construir um futuro de comunhão

D

a reflexão sinodal sobre a Amazônia – coração verde do nosso
planeta, do qual surgem questões
fundamentais sobre o futuro da Igreja ao renovado pedido a ser mulheres
e homens de paz para encarnar uma
esperança para a humanidade, desde
o compromisso de construir sistemas
econômicos mais justos e fraternos que
superem a lógica do descarte até um novo
pato educativo para as novas gerações. O
Papa Francisco nos propõe um caminho
corajoso, vamos segui-lo.

Uma região muito vulnerável às alterações climáticas induzidas pelo homem e
lançadas numa corrida selvagem até à
morte. É por isso que uma nova direção
para salvá-la é urgentemente necessária.
Da reflexão sobre a Amazônia surgiram
indicações preciosas e urgentes para o
caminho de toda a Igreja.
Dia Mundial da Paz
Encarnar a esperança para o mundo

1 JANEIRO 2020

Sinodo Amazzonico
Poe uma conversão integral
32

OUTUBRO 2019

Conversão: este é o fio comum do Documento Final do Sínodo Pan-Amazônico,
um texto aprovado pelos padres sinodais
reunidos em Roma. Uma conversão integral: pastoral, cultural, ecológica e sinodal. O texto é o resultado do intercâmbio
que teve lugar em outubro durante as
3 semanas de trabalho do Sínodo para
recontar os desafios e o potencial da
Amazônia, o coração biológico do mundo
espalhado por nove países e habitado
por mais de 33 milhões de pessoas, das
quais cerca de 2,5 milhões são indígenas.

A paz como um caminho de esperança:
diálogo, reconciliação e conversão ecológica. As palavras escolhidas pelo Papa
Francisco para o 53º Dia Mundial da Paz
são um convite à confiança, à responsabilidade e ao traçar um rumo novo para
esta nova década. A mensagem lançada
pelo Santo Padre é uma ampla reflexão
que encoraja, sem esconder obstáculos e
dificuldades, a uma conversão espiritual,
social e política. A paz é um desafio, um
desejo e um bem precioso; é a promessa
feita por Deus e cumprida na história da
humanidade com a vinda de Jesus à terra. A paz é a via que devemos perseguir,
no confronto, na confiança e diálogo; a
paz passa através de um sistema econômico mais justo e pelo respeito pela nossa
casa comum.
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A Economia de Francisco
Construir a sustentabilidade, fraternidade e justiça

MARÇO 2020

De 26 a 28 de Março de 2020, a cidade
de Assis acolherá A Economia de Francisco, um evento internacional dirigido
a jovens economistas, empresários e
transforma- dores empenhados em pensar e praticar uma economia diferente. O
Papa os convidou à cidade de São Francisco, símbolo de um humanismo da Fraternidade, a iniciar com eles um processo
de mudança global para que a economia
de hoje e de amanhã seja mais justa,
mais inclusiva e sustentável, sem deixar
ninguém para trás. Uma experiência
onde teoria e prática se encontram para
construir novas ideias e colaborações.
A começar pelo trabalho dos jovens, em
colaboração com os mais famosos economistas, especialistas em desenvolvimento sustentável e empresários e hoje comprometidos com uma economia diferente.

Pacto Educativo Global
Por a pessoa ao centro

MAIO 2020

Reconstruir um pacto educativo global
que nos eduque para a solidariedade universal e um novo humanismo, a fim de
enfrentar os desafios de um mundo em
constante mudança e crise. Este é o apelo lançado pelo Papa Francisco a todos
aqueles que trabalham no campo da educação e da in- vestigação e às figuras públicas que ocupam cargos de responsabilidade e se preo- cupam com o futuro das
novas gerações a nível global, com vista
a um encontro sobre este tema previsto
para 14 de Maio de 2020 em Vaticano. É
tempo de uma grande alian- ça entre os
habitantes da Terra e a “casa comum”:
uma aliança de cuidado e respeito pelo
planeta será um gerador de paz, justiça e
aceitação entre todos os povos da família
humana, de diálogo entre as religiões. E
a estrada principal é uma educação que
sempre coloca a pessoa no centro.
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Palavras de mulheres:
nas artes, na poesia, na fotografia
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Bela fortuna imaculada
para vós, todas as criaturas
do reino se abriram
e tu tornaste-te a rainha
das nossas sombras
para vocês homens,
fizeram inúmeros vôos
que criaram a colmeia
do pensamento
para ti mulher surgiu
o murmúrio da água
unica graça
e você treme com seus
feitiços
que estão nas tuas mãos e
tu tens um sonho
para cada verão
uma criança por cada grito
uma suspeita de amor
por cada cabelo que você
é agora mulher, tudo um
perdão e tal como
o pensamento
divino habita nele
florescerá secretamente
rodeado por
vossa graça.
[Alda Merini]

Toda vez que uma mulher luta para si
mesmo, luta para todas as mulher.
[Maya Angelou]

Quem educa uma criança, educa um homem. Quem educa uma mulher, educa
um povoado. [Proverbio africano]
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Mulher, tu não
és apenas obra
de Deus,mas ta
mbém dos hom
ens,
que sempre el
es fazem-te bo
nita
com o coração
deles.
Os poetas tece
m-te uma rede
com fios de fant
asias douradas
;
os pintores dão
a sua forma
sempre uma no
va imortalidad
e.
O mar dá as su
as pérolas,
as minas o seu
ouro,jardins de
verão suas flore
s para te adorna
r,
para te cobrir,pa
ra te tornar ca
da
vez mais precio
sa.
O desejo do cora
ção
espalhou a sua
glória
sobre a tua juve
ntude.
Tu és metade m
ulher,
e metade de vo
cês é um sonho.
[Rabindranath
Tagore]
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Retrato feminino: Madre Iolanda Vezzoli
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irijome a ti Madre
Iolanda, bergamasca de nascimento e
profissional de caridade,
você pertence às fileiras
daquelas outras milhares
de irmãs Canossianas,
que continuam a passar
as suas vidas a em terras
de Missão. Você tem raízes
sólidas, que a apoiam onde
quer que esteja a partilhar
a sua experiência. A sua característica, temperada com
a bondade de outrora, subjuga tenacidade e firmeza
em dar concretude aos não negociáveis
valores cristãos , nos quais se destaca
pelo respeito a cada pessoa e às suas
vidas. Em você, virtude e fidelidade estão entrelaçadas com rigor, honestidade
intelectual e operacional.
Caríssima, a sua paixão pelos “amados
pobres”, herança da nossa S. Madalena
de Canossa, irradia luz benéfica sobre
crianças e adultos. Você está otimista.
Seu lema é “nenhuma excluída” das
pessoas que você vai encontrar ao longo
dos muitos caminhos da missão. Você
está mais do que convencida de que
uma educação saudável e generativa;
assim como o efeito de “misericórdia”,
ao qual o Papa Francisco se refere frequentemente em sua partilha.
Foste “escolhida” para ser um testemunho devoto do dom canossiano, uma
presença ativa na Igreja e na sociedade. Em estes espaços canalizas a tua
energia, muitas vezes com rapidez, mas
não parece sentir cansaço e você não te
familiarizas com a preguiça.

Traduzido com a versão gratuita do tradutor - www.DeepL.com/Translator
questi spazi indirizzi le tue energie,
spesso di corsa, ma non sembri provare
stanchezza e non ti è familiare l’indolenza.
É a Palavra de vida que te move, por
isso refaz com serenidade, misturada
com firmeza, as pegadas deixadas por
Jesus. Você não é retida por pequenas
ou grandes provas, a prioridade para
você é a “caridade” que promove, reabilita, dá aquele “mais” que redime e
faz renascer. Até a sua “palavra” se faz
anuncio e abre horizontes de esperança sem fronteiras, sem barreiras, sem
cercas nas quais, injustamente, raças,
pele, classes, cultura e muito mais estão fechadas.
Agora, M. Iolanda, vamos começar a
falar da sua primeira missão. Partistes
de Vimercate, com destino às Filipinas.
Como primeiro encontro, há grupos de
rostos infantis, sorridentes e felizes da
“favela” de Tondo (Filipinas). Aqui a
pobreza torna invisível, uma nulidade,
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uma forma de marginalização séria
e dolorosa mais do que não ter nada.
Eles são o teu primeiro santuário, o teu
mandato, a tua Igreja viva, a tua casa
a ser defendida e amar sempre. Os chamas pedras angulares, não destroços
abandonados pelos grandes “conquistadores” que, descuidadamente, apenas
cruzaram com arrogância a história
desta terra colorida. O sonho que você
tem no seu coração é ver nesta área,
fumegando com toxicidade, um projeto com novas construções para viver,
cheias da luz e da alegria que distingue
este povo. Caminhas e continuas a
procurar nesses rostos jovens, nesses
ombros de mulheres dobradas pelo cansaço, nesses passos velhos ainda mais
sobrecarregados pelo fracasso, o teu “só
Deus” e tens a certeza: Ele caminha
ao teu lado, sempre. Sua caridade não
é a cesta que circula entre os bancos
durante as solenes celebrações religiosas, uma tradição respeitável que não
resolve os mais infelizes que continuam
a viver no anonimato e no esquecimento absurdo. As estatísticas arrepiantes
que anunciam a propagação da pobreza
não são suficientes. As propostas de estratégias inovadoras feitas por gestores
económicos experientes sobre novas
descobertas que podem mudar o des-

tino da pobreza são inúteis. O seu ser
participativo, querida Iolanda, a carta
segura,a sua doação de si mesmo em
gratuidade e na prevenção.
As tuas histórias são convidativas,
por vezes cômicas, as tuas histórias
são convidativas, por vezes cômicas,
são fatos concretos, não opiniões, mas
histórias virtuosas que contagiam, ajudam a estar mais atentos e bons para
a realidade. Não há relativismo que
te preocupa: O bem e o mal são bem
distintos e você está plenamente consciente quando das Filipinas chegas em
Timor. É uma ilha ainda primitiva, com
tanto anseio por resgate. Você pode ir
e vir para doar a sua vida para salvar
outros, porque esta é a sua determinação, faz parte da sua história e você
se sente imediatamente confortável no
encontrar-te “pobre com os pobres”. É
claro que, nesse contexto, evangelização
não se trata de ensinar teologia, mas
em viver as alegrias e os sofrimentos de
um povo afligido pela pobreza, doença
e analfabetismo. Confirmas que numerosos os ensinamentos que você aprendeu com pessoas simples humildes e
discriminadas ou não alfabetizados. E,
no entanto, apenas estas pessoas têm
um conhecimento no fundo da vida, eles
interpretam o quanto lemos no Evan-
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gelho: “As coisas escondidas aos sábios
e aos inteligentes, Deus o revela para
os mais pequenos”. É uma experiência
que você “tocou” em muitas, muitas
ocasiões diferentes e se manifesta na
solidariedade e na assistência que se
trocam entre famílias e entre comunidades rejeitadas, mas reconhecivel
especialmente na forma extraordinária
e criativa de encontrar soluções para os
seus problemas e dificuldades.
Contos de boas iniciativas que acontecem todos os dias nessas escolas ao ar
livre, sob árvores solenes e gigantescas,
ou em relações pessoais, entre as bancas do mercado de frutas e vários objetos, a maioria deles deitados no chão,
porque não têm apoio real. Você conta
histórias com entusiasmo comunicativo
e é a sua maneira de dar visibilidade
mediática a situações extremas em
muitas partes do mundo, de gritar que
o bem está lá e você o encontra também
na sua última etapa missionária: a Indonésia. Aqui, ainda hoje, a maioria dos
indonésios vive abaixo do limiar da pobreza e o perigo é condenar os jovens a
ficarem longe do ensino primário. Com
este povo, você está trabalhando além
de qualquer medida, incansavelmente,
criando para eles um menu composto
de educação, formação
de jovens mulheres,
diálogo com as diferentes crenças e excluindo
qualquer forma de instrumentalização do bem,
mas fazendo “bem o
bem”, nunca incrustado
pelo seu próprio pensamento. Você sente que
é o guardião de todas
essas pessoas e, para poder fazê-lo, você precisa

de fé, liberdade interior e coragem.
Você é “paulina” na inspiração evangélica e no estilo que a levam, com facilidade, a conhecer o diferente. Você é comovida pela enorme força e resiliência
de pequenos e grandes abandonados a
si mesmos. Admirávela sua incalculável
paciência e adaptabilidade na busca de
soluções válidas para as adversidades
diárias: direitos violados, famílias sem
as condições sociais necessárias e impossíveis. Um grito de “dignidade” sai
do seu coração e uma voz respeitosa:
um grito de vida que, apesar de tudo,
faz o seu caminho e derrota todas as
formas de morte. Para nós que lemos,
a sua aventura é uma lição de mestre!
Você decidiu, mesmo na velhice, permanecer naquela terra que você considera fronteira aberta no mundo. Você
transforma cada novo encontro em um
convite especial, tanto como uma provocação para se confrontar com ti mesmo
seja com aquele aspeto incomum e belo
que você descobre ao seu redor. A sua
chamada ? “Ser um presente!”
Interpelada por estas constantes novidades, você se gasta incansavelmente
para traduzir a pedagogia de Jesus,
sintetizada na linha: “Ninguém se sinta abandonado”. Por isso o aclamamos
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como o “testemunho” de uma iniciativa
original e urgente promovida, em colaboração com a Fundação Canossiana,
em Tofa/Kupang (Indonésia): um poço,
com o relativo equipamento, para uma
área totalmente desprovida de água.
Você será eleita guardiã do poço de
água potável; génio feminino a serviço
do indigente!
Se, por um lado, devemos aprender de
vocês a dar a máxima atenção para
tornar a realidade mais humana, por
outro, vocês nos incitam a continuar
investindo na preparação, na formação
de jovens mulheres locais, com projetos
adequados que levem a resultados reais
para o futuro: uma mudança social e familiar indispensável, não prorrogável,
para a qualidade de vida de todos.
Estamos falando, querida Ir. Iolanda,
sobre o futuro, já às portas, para as
crianças de Tofa, e ouço o eco da sua
resposta: “Devemos tentar! Fazer a
água fluir é a coisa mais bonita e saudável”. Sim, como num conto de fadas
fantástico, vês aquelas crianças a brincar por aí ao maravilhoso jorro que,
quase milagrosamente, vai, gradualmente, ramificando-se em dezenas de
outros riachos frescos.
O poço é um presente para toda a aldeia, além de saciar a sua sede oferece
muitas possibilidades e é uma oportunidade que faz feliz uma aldeia: um

gesto de justiça, antes de uma escolha
solidária!
Ir. Iolanda, seu coração, sempre livre,
“que tudo e todos querem abraçar”, é
uma escola para aqueles, mulheres
em particular, que não querem seguir
os caminhos convencionais, ser como
os outros gostariam, mas mulheres da
“Palavra”, alegres, felizes por retribuir.
Mulheres, não nômades, mas mulheres da “Palavra”, apaixonadas pelos
“pequenos” do Evangelho, que brilham
uma luz, iluminando o mundo de uma
forma pura e bela.
Mulheres, consagradas, carregadas
de sentimentos e emoções por todos os
aspectos da vida, que entregam sua benevolência aos pobres e aos ricos, sem
nunca esquecer a verdade: o amor nos
torna livres!
Missionários e missionárias não se fazem, se nasce!
É uma chamada dentro de uma chamada, um convite a dar sempre, incansavelmente, sem se render ao costume, ao
que o amanhã vai oferecer. É a repetição de um “sim” diário em fidelidade à
Sua Palavra, para seguir Ele, Jesus.
“O segredo”? Seja um presente porque o
mundo é um país pequeno”.
Olá, Irmã Iolanda, obrigada!

de Ir. Liliana Ugoletti
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ESCLARECIMENTOS
Com referência ao artigo “Nas raízes
da intercultura - História das primeiras
missões na América e África” publicado
em VitaPiù n.9 de setembro/dezembro
de 2019, publicamos as seguintes fotos
acompanhadas de alguns esclarecimentos.
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“Santos - Comunidade pronta para
a sopa dos pobres”,
em referência a “As
Canossiane no Brasil”, p. 10, 1ª coluna,
penúltimo parágrafo: “A foto mostra
a pequena comunidade empenhada
a ser “Servas dos
Pobres”, servindo o
prato de sopa”.

“Primeira Comunidade na Argentina”,
com referência a:
“As Canossianas na
Argentina”, p. 9.
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“

Vem, Espírito Santo,
Tu que fazes novas todas as coisas ,
com o seu sopro de vida, em silêncio,
regenera e alimenta a chamada nossa fé e da nossa
esperança. A tua Luz guie cada uma de nós,
neste tempo de preparação para o XVIIº Capítulo Geral,
a caminhar com empenho no caminho da santidade.
Vem, Espírito Santo,
Faz-nos perseverar na escuta diária da Palavra,
para vivê-la com coerência, com verdade,
com generosidade e com humildade.
Vem, Espírito Santo,
Ajude-nos, com todas as Irmãs do Instituto,
a acolher com mansidão e a manifestar ao mundo
as riquezas daquele AMOR MAIOR,
que respira somente Caridade.

”
CASA GERAL DAS FILLHAS DA
CARIDADE CANOSSIANAS
via della Stazione di Ottavia, 70
00135 Roma - Italia

