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difícil sobrestimar o impacto com
o qual a epidemia da Sars-CoV-2,
mais conhecida como “Coronavírus”, afetou nossas vidas pessoais, mas
ainda mais a nossa sociedade. Um mundo
conectado cada vez mais vertiginosamente
conectado se encontrou – por causa das
medidas de distanciamento físico impostas em todos os Países, na tentativa de
conter a difusão do contágio – a desacelerar bruscamente. Descobrimos que somos
muito frágeis: nós e as nossas estruturas
sociais, hábitos, planos. Mas também estamos redescobrindo que somos todos iguais,
porque a pandemia não faz distinções
entre bem-estar, nacionalidade e cultura.
No extremo sofrimento desta hora, emerge
intensamente o nosso ser humano, todos
iguais: irmãos e irmãs.
Radicalmente chamados a cuidar um
do outro. Sim, a vida é maior do que os
nossos planos, e também esta edição do
“VitaPiù” – que deveria ter sido dedicado
à história do Capítulo Geral, suspenso
devido a emergência – é filho dessa agi-
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tação. Com a equipe da comunicação,
procuramos aceitar o desafio, mantendo no
centro o título e a provocação do Capítulo:
“Mulheres da Palavra, que amam sem medida”. Porque este é o tempo da palavra. E
do amor sem medida.
Nós nos aprofundamos sobre estes temas acolhendo algumas reflexões sobre
o tema da palavra, ainda mais incisivo
no tempo da distância física. Na Enquete
sobre o mundo canossiano narramos como
a criatividade do carisma inspira novas
maneiras para viver o serviço no mundo
pós-Covid19. Ideias e notícias do mundo
para conhecer e refletir. É o compromisso
da Fundação Canossiana Voica de apoiar
os projetos das nossas comunidades no
mundo ao lado dos último.
Uma edição única de “VitaPiù”, para um
tempo excepcional: como
atravessá-lo,
é uma pergunta que fica
aberta para todos nós.
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O vento sopra onde quer e nós o
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arissimo.
Esta edição de VitaPiù è atípica, é uma edição “não não
porque não tivesse sido prevista,
mas porque a equipe da comunicação pensava em apresentar uma
mensagem pós-capitular” programada”, pautada em nossos pontos fundamentais: a fidelidade ao
Evangelho, à “Palavra”, ao carisma
de Santa Madalena, ao homem de
hoje, aos sinais dos tempos” para a
caminhada dos próximos seis anos.
Il Covid-19 parou tudo e transtornou nossos planos .Todos nós sofremos uma freada brusca e sentimos
a necessidade de parar, de refletir
e nos reposicionar diante de Deus
e de nós mesmos, diante do “Amor
maior”, que contemplamos especialmente neste tempo pascal, diante
de quem precisa, de quem está na
angústia, sobretudo dos mais pobres.
O Amor não para.
Estamos todos envolvidos neste
sofrimento que atingiu o mundo, independentemente da nossa cultura,
das classes sociais e dos estados de
vida. O que podemos fazer? Caminhar junto em comunhão, atentos
ao outro.

Cada um de nós tem a sua carga de
sofrimento: onde encontrar serenidade e alegria? A humanidade está
sofrendo e está prostrada: o que
fazer? A angústia de nossos irmãos
precisa de ajuda concreta, de proximidade, consolo e esperança. Permanecemos unidos, atentos às necessidades do mundo ao nosso redor.
Transformemo-nos em multiplicadores de bem, de esperança. A ajuda
a oferecer tem tantas modalidades
quantas são as situações e Nações
em que vivemos. Não pensemos que
seja muito pouco o que podemos
fazer, não renunciemos , demos o
nossa pequena ou grande contribuição. Uma pessoa, uma família, uma
sociedade, ferida e imersa na dor,
renasce e se reconstrói com a ajuda
dos irmãos. A dor é grande, mas todos temos a fonte de alegria que é a
presença de Cristo em nós: nenhum
vírus pode afetá-la. A nossa vida, a
nossa presença, os nossos grandes
ou pequenos serviços se transformam em testemunho e digam sem
palavras, que sempre é possível
recomeçar, renascer e ressurgir. O
amor fraterno seja o nosso distintivo.

M. Annamaria Babbini
Superiora General
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Palavras de cura
“Esforcemo-nos por ter infinita delicadeza na nossa caridade; não nos
limitemos a grandes serviços”, mas cultivamos essa terna delicadeza
que pode cuidar de detalhes e que pode verter com gestos de nada tão
bálsamo nos corações.
Alimente-o, diz Jesus. Do mesmo modo, entramos, mesmo com aqueles que vivem ao nosso lado, nos pequenos pormenores da sua saúde,
da sua consolação, das suas orações, das suas necessidades: consolemo-nos, tratemos de trazer alívio com a mais ínfima atenção; para
aqueles que Deus coloca ao nosso lado esforcemo-nos por ter aquelas
ternas, delicadas e pequenas atenções que teriam entre eles dois
irmãos cheios de delicadeza, e das mães cheias de ternura pelos seus
filhos, a fim de consolar, na medida das nossas possibilidades, todos
aqueles que estão ao nosso redor ser a sua fonte e bálsamo de consolação, como sempre foi nosso Senhor para todos os que se aproximavam d’Ele. Quanta consolação, quanta doçura Ele foi capaz de trazer
a todos”!
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Às vezes acontece que os
nomes das palavras percam
a voz. Os rumores da estrada superam
e confundem os sons que uma vez eram
cristalinos. A poeira do tempo embaça
os contornos de seus significados.
Andaimes de trabalhos em curso nunca
terminados escondem os horizontes
de vida e de realidades que as
palavras revelam. Tome por exemplo,
‘consolato/a’, particípio passado de um
verbo que agora soa muito diferente
do seu esplêndido original: ‘consolari’,
de ‘con-solus’. Agora entende-se por
‘consolato’ alguém que, pobre e infeliz,
passou por sérios problemas e deve
resignar-se a se contentar com o pouco
que pode ter/ser, talvez consolado –por
assim dizer- pelas boas palavras e belos
gestos de amigos e pessoas piedosas.
Na realidade, ‘consolat/o é a pessoa que
é ‘solus’, ou com o todo inteiro e com a
inteireza, com a plenitude e a satisfação
de si e da sua vida. A contrário do
mísero obrigado pela força dos eventos
(e impelido com graça, qual novo Jó por
amigos e consoladores) a dar uma razão
do sua própria mágoa. O/a consolato/a
é a pessoa contente e feliz, que está na
plenitude e inteireza de vida, satisfeita
por dentro e consigo mesma.
COVID-19. Não surpreende de fato
que uma palavra tão brilhante tenha
perdido a luminosidade do próprio
nome: visões como essas fazem perder
o fôlego fazem tremer os joelhos. De
fato come, de ‘integro’ e ‘intacto’, ‘solus’
tornou-se ‘solitário’, ‘abandonado’ e
‘rejeitado’. E depois pensou a humana
quotidiana limitação a fazer passar

por ilusões e miragens todo desejo
de integridade, uma vez que a vida
declina e se desdobra em inumeráveis
experiências de desintegração,
insatisfação, fragilidade. Certamente
não era necessário um vírus chamado
Corona para nos espancar a
consciência de ser dolorosamente
indefesos e essencialmente expostos a
incidentes de varia relacionalidade,
mas este acidente do COVID 19 nos
estendeu uma cilada e aterrissou
exatamente à beira de uma ‘diversão’
que pensávamos tê-la quase ao
nosso alcance. Pensava-se em nadar
neste ano nas praias azuis de Alpha
Centauri, e nos encontramos levados
de volta a uma espécie Idade Média
sombria. É bom para esta quotidiana
experiência diária da fragilidade
dolorosa que o significado bíblico do
verbo ‘consolar’ (da raiz ‘nhm’, isto é,
respirar profundamente, gemer) è ‘,
‘puxar o fôlego de novo’ numa situação
de dor de medo, como José com os seus
irmãos aterrorizados (Gn 50,21).
Consolação, consolador. Na
Bíblia, a consolação invocada junto a
Deus é o poder começar a respirar, é
conseguir puxar de novo o fôlego em
meio a tempos e eventos em que se
é oprimido e esmagado,deprimidos
e pisoteados por inimigos, medo, e
todo tipo de desgraça. A consolação
é uma das características da época
messiânica (Is 40,1) e uma das
atividades prerrogativas especíﬁcas
do Messias (Lc 2,25): o fim da provação
e o início do tempo feliz de plenitude
de vida, de agradável integridade, de
satisfação (Mt 5,5). O autêntico agente
de os seres humanos verdadeiramente
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‘consolados’ é o próprio Deus. O
Consolador è primeiramente Jesus,
através do máximo da experiência de
desolação e de desintegração, a sua
morte na Cruz. O Consolador, Palavra
feita Carne, revela antes de tudo aos
próprios irmãos qual seja a íntegra
plenitude que agrada e beatifica
a existência. E o faz de maneira
surpreendente, descendo no abismo
da desolação e da morte. Plenitude e
integridade de vida não se possuem
nem se produzem , podem só receber
graciosamente da própria Fonte da
Vida, como acontece inﬁnitamente na
relação de amor da Trindade. E podem
se receber apenas na qualidade de
‘Vida eterna’, vida em plenitude, Amor
e dom. Por isso, aquele que por sua
natureza não pode morrer, por amor
dos seus ﬁlhos e irmãos esmagados
pelos sofrimentos de tirar o respiro,
se desnaturalizou a ponto de tornarse totalmente disponível ao inﬁnito
do ﬁnito, a própria morte –que é, no
fundo, o divino do humano. De modo
que a todo Filho de Deus e irmão/
irmã/ de Jesus seja anunciado que a
plena satisfação e inteireza de vida
está em abandonar-se ao Outro, está
na comunhão ardentemente desejada
e como dom recebida – com o Outro e
com os outros. Para sempre dolente,
para sempre glorioso, da sua Cruz,
Jesus, o consolador chora para sempre
nos seus irmãos desolados: solitários
e abandonados em asilos frios para
‘velhos’, em salas de reanimação,
obituários gelados, em funerais
desertos. Mas também solitários e

desiludidos idólatras de satisfações
O Paráclito. ‘O Outro Consolador’,
aquele que vem diretamente insuflado
por Jesus do alto da sua Majestade
crucificada é, realmente, o Espírito
Santo. No grego do Novo Testamento,
esse Consolador tem um nome
particular e belíssimo: o Paráclito,
o advogado defensor. Não é aquele
que traz coisas como chocolates ou
lencinhos para chorar. Não invade,
não substitui, não fantasia. Fica ao
lado. Não desaparece nos momentos
sombrios do sofrimento e da provação.
Fica ao lado, no mais fundo do profundo
da consciência. E fala a favor de
quem está desolado: fala à doenças
e desgraças, aos lutos e derrotas
aos pecados faltas. Fala para e na
consciência. Fala e recorda. Recorda e
ensina: “Mas o Consolador, o Espírito
Santo que o Pai mandará no meu
nome, Ele vos ensinará todas as coisas
e vos recordará tudo o que vos disse”
(Jo 14,26). Outra coisa infetada que
este infeliz COVID 19 nos ‘atacou’ foi
desamarrar e colocar-nos contra o
espírito irado e impuro e mentiroso do
medo e da desconfiança recíproca, que
desde sempre grita forte nas correntes
O temor de “se fazer próximo” de quem
quer seja, são ou doente, familiar ou
estranho, se torne o veículo de possível
infecção que escava uma cova de auto
e hetero desconfiança que abala as
próprias raízes do nosso viver junto e
do querermo-nos bem. Felizmente as
crianças parecem resistir à infecção,
caso contrário, até o abraço das mães
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a seus filhos se tornaria um gesto
imprudente, um verdadeiro ato de
agressão. Até este ponto, o vírus está
nos deixando sem fôlego, e o espírito
infectado e poluente que paira sobre
ele. Defende-nos o Consolador, o Filho
de Deus que sopra sobre nós, seu
respiro, o Espírito da Verdade, que
nos lembra que todos os filhos de Deus
recebem sua suspirada consolação e
plenitude de vida no abraço de Deus
Pai e Mãe.

8

Madalena e a consolação.
Tomamos conhecimento, por vias
estranhas, da inclinação e da
dedicação de Madalena em levar
conforto aos doentes e aos desolados
de seu tempo. Ela mesma escreve, nas
Memórias, que quando apresentou
o seu Plano de Educação, de então,)
ao Bispo de Verona, Dom Avogadro,
(estamos em 1799) ele lhe recomendou,
energicamente, a começar a abrir
‘Escolas de Caridade’ para os órfãos e
para os pobres “meninos de rua”, e de
abandonar as visitas aos doentes nos
hospitais, o que desagradou muito
a Madalena , que tinha um ‘gênio’
especial por esta obra de caridade, a
ponto de ela continuar a fazer visitas
aos doentes pelo resto do tempo em
que ela ainda permaneceu na família,
e depois a manteve firme como um dos
seus Ramos de Caridade. Inconsolável,
desde muito cedo pela perda dos pais,
ela acostumada a sofrer e a adoecer (ao
15 anos foi acometida por uma febre
que em uma semana quase a levou à
sepultura; e depois uma longa série
de problemas de saúde), Madalena
‘sabia’ profundamente e exerceu sem se
poupar a consolação. E ainda hoje nos

ensina como procurá-la e encontrá-la,
e como pô-la em prática. É experiência
comum de quase todos os que usam
óculos de não cuidar do meio através
do qual é possível ver, ou melhor,
as mesmas lentes de seus óculos.
Quem busca consolação, contemple
o Consolador, a ‘lente’ e o Modelo
através do qual a verdade de Deus e
a realidade, tudo é manifestado em
plena luz. Aquele que não hesitou tocar
defuntos e leprosos, para se deixar
infectar pela nossa desolação, e por
sua vez, contaminando-nos pela vida
plena de comunhão trinitária, ainda
respira em cada irmão e irmã o Espírito
Santo, ele que de verdade nos torna
‘consolados’. Quem pratica consolação,
lembra que a verdadeira desolação,
reside, na desconfiança e falta de
amor. Em época pré-penicilina, quando
os hospitais eram mais que fétidos
lazaretos designados a separar os
‘contaminados’ dos ‘sadios’, Madalena
não hesitou a fazer-se próxima de
todos os que podia atingir. Hoje o
avizinhamento e a proximidade com
os desolados praticam-se com meios
incontamináveis, ao qual falta apenas
ser animados pelo sopro do Espírito da
consolação.

p. Angelo Bettelli
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Como uma dança na chuva

Da crise surge uma nova palavra que comunica
o amor.

N
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asci em
1969, ano
em que
pela primeira vez o
homem pôs o pé na
Lua, depois de a ter
sonhado e estudado
e estuda por muito
tempo, depois de a
por
imaginar
em muitos
Maria Cristina
filmes. Desde então,
Falaschi,
multiplicaram-se
counselor,
presidenta
histórias de ficção
da associação
científica para se
profissional
saber como a vida
de counseling
humana mudaria,
REICO
tentando desenhar
um futuro completamente diferente.
Para todos, inclusive para mim. Cinquenta anos já se passaram. Não nos
mudamos para a Lua mas a globalização, ulteriormente, alargou ainda mais
as nossas fronteira e os nossos consumos. A nova mídia e a nova economia
tornaram as compras cada vez mais
rápidas, como também os ritmos de
nossas vidas, transportando-nos para
o novo Milênio com certa ansiedade
e arrogância (malgrado as repetidas
crises). A arrogância com que os fundos
financeiros internacionais se movem
em direção a paraísos fiscais, manipulando e puxando as linhas de bolsas
de valores e governos: arrogância dos
poucos que têm o poder de estabelecer o preço do petróleo no tabuleiro
de xadrez do mundo, de decidir sobre
os destinos dos povos, alimentando a
crescente desertificação do planeta, de

incentivar o comércio de armas para
manter vivas as guerras locais e continuar a exploração do território, recorrer aos depósitos de matérias-primas
essenciais em favor do opulento mundo
ocidental. Os primeiros vinte anos do
ano 2000 testemunharam uma história
da humanidade ainda cheia de contradições, caracterizada pela exploração
quase irreversível do planeta, que comprometeu a sustentabilidade ambiental
e ética do nosso comportamento. Uma
arrogância também acompanhada por
um senso de superioridade auto referencial sobre os povos pregados em seu
destino pela fome, pobreza econômica
e falta de educação. No entanto, como
habitantes deste planeta, tivemos que
lidar com várias epidemias como SARS,
gripe aviária, Ebola, tsunami de 2004
no Oceano Índico, os terremotos do Haiti (2010), Japão (2011) – com desastre
nuclear de Fukushima – e também na
Itália, e L. Aquila (2009) e Amatrice
(2016). E então os incêndios que , em
várias partes do planeta devastaram
grande áreas verdes desmatamentos, a
extinção de muitas espécies animais, o
derretimento progressivo das geleiras,
mesmo as da Antártica. E, no entanto,
a violência e a arrogância do homem
contra outros homens: os ataques às
torres gêmeas de Nova York, o terrorismo, as guerras e os conflitos em muitas
áreas do mundo (Síria, Iêmen, Sudão
do Sul...)
A tragédia humanitária da emigração,
as travessias dos barcos do Mediterrâneo, o tráfico de mulheres, crianças e
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homens que fogem em busca de esperança. A grande crise econômica que
continua desde 2008 em muitos países
ocidentais, incluindo a Itália. Em tal
imagem tão sombria, como uma mulher
que vive neste tempo, sinto a responsabilidade pela busca de sentido em tudo
isso e na própria existência, uma responsabilidade da qual não se escapa.
Mas agora nossas vidas e nossas reflexões estão subitamente de ponta cabeça
por causa de uma nova pandemia – a
infecção por SARS-CoV-2, que imediatamente se mostra catastrófica em termos de vítimas, repercussões econômicas, convulsões. O sistema de
relacionamento, que passará a se basear no distanciamento social obrigatório. A maior catástrofe- já se disse – que
afeta toda a humanidade desde os anos
da Segunda Guerra Mundial. A vida de
todos para de repente. Nossa vida insanamente acelerada é forçada a parar.
Nós nos iludimos, no começo achando
que isso só se dizia respeito à China,
um lugar no mundo suficientemente
distante de nós, por isso seguíamos os
eventos mais com curiosidade do que
preocupação: isolamento, máscaras, luvas, ruas vazias controladas por militares. A mídia estava pensando em possíveis soluções para impedir a possível
chegada do vírus a nós, em nosso País,
e a solução mais fácil parecia seria fechar hermeticamente as fronteiras de
acordo com um método agora habitual
no mundo ocidental. Mas os vírus, não
conhecem confins. E quando fechamos
os aeroportos, o Covid-19, já estava entre nós, viajante invisível nas rotas incontroláveis da globalização. Em um
momento tudo muda. Nossas vidas e
nossos horários de TV foram invertidos:
só se fala do vírus, sua propagação, sua

letalidade. Pessoas doentes começam a
morrer. As pessoas em casa sentem-se
perdidas, incredulidade, medo. Nos jornais e nas transmissões, agora sem público, cientistas, virólogos, epidemiólogos, especialistas em doenças
infecciosas, ambientalistas, médicos,
enfermeiros, governantes... Há uma
grande necessidade de saber o quanto
antes como nossa vida mudará, se e
quando voltará come antes. Pena que
nem os cientistas tenham as respostas,
pelo menos ainda não. Enquanto isso,
para conter a emergência, tivemos que
nos fechar de repente em casa. Exceto
por algumas categorias de profissionais,
o restante da população teve que suspender qualquer movimento, atividade
profissional ou escolar, relacionamento
social e até familiar. Não podemos mais
trabalhar, nem ir a um local aberto ao
público: seja um restaurante ou bar, um
cinema ou museu, uma loja ou uma
academia. Até as Igrejas tiveram que
suspender as celebrações. Quase tudo
está parado. Nunca houve uma taxa de
poluição tão baixa. Estamos trancadas
em casa com nossos familiares ou companheiros, ou sozinhos. Uma sensação
de isolamento que tentamos conter
com vídeo-chamadas. Até nossos parentes mais velhos, trancados em suas casas, precisaram aprender. Não estávamos preparados para o isolamento. Não
estávamos acostumados à solidão. A
princípio, parecia que duas semanas seriam suficientes: tudo isso pode ser feito, pensamos. Algumas pessoas tomam
isso como férias forçadas, as crianças
não vão mais à escola, floresce muita
sociabilidade virtual: as músicas tocadas à distância, tocadas nas varandas.
Mas duas semanas não são suficientes
e se tornam dois meses marcados pelos
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números diários de infectados, de hospitalizados, de mortos... alguém chama
isso de relatório de guerra. Aqui devemos lidar com os muitos medos, que ao
longo dos anos, conseguimos mascarar
com muitas pequenas pseudo certezas.
O medo de morrer e morrer sozinho, de
adoecer e não ter o conforto de afetos; o
medo de não ser resgatado, de experimentar aqueles sintomas que todo programa de televisão nos lembra de monitorar todos os dias. O medo de ser
contagioso, apesar de não apresentar
sintomas e, portanto, potencialmente
perigoso, precisamente para nossos entes queridos com os quais nos trancamos em casa ou para nossos parentes
idosos que preferem evitar qualquer
contato e permanecer na solidão, em
vez de receber um filho ou neto e até as
despesa deixadas no patamar. As medidas mais eficazes para conter a infecção
pelo vírus são as piores para gerenciar
os relacionamentos humanos. Sentimos
até a falta do rosto familiar do dono do
bar ao lado, da cabeleireira, do vendedor, da vizinhança. Mas acima de tudo,
sentimos falta do rosto de parentes e
amigos com quem costumamos compartilhar jantares, aniversários, feriados,
grupos paroquiais, os esportes das
crianças, os hobbies. Em suma, a nossa
vida. Repetimos como um mantra:
“Tudo vai ficar bem”. Precisamos ser
tranquilizados, precisamos acreditar
que existe uma perspectiva futura. Estamos dispostos a aguentar outras limitações para sair desta situação o mais
rápido possível. Os jovens, até as crianças menores souberam entender e aceitar esta situação. Acostumada a dar um
preço a tudo, a pandemia está nos impondo a reorganizar nossos valores,
transformando radicalmente nossa
vida, reconsiderando a centralidade das
relações humanas e do meio ambiente.

Parece um paradoxo, mas o isolamento
de cada um se torna uma expressão de
relação de interdependência que nos
une a todos: a saúde de todos depende
da saúde de cada um. A saúde de todos
depende das escolhas responsáveis de
cada pessoa: o bem comum se torna diretamente proporcional na medida em
que respeitamos essas novas regras de
distanciamento social. Sabemos que,
quando encontramos alguém, não seremos mais capazes de abraçar, apertar
as mãos, beijar o rosto. Nossa maneira
de expressar afeição, o prazer de uma
reunião, o entusiasmo de uma surpresa
mudarão. Teremos que usar a máscara
para sair e manter pelo menos um metro de distância dos outros. Não seremos mais os mesmos de antes, pois não
será nossa imagem de que tanto gostamos e dedicamos tanto cuidado e atenção meticulosa a corresponder aos cânones da beleza. A maior parte do nosso
rosto será coberto por uma máscara. E
não veremos mais isso dos outros como
antes. Ainda assim, acreditamos: tudo
ficará bem. Entendemos isso pela capacidade que muitos de nós, principalmente as crianças não tiveram que se
acalmar, mas reagir. Na verdade estamos experimentando uma ótima atitude: resiliência. Diante do medo e do desespero precisamos decidir se devemos
ficar paralisados ou usar essa situação
de forma criativa. Então nos reorganizamos, procuramos novas soluções para
lidar com uma situação completamente
nova. Alunos e professores criam vídeo-aulas para não desistir da escola. Paróquias, municípios e supermercados
inventam as despesas suspensas para
as famílias que caem na necessidade,
porque entre as consequências do vírus
não há apenas doença, mas também
para muitos a perda do trabalho. Diante da incerteza do futuro, forçada a vi-
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ver numa suspensão do tempo, redescobrimos o valor – e o esforço - do tempo
presente. O aqui e agora se torna central, a única dimensão possível do tempo. Não podemos planejar reuniões,
viagens, férias, casamentos: não sabemos como será depois, quando sairemos
novamente. Agora precisamos encontrar um possível equilíbrio. A falta de
convívio compartilhado nos faz redescobrir o valor dos relacionamentos e o
alimento emocional que recebemos deles Alguns descobrem o valor de estar
perto de seus vizinhos, a quem eles mal
conheciam ou cumprimentavam antes.
Outros experimentam o valor do pão
caseiro e a fragrância do seu perfume.
O presente está cheio de coisas para se
fazer em casa e na família, como a oportunidade para uma nova dimensão.
Tudo vai ficar bem. Mesmo que nunca
mais voltemos à vida de antes. Estamos
passando por um divisor de águas sem
saber o que nos espera do outro lado.
Sabemos que uma vacina virá mais
cedo ou mais tarde, mas também essa
epidemia não será a última, pois não foi
a primeira. Enquanto isso, o distanciamento social terá transformado radicalmente a maneira como vivemos, trabalhamos e nos socializamos. Isso mudará
a maneira como você sai com os amigos,
vai ao cinema, aos restaurantes, pratica esportes e viaja. Pessoalmente, sinto
muita dor pelas vítimas desta epidemia
e um sentimento de injustiça por aqueles que não foram capazes de receber
cuidados adequados, nem mesmo o conforto dos afetos no momento da morte.
Também me emociona o grande amor
dos profissionais da saúde, exercendo
incansavelmente a sua profissão, doando literalmente suas vidas num anonimato silencioso, todos os dias. E tenho

um grande respeito por todos aqueles
que tiveram que continuar trabalhando
para garantir serviços essenciais, permanecendo expostos à infecção. Talvez
não possamos compreender completamente o significado do que estamos vivenciando: ainda estamos nos olhos do
furacão, testemunhas de coisas extraordinárias. Como a extraordinária oração
do Papa Francisco, em S. Pedro (Roma),
só para implorar a Deus que não nos
abandone na tempestade e para dar a
bênção de Urbi et Orbi para a humanidade ferida. Crentes e não crentes, sentimo-nos unidos ao Santo Padre naquela invocação que ecoava na grande
praça vazia. Uma imagem que nunca
esquecerei. Mesmo nas trevas deste
tempo, pensei: Deus não nos esquece,
Ele não nos abandona. A tempestade
que estamos enfrentando desmascara
nossa vulneralidade e nossas pseudo-certezas, tira o truque da aparência e
deixa emergir o único pertencimento
real, o dos irmãos da única família humana. Não podemos continuar mais
como antes: é hora de criar novas formas de hospitalidade, fraternidade e
solidariedade, porque ninguém se salva
sozinho.

Por Maria Cristina Falaschi
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Palavras de carne, asas digitais.
A comunicação anda sobre novas
plataformas

P
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ara bilhões de pessoas, a nova
realidade da pandemia tem significado uma mudança radical
da vida cotidiana: muito mais tempo
em casa, menos contato presencial,
fechamento de escolas e suspensão ou
conversão de atividades de trabalho,
restrição de viagens para aqueles estritamente necessários. Um cotidiano que
parou, pode-se dizer. Na verdade, para
muitos de nós, porções significativas
e crescentes das atividades pessoais
e sociais que costumávamos viver em
presença se deslocaram online.
Consumo, serviços, treinamento, trabalho, informação e cuidado de relacionamentos: nossas palavras viajam
cada vez mais pela Internet através das
novas plataformas. E a vida se torna
mais digital.
Como mudam os hábitos.
Dados de pesquisas iniciais mostram
que em muitos países as medidas pandêmicas e de distanciamento físico
transformaram nossos estilos de vida,
acelerando a transição já em curso para
o digital. Para muitas pessoas, o trabalho mudou: a viagem física até o local
de trabalho é substituída pelo chamado
“home office”, ou seja, trabalhar a partir de casa usando um computador.
A escola também está sendo transformada em e-learning, com aulas em
videochat, materiais de estudo em
plataformas digitais e tarefas enviadas por e-mail.
Mesmo as compras
diárias de milhões
de pessoas se tornaram encomendas
on-line, através
de aplicativos que
permitem que você

mesmo faça entregando todo tipo de
produto desde alimentos até livros.
Mesmo o entretenimento muda: você
não pode ir ao cinema ou a um show, e
você os substitui por filmes e músicas
em streaming. Mas acima de tudo, a
pesquisa mostra, o tempo gasto em
plataformas de redes sociais cresce: o
seu uso continua a crescer. Um fato que
não surpreende: na época do distanciamento físico, ele não desaparece e
nossa necessidade de relacionamentos
cresce. Estar em contato com pessoas
queridas, com amigos próximos e distantes, poder compartilhar as fortes
emoções deste período: tudo isso se
torna ainda mais fundamental e graças
às ferramentas de comunicação digital
para muitos isso é possível. Tempos e
espaços mudam, nossa necessidade de
viver relações significativas não muda:
assim a palavra voa, através dos caminhos invisíveis do digital.
Inclusão digital, um desafio a ser
vencido.
Para o digital oferecer soluções concretas e eficazes, no entanto, existe um
obstáculo que se chama divisão digital.
Isso se refere a todas as barreiras que
impedem o acesso à Internet e aos serviços que a rede oferece. Há antes de
toda uma infra-estrutura digital dividi-
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da, dada a falta de conexão adequada à
rede, móvel ou fixa: de fato, na disponibilidade de conexões seguras e estáveis,
ainda existem diferenças significativas
entre diferentes países e até mesmo entre diferentes áreas de um mesmo país.
Existe também uma divisão digital entre dispositivos, ou seja, a possibilidade
concreta de ter ferramentas tecnológicas adequadas, como computadores
pessoais, tablets e smartphones para
acessar a rede e utilizar seus serviços
de forma rápida e eficiente. Este é um
ponto em que as diferenças entre países
são enormes, se considerarmos que nos
Estados Unidos 81% da população possui um smartphone, enquanto na Índia
esse percentual ainda está abaixo de
30%. E finalmente, há o último tipo de
barreira digital, que é cultural e tem a
ver com a habilidade de aproveitar ao
máximo o potencial da tecnologia, e saber “habitar” em ambientes digitais. O
simples fato de possuir um dispositivo
não equivale automaticamente a saber
utilizá-lo no seu melhor. Poder acessar
a rede é apenas o primeiro passo em
um caminho para viver plenamente sua
“cidadania digital”, o que requer treinamento e conscientização.
Os aspectos infra estruturais, materiais
e culturais do “digital divide”continuam
sendo um desafio aberto para nossas
sociedades: é essencial trabalhar para
superá-los, para que o digital se torna

realmente um ponto de encontro e não
agrava ainda mais as desigualdades.
Fazendo a palavra florescer
O desafio mais radical permanece, porém, aquele traçado por Mario Luzi,
que em um de seus poemas de 1985
escreveu: “Voar alto, palavra, crescer
em profundidade [...] ser leve, não
desabitada transparência”. O desafio
da palavra que viaja sobre as novas
plataformas, ou seja, mesmo antes de
serem digitais, é uma questão de humanidade: para que a palavra voe alto,
ela sublinha a imagem deslumbrante
do poeta, ela deve cavar, criar raízes.
Se não for feita de empatia, se for uma
troca em que as emoções não passam, e
a vida, permanece “transparência desabitada”. É decisivo, portanto, entender
que os ambientes digitais são ambientes humanos. O objetivo, portanto,
não será aprender a usar ferramentas,
embora seja necessário, mas habitar
espaços. Cuidar dos relacionamentos
que nascem ou continuam naqueles
ambientes. Cuidando dos tempos, das
emoções expressas e expressas, das
necessidades do outro que não está à
minha frente fisicamente, mas digitalmente e, certamente, cuidando das palavras. É uma questão de construir um
verdadeiro novo humanismo digital .
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“Senhor, ensina-nos a rezar”
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or que você está com
medo? Você ainda não
tem fé?»
Ele andou silenciosamente pela
Praça de São Pedro, na chuva.
Aquela praça que comemoramos
após a festa nos acostumamos a
ver transbordando com os fiéis em
festa, na noite de sexta-feira 27 de
março estava vazia, silenciosa, se
possível ainda mais silenciosa pela
chuva torrencial. Mas foi como se
naquele espaço entre as colunas de
mármore desenhadas por Bernini
o mundo inteiro fosse abraçado. O
Papa Francisco ouviu as palavras
da passagem do Evangelho de Marcos que conta a barca dos discípulos no meio da tempestade. E então
ele entregou ao mundo que o escuta uma mensagem de confiança,
esperança e consolo capaz de falar
ao coração:
«O início da fé é saber que estamos
necessitados de salvação». Nós não
somos autossuficientes, sozinhos;
sozinhos afundamos. Nós convidamos Jesus para os barcos de nossas
vidas. Demos-lhe os nossos medos,
para que Ele os vença. Abraçar a
Sua cruz significa encontrar a coragem de abraçar todas as adversidades do tempo presente, abandonando por um momento nosso
anseio de onipotência e posse para
dar espaço à criatividade que só o
Espírito é capaz de despertar.
Significa encontrar a coragem de
abrir espaços onde todos possam se
sentir chamados e permitir novas
formas de hospitalidade, fraternidade e solidariedade».
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Silêncio e palavra se fazem oração

«O

mia bela Madunina, ti te
dominet Milan».
Ele subiu aos terraços da

Catedral de Milão na tarde de quarta-feira, 11 de março e de lá de cima
o Arcebispo Mario Delpini olhou para
a “Madunina”, a estátua da Virgem
de pé sobre o pináculo principal da
Catedral de Milão, uma obra-prima
da arte gótica no norte da Itália e um
símbolo religioso e cívico da capital
lombarda. Então, pegando sua deixa
da letra de uma famosa canção popular milanesa, ele dirigiu a Maria uma
invocação de coração, em nome de todo
o povo afligido pelas consequências da
pandemia: «O mia bela Madunina, ti
te dominet Milan: confortai aqueles
que mais sofrem em nossos hospitais
e lares”, sustentai a labuta de vossos
filhos empenhados em cuidar dos doentes”, infundi sabedoria nas decisões,
ajudai-nos a rejeitar as imagens de um
Deus distante, indiferente, vingativo;
não permitais que esqueçamos aqueles
que sofrem perto e longe pelo absurdo
da guerra, pela injustiça da miséria”.

17

A parábola do Bom Samaritano
e a Pandemia
pe. Guido Innocenzo Gargano

É

necessário referir-se aos versículos que precedem o relato real
da parábola, pois ela se apresenta como uma concretização da
resposta dada por Jesus ao especialista em Lei que o havia questionado
sobre o que fazer para herdar a vida
eterna.
A resposta de Jesus implicava uma
tal semelhança entre o primeiro e o
segundo mandamento da Lei que a
observância do primeiro, que diz respeito a Deus, tinha necessariamente
de ser verificada com o segundo,
que diz respeito ao nosso próximo. O
esperto em Lei tinha compreendido
e partilhado em teoria a resposta de
Jesus. No entanto, ele tinha continuado a ser um professor acadêmico,
objetivando maliciosamente, para
testá-lo: “E quem é o meu próximo?”.
A parábola deve, pois, ser entendida
como uma resposta concreta a uma
questão insidiosa colocada a um nível meramente escolar.
Esta mudança de perspectiva, que
Jesus impõe ao seu interlocutor, é o
pano de fundo essencial para poder
compreender a sua resposta através
da parábola.
E, de fato, pode-se falar de uma verdadeira resposta a qualquer solicitação, vinda de Deus, dos aconte-

cimentos da história, ou da própria
consciência, se não pararmos apenas no que os Padres da Igreja teriam chamado de fides quae e que
hoje abordaríamos na análise científica dos fatos, mas também considerarmos, como um com ela, o fides
qua , que hoje abordaríamos mais
na prática da verdade conhecida.
Isto significa que não podemos de
modo algum falar de honestidade
a qualquer nível se não abrirmos os
olhos para a realidade da história
que a vida quotidiana coloca continuamente diante dos nossos olhos. E
o quotidiano, uma vez que diz respeito à sucessão contínua de fatos novos
no tempo e no espaço, pede-nos inevitavelmente que não pretendamos
ter sempre a verdade “nos nossos
bolsos”, como se costuma dizer, mas
que a procuremos continuamente,
deixando-nos questionar pela história
e pela sua indisponibilidade, que um
crente liga ao movimento do “Espírito
que torna todas as coisas constantemente novas” e que um não crente
poderia facilmente ligar-se à “panta
rei” da filosofia clássica.
A leitura da história está, por sua vez,
sujeita a uma hermenêutica precisa
a que chamaríamos - como sugeriu
o Concílio Vaticano II - a busca do
sinal dos tempos. Não basta, portan-

to, limitar-se a uma simples cronologia
ou a uma fotografia o mais precisa
possível de um fato ou de certos fatos,
mas é necessário compreender o seu
significado. Mas também devemo-nos
interrogar: o significado em função de
quê? Se não forem de determinados
valores ou objetivos, eventualmente
pressupostos pelo próprio observador,
que devem ser identificados e depois
tiradas as consequências necessárias?
Devemos, portanto, ler a história, qualquer história, a partir de uma perspectiva muito precisa, mas de ângulos diferentes, tendo em vista a afirmação
teórica e prática de certos valores que
nos são caros.
Consideremos, por exemplo, o ângulo
que impõe esta nossa história contemporânea, objetivamente marcada, e
de uma forma muito clara, pela pandemia do Codiv - 19 do vírus da Corona, que nos afeta a todos nestes meses.
Como crentes, assumimos que recebemos uma luz particular em tudo isto
da Palavra de Deus que cremos estar
contida, neste caso, no livro do Evangelho de Lucas e especificamente nesta passagem que contém a parábola
do Bom Samaritano.
Observo imediatamente que os Padres
da Igreja partiam do episódio narrado
por Lucas para alargar o horizonte e
reconhecer no desventurado da parábola a humanidade inteira. Para estes
antigos sábios, que leio frequentemente, o desventurado de que se fala no
texto evangélico é simultaneamente a
humanidade que começou com o primeiro Adão e a humanidade assumida
pelo novo ou segundo Adão identificado com o Verbo feito carne em Jesus
de Nazaré. Por conseguinte, teríamos
duas mensagens resumidas em uma e
isso é que o infeliz é simultaneamente,
embora de uma forma absolutamente
misteriosa, a Vítima e o Salvador.

Diante do acontecimento narrado
pelo evangelista Lucas, os contemporâneos gnósticos dos Padres da Igreja
explicariam imediatamente o significado, recorrendo ao seu mito da pérola
preciosa que caiu do céu, entendida
como o mundo do espírito, no qual a
Divindade habita, e acabou na lama
da matéria de que o mundo e, dentro
dele, a nossa terra estão amassados.
A pérola que caiu, quem sabe como,
do céu privou o mundo divino de uma
plenitude que tinha de ser recuperada o mais depressa possível, porque,
caso contrário, o mundo divino se sentiu mutilado porque foi privado da sua
completude que não lhe teria permitido viver em plenitude a sua própria
bem-aventurança.
Por sua vez, os cristãos gnósticos teriam imediatamente aproximado esta
história das três parábolas da ovelha,
da moeda ou de filho perdidos e depois reencontrados, do capítulo 15 do
mesmo Evangelho segundo Lucas, interpretando-as da mesma forma. Estes gnósticos chegaram à conclusão,
mesmo quando fingiram ser cristãos,
que Deus não está interessado em
nada, e de modo algum, naquilo que
pertence à matéria, mas está interessado apenas na parte de si mesmo
que está presente em cada homem/
mulher e, portanto, na sua felicidade
eterna que só pode ser obtida com
a separação, a mais total possível,
de cuja lama se compõe toda a outra realidade do mundo e da terra e,
sobretudo, a carne que envolve o homem em todas as suas partes.
O gnóstico, de fato, sujeito em todos os
sentidos à dimensão intelectual e espiritual do homem, tem como únicos valores os que podem e devem ser perseguidos e alcançados como valores do
espírito. Um ensinamento que chegou
até nós com aquele famoso ditado,“Da
mihi animas cetera tolle”, do chamado
Devotio Moderna, que prevaleceu em
certas escolas de espiritualidade cristã

na nossa própria Igreja Católica até ao
Concílio Vaticano II.
Uma combinação deste tipo teria
como consequência, tanto para os
gnósticos, mais ou menos ateus, como
para os cristãos ortodoxos, a dupla
possibilidade de ler o episódio narrado
pelas três parábolas como uma terrível
tragédia, mas também como uma descoberta inesperada, que legitima uma
alegria extraordinária na qual estão
envolvidos, cada um à sua maneira,
tanto o pastor, a mulher da casa, o pai
da família de que fala-se em Lucas 15,
mas também tudo o que é proposto na
parábola do Bom Samaritano.
Daqui decorre que a insensibilidade
realçada no Sacerdote e Levita pela parábola de Lucas, seria uma consequência lógica da escolha de perseguir e
alcançar apenas os chamados valores
espirituais ou mesmo divinos, afastando-se o mais possível de tudo o que tinha
a ver com diferentes elementos, incluindo a carne atormentada do homem, de
onde tirar precisamente a maior distância possível para não ser contaminado
pela sua evidente impureza.
Uma atitude que hoje podemos compreender muito bem, nestes dias de
pandemia, reforçada também pelas
leis do Estado. Com uma diferença
qualitativa muito decisiva, porém, é
que, enquanto para os gnósticos e
espiritualistas de todos os tempos a separação garantiu a superioridade do
espírito sobre a carne, nós, que voluntariamente nos submetemos à disciplina da separação, o fazemos para proteger todo o nosso corpo e, portanto,
a nossa preciosa carne sem a qual sabemos que o homem não pode existir.
Portanto, não aceitamos a separação
para nos aproximarmos apenas das
realidades espirituais, como fizeram e
fazem os gnósticos e espiritualistas de
todos os tempos e de todas as latitudes, mas, pelo contrário, para defen-

der da melhor maneira o que a Palavra fez carne nos ensinou, ou seja, que
não nos damos a nós próprios o homem a não ser na unidade das duas
naturezas, humana e divina, certamente distintas uma da outra, mas nunca
separadas de forma alguma.
Por conseguinte, nunca, jamais aceitaríamos que as duas atenções: a do espírito e a da carne, possam ser separadas
sem negar abertamente o ser simplesmente humano, a mil milhas de distância de qualquer forma de monofisismo.
Mas isto também envolve simultaneamente uma atenção extrema ao homem desde a sua concepção até à
sua morte, sem falsas idealizações de
uma ou de outra das fases da vida humana. Algo que está longe de ser um
dado adquirido para muitos que acreditam poder estabelecer, com base
nas chamadas provas científicas, entre
aqueles que podem ter direito à vida
de uma forma preferencial em relação a muitos outros.
A primeira mensagem que transmitiria
então a nossa parábola do Bom Samaritano, lida à luz dos ensinamentos
bíblicos e patrísticos, seria então ler a
história como portadora de imensas
tragédias, mas também ter o cuidado
de nunca se deixar desviar pela presunção ou pela pretensão de estabelecer uma ruptura incurável entre as
dimensões divina e humana em cada
ser humano, incluindo a esperança
de que aquilo que se perdeu, mesmo
através da morte, possa ser encontrado novamente.
Observando a nossa parábola à luz
das outras três de que falamos, referindo-nos ao mesmo Evangelho de Lucas,
também compreendemos outra coisa.
O pastor do rebanho e a mulher da
casa, perante uma perda importante na sua vida diária, arregaçaram as
mangas e partiram em busca do que
tinham perdido, usando as suas respeti-

vas capacidades, sem cederem à perda e sem se entregarem à depressão.
Até o pai que perdeu o filho arregaça as
mangas, mas o faz à sua maneira e com
escolhas diferentes e, no entanto, não é
de todo desinteressado ou fatalista. Na
verdade, ele não se propõe a procurar
o seu filho, arriscando-se a criar nele a
condição de um perseguido pelo paternalismo excessivo do pai do qual tinha
de fato fugido, mas reforçando a sua fé
na força intrínseca da história enquanto
tal, que incluía tanto a história do filho
como a história do mundo.
Uma história que: por um lado, confrontaria o filho com a sua imprevisibilidade não identificável com a ilusão
ingênua de que estava sempre a ganhar e a progredir; por outro, mostraria
ao filho que era, como história, uma
“magistra vitae”; finalmente, que a
presença nele da imagem do pai mais
ou menos desfocada e até desfigurada pelas suas escolhas libertárias, teria
reemergido mais cedo ou mais tarde
do pó ou da lama e ter-se-ia reproposto, com todas as recordações que trazia dentro de si do amor vivido na sua
família que lhe teria dado a força para
recuperar por si mesmo e, traspassado
pela compunção do seu coração, tomar o caminho para casa.
O pai estava tão seguro de que a história lhe daria razão, que se pôs imediatamente a preparar a festa de regresso, guardando cuidadosamente o
enxoval do filho e escolhendo o bezerro para engordar.
A certeza de que esta era, na mente
do pai, a escolha finalmente vencedora, é demonstrada pelo fato de que
quando o filho, emergindo da região
distante da dissemelhança (regio dissimilitudinis), se aproximava da casa do
pai, é o Pai quem o ve primeiro e corre
até ele para cobri-lo com beijos.
Assim, apesar de entre as três decisões
ter havido, aparentemente, uma dis-

tância abismal entre o comportamento do pastor do rebanho, da mulher da
casa e do pai da família, nas três parábolas do capítulo 15 do Evangelho de
Lucas havia uma unidade substancial
de propósito coroada, nos três casos,
por uma grande festa.
A construção da parábola do Bom Samaritano implica também uma tripla
forma de reagir aos fatos. E confronta-nos também com dois exemplos de
comportamento, o do sacerdote e o
do levita, que são diferentes do comportamento do terceiro, identificado
com o estrangeiro que é também samaritano. Na parábola do Bom Samaritano, o evangelista até nos permite
imaginar uma festa final com o regresso daquele que se tinha identificado
com o infeliz e que teria conseguido
com a saúde ainda não totalmente
restaurada daquele com quem se tinha identificado na primeira reunião.
Analisando a parábola com maior
atenção percebemos que o evangelista nos convida a aprofundar a sua narrativa, partindo da perspectiva a partir
da qual o próprio fato foi observado
no início. Tanto o sacerdote como o levita tinham escolhido uma escala de
valores tal que não se deixavam desviar dos fatos, sejam eles quais forem,
se pudessem interferir com os seus interesses primários que, no caso concreto,
estavam relacionados com os deveres
e obrigações ligados às suas funções
religiosas ou à sua pertença social.
Coisa que não se propunha de fato
pelo estrangeiro, e o que é mais samaritano, para quem qualquer acontecimento era importante e, a fortiori , uma
tragédia humana perante a qual ele
veio a encontrar-se simplesmente por
acaso. Na verdade, o samaritano não
tinha necessidade de se perguntar, por
exemplo, se lhe competia ou não intervir a favor do desventurado nem se
era ou não mais importante servir no
altar ou guardar a dignidade diante
de um homem que, infelizmente, tinha

deparado com as garras de bandidos
enquanto caminhava pela rua. Problemas seu? Situações que estão longe de
ser raras mesmo nos nossos tempos ao
longo das nossas estradas e autoestradas, quando estamos tão preocupados com os nossos planos de trabalho
ou algo muito menos nobre, que não
fingimos nada perante um acidente
ou algo semelhante, e avançamos a
um ritmo mais rápido para não termos
qualquer incómodo.
A este respeito, o que também foi determinado pelo comportamento de
certos administradores locais que, perante a urgência do vírus da Corona,
apenas estavam preocupados em salvar o que poderia ser salvo no futuro
imediato, sem ter em conta que, ao
fazê-lo, estavam, na realidade, sacrificando pessoas ainda mais fracas que
não conseguiam sair sozinhas, porque
eram atraídas para abrigos para os
idosos, que foram, portanto, reduzidos
a centenas pela pandemia.
Culpado ou inocente? Não me atreveria a fazer quaisquer juízos de valor.
Mas é um fato que as pessoas muito
idosas nos lares de idosos se encontraram numa situação semelhante à das
pessoas afetadas pelo vírus da Corona e morreram da mesma forma nesta
pandemia.
O ensinamento que vem da parábola
de Lucas atinge-nos a todos e ninguém
se pode cobrir por detrás do dedo da
sua própria não atenção.
E, no entanto, a parábola diz certamente muito mais.
Voltando à perspectiva a partir da qual
os Padres da Igreja leram a parábola
e alargando, como fizeram, o nosso
horizonte a partir dos fatos, a vítima
identificada por Lucas é toda a humanidade a partir nada menos que Adão
e do “sangue Abel” derramado por
Caim que fingiu não se envolver com
o sangue derramado por ele mesmo

com o qual tinha adulterado a terra
contaminando-se a ponto de receber
uma marca absolutamente indelével.
Poderíamos realmente eximir-nos de
qualquer tipo de responsabilidade
quando qualquer ser humano e toda a
humanidade são contaminados e gravemente adulterados pelo caos a que
todos reduzimos a nossa mãe Terra?
Preocupados com a realização dos
nossos deveres sacrossantos diários,
como os do sacerdote e do levita da
parábola, podemos ter ficado cegos
sem o saber, ao ponto de os próprios
estrangeiros, comparados com aqueles a quem chamamos concidadãos
de qualquer pátria em que tenhamos
recebido o destino a nascer sem o termos escolhido, permanecerem providencialmente com os olhos a funcionar devidamente.
E, de fato, só aqueles que o sentem
na própria pele são capazes de partilhar a dor de outro. Aquele que foi
estrangeiro, e só ele próprio, sabe por
experiência o que pode significar ser
tratado como estrangeiro. Tal como
só aqueles que estão completamente
em sofrimento podem compreender o
que realmente é.
E foi precisamente a partir desta constatação que os Padres da Igreja subverteram por completo a perspectiva a
partir da qual se pode ler a parábola
de Lucas que agora temos diante de
nós. E de fato observaram que a pessoa
infeliz encontrada pelos três: o sacerdote, o levita e o samaritano estrangeiro,
foi precisamente Ele o Senhor que “renunciou à sua própria dignidade divina
- como diz a Carta aos Filipenses - assumindo em todos e para todos a natureza humana na sua situação de servo e
condenado à morte e à morte da Cruz”
(Fil 2,3ss), a fim de a curar e mostrar-lhe
o caminho para a salvação.
O sacerdote e o levita, sentindo-se saudáveis, cheios de dignidade e autos-

suficientes, eram absolutamente incapazes de realizar nada. Satisfeitos pelo
seu status de sacerdote ou levita não
precisavam de nada nem de ninguém,
quanto mais de um pobre homem atacado por assaltantes ao longo do caminho que os conduzia alegremente
e satisfeitos para a cidade santa que
os esperava. A sua vida era tão plena
de satisfação que não conseguiam
pensar, mesmo minimamente, que podiam receber qualquer coisa de bom
de um pobre infeliz que certamente os
tornaria impuros com as suas feridas.

no meu regresso” (Lc 10,34-35).

O samaritano, por outro lado, estrangeiro e difamado por todos, mas capaz, por isso mesmo, de simpatizar
com um homem infeliz como ele, sem
medo de ser contaminado pelo seu
sangue, movido de compaixão (esplangchnisthe) (Lc 10,33).

Estes homens e mulheres deram as suas
vidas partilhando o destino dos seus
próprios assistidos, nem mais nem menos do que o que é contado na parábola do samaritano identificado com a
Cruz do Filho feito homem, partilhando
a mesma compaixão que é a de Deus.

Assim, sem o saber, ele próprio, que
acreditava estar a inclinar-se para um
pobre infeliz, viu-se a experimentar a
intimidade dada gratuitamente por
Deus diretamente àqueles que se deixaram crucificar, sem o saber, com o
Crucifixo divino, recebendo em troca a
passagem da simples emoção humana para a caridade (agape) que vem
da própria fonte do amor, tornando-se capaz de amar como soube amar
apenas a Ele, vindo a demonstrar a
mesma compaixão (esplangchnisthe)
que é a de Deus.

Como não chamar a todos eles mártires sem distinção, uma vez que o próprio Jesus declarou no Evangelho de
Mateus àqueles que se sentiam abençoados e lhe perguntou porquê, reconhecendo que nunca o tinha encontrado nas suas vidas: “Em verdade vos
digo, tudo o que fizestes a um destes
meus irmãos mais pequeninos, a mim
o fizestes”. (Mt 25,40)?

Ele não sabia nada disso, mas o infeliz
era o próprio Jesus, o Filho de Deus feito carne.
As palavras da parábola são, neste
ponto, particularmente evidentes até
ao mais pequeno pormenor: “Aproximou-se dele, enfaixou lhe as feridas,
colocou-lhe óleo e vinho, depois carregou-o para o cavalo, levou-o para
um albergue e tratou dele. No dia
seguinte, tirou dois dinheiros e deu-os
ao dono do albergue, dizendo: “Toma
conta dele; o que gastares, pagar-te-ei

As riquezas escondidas em cada homem e mulher foram evidenciadas, e
continuam a sê-lo, durante esta pandemia, por dezenas de médicos, enfermeiros e enfermeiras e por um grande
número de freiras, sacerdotes e leigos
voluntários de todas as denominações,
que se inclinaram literalmente sobre os
doentes com as próprias mãos, sem as
defesas que teriam sido necessárias,
mas devido à urgência nem sempre
os puderam encontrar facilmente.

A parábola torna-se neste ponto o manifesto de uma verdadeira revolução
na escala dos valores, incluindo os
considerados religiosos. Não é o papel
sacerdotal ou levítico que permite que
um se torne participante da natureza
divina, mas a abertura ao outro em
qualquer condição em que se encontre, tal como o Filho que se esvaziou (kenosis) de toda a dignidade divina para
se tornar plena e completamente participante da natureza humana ensinou.
Os Padres da Igreja diziam: “Deus se fez
homem para permitir que o homem
participasse da natureza divina”.
O samaritano torna-se assim uma espécie de precursor e antecipação de

todos aqueles que, como os mártires
desta pandemia mundial, tornaram
e tornam presente a compaixão de
Deus por todos os seres humanos sem
distinção, independentemente das
suas origens étnicas, culturais ou religiosas que nasceram neste mundo do
qual o evangelista João foi capaz de
dizer: “Deus amou tanto o mundo que
lhe deu o seu único filho” (Jo 3,16).
Os crentes cristãos sabem muito bem,
aliás, que a fé exigida pelo evangelista João quando acrescenta: “que todo
aquele que crê n’Ele não se perca,
mas tenha a vida eterna” (Jo 3,16), não
pode ser medida pelos nossos olhos,
mas somente pelos olhos de Deus, que
perscrutam o coração em profundidade até descobrirem tal adesão ao
Filho que ultrapassa todos os nossos
parâmetros simplesmente humanos,
até terem a certeza de que, como continua o próprio evangelista: “Deus não
enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo
fosse salvo por Ele”
(Jo 3,16). (Jo 3,17).
O que aprendemos então com o tremendo sinal dos tempos evidentes
nesta pandemia, nós que nos consideramos de todas as formas parte da
Igreja de Cristo e não temos a intenção de reduzir a nossa fé aos critérios
escolásticos propostos pela pergunta
maliciosa do Doutor da Lei, à qual o
Senhor Jesus respondeu?
Vamos tentar resumir:
- Não se pode dar fides quae sem fides
qua.
- é preciso ter olhos capazes de reconhecer o sofrimento dos outros.
- Quando o homem está em jogo,
não vale a pena esconder-se atrás do
dedo da obediência ou do papel a
desempenhar, mesmo quando estes
estão relacionados com o sagrado.

- O homem que está em necessidade
é sempre a imagem e a presença de
Jesus crucificado.
- Quem cuida dos necessitados, seja a
que nível for, é feito um com o Crucificado divino.
- No contato estabelecido com o Filho
do Homem, a emoção humana é transformada em compaixão divina (esplangchnisthe) e assume a dignidade
da caridade (agape) que é de Deus.
- Mesmo aqueles que, na sua história
humana, não encontraram o Filho, não
serão ignorados por Ele que perscruta,
como Deus, as profundezas do coração de cada homem que está aberto
a acolher o outro, independentemente
de pertencer ou não às estruturas visíveis da sua comunidade na Terra.
- Qualquer esquecimento de si mesmo
para ajudar o outro eleva o homem
ao martírio enxertado na Cruz de Cristo e participa da sua kenosis que é
também a kenosis do Pai que amou
tanto o mundo que colocou o seu Filho único nas mãos dele.
- Nunca se tem o direito de julgar ninguém, muito menos de condená-lo,
porque “Deus não enviou o Filho ao
mundo para condenar o mundo, mas
para que o mundo seja salvo através
dele”.
- Somos mais fortes do que a pandemia porque temos Deus do nosso lado
e não porque somos melhores e mais
inteligentes do que Ele.
- Se dermos tudo de nós, podemos estar certos de que, como aconteceu no
samaritano, também nós seremos feitos participantes da mesma natureza
Daquele que se tornou humano para
que o homem possa tornar-se divino.

guidoinnocenzogargano@gmail.com
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INTRODUÇÃO A SONDAGEM

«E

sta pandemia foratelece em
nós a vocação a estar juntos,
neste mundo dividido e ao
mesmo tempo unidos no sofrimento, testemunhos da humanidade e da hospitalidade, atentos as necessidades de todos
e particularmente dos últimos».
As palavras da Mensagem Ecumênica
das Igrejas Cristãs italianas, escritas
para a Páscoa de 2020, captam claramente o momento que estamos vivendo.
Os números do contágio, que aumentam
constantemente, dão uma ideia das proporções da emergência, da dor das pessoas afetadas pela doença e das suas famílias. Mas também há sofrimento que
fodem das às estatísticas, consequência
direta do vírus e das medidas de segurança corretas, porem muitas vezes
duras. Distanciamento social adotado
para contê-lo: o cansaço de meninos e
meninas privados da escola, o cansaço
de muitas pessoas que perderam seus
empregos, a dificuldade das famílias, a
solidão.

de estar perto dos irmãos e irmãs com
quem partilham a sua vida diária, especialmente os últimos, que num momento
como este estão ainda mais expostos ao
risco de ficarem para trás.
Desde o compromisso educacional, à assistência e alívio aos pobres, ao cuidado
dos doentes, nesta sondagem ao mundo canossiano contaremos histórias da
realidade canossiana na linha da frente
para lidar com a emergência. Histórias
que contam como o ser «Filhas da Caridade» concretiza-se neste novo e inesperado momento em que vivemos.
19

Paolo Bovio

Em todo o mundo, mesmo as comunidades canossianas foram atingidas por
esta onda, que não poupou ninguém.
Mas elas não ficaram paradas. Tentando
responder fielmente ao convite de Madalena para «caminhar com os tempos»,
encontraram novas e criativas formas
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Na escuta dos que acompanham os doentes no sofrimento e nos
cuidados

S
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e fala muito nestes dias da pós
pandemia , das mudanças e das
transformações que acontecerão.
Alguns falam de um futuro positivo, outros são mais pessimistas.
Uma coisa é certa: o “depois” depende
de como lá chegaremos e do que teremos aprendido com o presente. Usamos
as lentes da fé para ver uma oportunidade no meio da privação, para ver
flashes de luz na escuridão.
Uma pergunta ressoa em nossos corações a cada momento: Qual é a Palavra
que Jesus Crucificado nos diz neste
tempo?
A resposta surge com a simplicidade
e eloquência
da própria vida,
através do
testemunho de
muitos companheiros com os
quais viajamos
no mesmo barco.
Estes são os
testemunhos de
Lucia Villalbam,
médica: “Sendo médica em
tempos de pandemia precisa
de um trabalho
especial, estamos a preparar-nos para
pensar no pior cenário, de acordo com
a experiência vivida por outros países;
mas com a esperança de poderem enfrentar juntos este inimigo desconhecido”.
Gabriela Martino, enfermeira: “Licen-

ciei-me como enfermeira há anos; tenho
continuado a estudar ao longo dos anos,
mas esta emergência sanitária global
me fez perceber que não estava preparada para enfrentar os desafios atuais”.
Inés Zingoni, enfermeira: “Desde que
começámos a esperar pelos primeiros
casos de Covid-19, tenho falado muito
com os meus companheiros, partilhando as nossas ansiedades e incertezas,
o nosso medo e preocupação com a
segurança das nossas famílias. É um
momento muito difícil e, à medida que
os dias passam, sentimo-nos como uma
equipe, mais solidários e fortes para
avançar, motivados pelo desejo de colo-

car a saúde e os cuidados aos doentes
em primeiro lugar.
Santiago Uranga , médico: “O caminho
de casa é um espaço que utilizo para
refletir sobre o trabalho realizado durante o dia e para planejar o seguinte.
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Nestes dias, estas reflexões são ambíguas, em alguns momentos estou triste,
porque luto contra o sentimento de
nostalgia pelas pessoas que amo, luto
contra o medo de ficar doente e pior,
de levar o vírus para casa e de o transmitir à minha família. É triste chegar
a casa e ler as notícias e sentir que
nesta viagem a costeira parece muito
distante. Mas as reflexões são também
agradáveis, é a alegria pela satisfação
do trabalho realizado, ver o empenho e
a responsabilidade dos meus colegas de
trabalho no Hospital, cada um dando o
melhor de si, unidos, sentindo-se mais
forte ao lado do outro, onde uma atitude positiva se alimenta novamente com
outra, fortalecendo-nos neste círculo
do qual fazem parte as enfermeiras, as
suas famílias e a comunidade”.
Estefanía Carabio, coach oncológica:
“Percebi nos meus companheiros angústia, medo e desorientação. A partir

da minha formação
como Técnico em
Recursos Humanos
e coach em Oncologia, tenho proposto
a possibilidade de
criar um espaço de
escuta e acompanhamento para os
enfermeiros e os
médicos que estão
na linha da frente
para os reforçar
e apoiar emocionalmente. Com o
passar dos dias,
descobrimos o valor
desta partilha das
nossas vidas e descobrimos os nossos
recursos técnicos e emocionais, para
atravessar este tempo gerando uma
rede de confiança e contenção que nos
permite crescer em união e colaboração,
redefinindo o nosso serviço na humanização da atenção aos doentes”.
Nesta Comunidade Religiosa contemplamos a força de trabalho do Espírito
que jorra e se manifesta na sua vontade
de servir, nas doações e renúncias corajosas, na audácia de superar as diferenças para procurar o bem maior. Somos
mulheres que se surpreendem com a
Palavra, no meio da incerteza e da perplexidade, aprendendo com os outros a
alargar os seus corações e a aliviar os
seus esforços para amar mais.
Nos enamoramos e nos apaixonamos
pela Palavra d’Aquele que está vivo,
que caminha conosco, que restaura e
faz novas todas as coisas.

Ir. Gabriela Oviedo, Comunidade Hospital Italiano, La Plata
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Instituto “Madalena de Canossa”
De Porto San Giorgio è uma pequena escola canossiana. Surge
na orla do mar de uma pequena cidade de
16 mil habitantes, na região de Marche,
na Itália Central, e inclui uma creche e
uma escola primária. Desde o ano letivo de
1947/48, este trabalho iniciado das ,madres
convidadas aqui pelo então arcebispo de
Fermo - tem sido um marco para a comunidade local, acolhendo crianças e jovens
de Porto San Giorgio e dos países vizinhos,
com uma oferta educativa de qualidade.
Os princípios que a inspiram são os do paradigma educativo Canossiano. A escolha
do diálogo, privilegiada para a formação da
criança; o amor e o acolhimento ao educador, como condição para o seu crescimento;
a abordagem pessoal, marcada pela cordialidade e simplicidade, como instrumento de
educação personalizada; a preferência pelos
mais pobres, não só pelos materialmente
necessitados, mas também pelos menos
dotados, menos motivados para aprender e
com menos referências educativas e afetivas. Uma atenção educativa que pode ser
resumida em três verbos: instruir, educar,
habilitar

belecidas pelas autoridades para conter a
propagação do contágio. Como reagiu esta
escola canossiana à emergência e tentou,
num momento de grande incerteza e dificuldade, garantir a continuidade do compromisso educativo?

A escola de Porto San Giorgio, como todas
as escolas italianas, teve de lidar com as
consequências da pandemia, pela Sars-CoV-2 e com as medidas restritivas esta-

Como reorganizaram a atividade didática?
“Neste momento - explica Madre Gasparina - a prioridade tem sido tentar manter
viva a relação emocional e empática entre
professores e crianças”. Afinal
de contas, isto está sempre na
base do nosso trabalho: só se
pode aprender num ambiente
sereno”.

Falámos sobre o assunto com Rosaria
Laura Marzullo, para todos simplesmente
“Rosy”, coordenadora da escola primária
(dos 6 aos 11 anos), e com a Madre Gasparina Braggiè, coordenadora da pré-escola
(3-5 anos).
“As nossas aulas - diz Rosy - são organizadas com a presença de uma professora
dominante, com quem as crianças passam
a maior parte do seu tempo na escola e que
orienta o processo de aprendizagem. A´ esta
professora é acompanhada outras figuras,
especialistas nas várias disciplinas, desde
línguas estrangeiras a atividades laboratoriais. A nossa é uma didática individualizada, que dá grande atenção ao desenvolvimento da criança individual e tenta trazer
à luz as necessidades dentro do grupo da
turma. O encerramento das escolas obrigou-nos a mudar drasticamente tudo isto”.

Como? “Repensamos completamente a didática para a realizar à distância, com enfoque
nas competências”, continua
Rosy.
“Desde 9 de Março ativamos
a plataforma digital da escola,
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onde os professores carregaram as vídeo-palestras que gravaram. Contudo, mesmo
na incerteza da língua, percebemos imediatamente que isso não seria suficiente:
precisávamos de restabelecer uma forma
de contato pessoal”. “Um aspeto mais importante para escola de infância sublinha
M.Gasparina Juntamente com a equipe

educativa perguntamo-nos: “Qual é a melhor maneira de não deixar as crianças sentirem-se sozinhas?”.
A resposta da escola em Porto San Giorgio
é uma síntese de pragmatismo, generosidade, criatividade e paixão educativa. Uma
resposta em estilo canossiano puro, em
suma.
“Abrimos canais privados no YouTube para
cada um das professoras”, explica Rosy, “a
que as famílias podem ter acesso através
de um link específico”. As vídeo-palestras
são alí carregadas e as crianças convidadas
a segui-las, enquanto o material didático
pode ser encontrado na plataforma. Desta
forma, realizamos os programas de formação das várias classes. Optamos por dedicar
mais tempo aos videochats privados entre
professor e criança, especialmente na presença de necessidades educativas especiais,
que nestas circunstâncias extraordinárias,
devido à pressão e dificuldades do momento, infelizmente aumentaram”. “Às crianças
do jardim de infância propusemos um caminho diferenciado por grupos etários - acrescenta M. Gasparina -, propondo atividades
criativas a realizar tanto individualmente
como em conjunto com os pais. Pasta de
sal, massa de cor, vídeo para ver, canções

para aprender: muitas atividades lúdicas
para “colorir” o dia.
Em particular, focamo-nos num caminho
de descoberta das emoções: acompanhamos
as crianças para descobrir as emoções que
estão vivendo neste período, das mais sombrias às mais brilhantes”.
Sem esquecer a atenção às festividades
propostas pelo calendário litúrgico: da
Quaresma, à Páscoa, até à Festa de Santa
Madalena.
“Toda a equipe de professoras e educadoras está desenvolvendo um trabalho
fantástico”, diz Rosy. “Desde o primeiro
momento, mantivemos o foco em assegurar
a educação contínua e, por isso, colocamos
a formação no centro. Isto nos permitiu encontrar soluções novas e criativas. São dias
intensos, há reuniões e atualizações, e se
procuram e compartilham novos recursos: é
um momento difícil, mas estamos vivendo-o com um grande espírito de colaboração.
Há um princípio que repetimos sempre
um ao outro e que nos guia: “O momento
é extraordinário, não podemos reagir com
o ordinário”. Um conselho que tentamos
transmitir às crianças.
Sim, as crianças como reagiram?
“Não foi certamente fácil para eles adaptarem-se a um contexto tão diferente”, diz M.
Gasparina. “Sentimos muito a falta deles
e eles também sentem a nossa falta, um
sentimento que eles nos expressam a toda a
hora. Mas estão fazendo um grande esforço
para viver esta nova realidade da melhor
maneira possível”.
“O envolvimento das famílias é fundamental - termina Rosy - Hoje, fazer escola é
uma aventura que tem três protagonistas:
crianças, professores e famílias. Ser uma
escola Canossiana ajuda!”.
Centralidade da criança, valorização da família, o “carínho para todos”: a história de
Porto San Giorgio conta bem o estilo que a
escola canossiana continua a preservar hoje
em dia.
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O
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Covid-19 é uma ameaça atual;
uma pandemia que provoca arrepios frios de incerteza, ansiedade
e medo pela simples menção da mesma.
Desde a distribuição de alimentos até
ao fornecimento de máscaras e material
médico ao contribuir com ajuda monetária, mesmo no Sudeste da Índia, as
comunidades canossianas juntaram-se
a organizações não governamentais
para ajudar os cidadãos e as autoridades e para combater o vírus, que se está
propagando rapidamente.
A repentina decisão de iniciar
O bloqueio pelo
Governo indiano,
apesar do pedido
de não entrar
em pânico, pôs
inevitavelmente
em marcha uma
situaçao sem
comparações: milhares de pessoas
em toda a nação
bloqueada longe
das suas casas, forçada a caminhar
em auto-estradas em direção às suas
cidades e aldeias de origem, mesmo a
500 ou 1000 quilmetros de distância.
Milhares de pessoas foram vistas caminhando para casa, a pé, com as suas famílias e as poucas coisas que têm. Não
podemos acalmar a nossa inquietação
permanecendo em casa e em segurança, recusando prestar atenção ao choro
desesperado dos pobres, migrantes,
idosos, carentes, doentes de VIH/SIDA
e mendigos fora das nossas janelas.
“Caminhar com os tempos”: estas palavras de Santa Madalena de Canossa

são uma força a mais que nos empurra com entusiasmo para a ação, para
responder às necessidades emergentes
nas periferias. Nós, as Canossianas da
Delegação do Sudeste da Índia, que
inclui os Estados de Andhra Pradesh e
Odisha, saímos das zonas de conforto
dos nossos conventos e nos tornamos
ativas nas ruas para representar um
raio de esperança e de consolo para as
vítimas trancadas em casas de migrantes, espalhadas por muitas linhas de

trem, acampadas em estações de ônibus
e trancados nas suas casas. Derramamos uma pequena gota de caridade
cristã para os pobres que navegam num
enorme oceano de fadiga.
Como primeiro ato do nosso compromisso de fazer com que as pessoas
afetadas ou ameaçadas pela Covid19
se sintam próximas de nós, produzimos
mais de 700 mascarás, costuradas pelo
centro de alfaiataria Veeraghattam e
por muitas irmãs nas nossas áreas de
trabalho. O objetivo era distribuí-las
gratuitamente aos pobres e àqueles que
precisavam. Também as distribuímos
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às autoridades, ao pessoal da polícia,
aos migrantes, doentes e voluntários do
HUV.
Distribuímos alimentos e kits de saúde.
Mahatma Gandhi disse: “Há pessoas
no mundo tão famintas que Deus só
lhes pode aparecer sob a forma de pão”.
Entregamos pacotes alimentares para
famílias migrantes, idosos e indigentes,
doentes de VIH/SIDA, pobres nos bairros, mendigos abandonados nos trilhos
do trem e muitos outros necessitados
nas zonas de Draksharam, Nellipaka,
Paikaraopeta, Visakhapatnam, Veeraghattam, Bathili e Jubo, facilitando
assim a distribuição de bens essenciais
na ausência de oportunidades de emprego. Outro bem essencial distribuído
foi o sabonete e o detergente para as
pessoas que sofrem de VIH/SIDA e para
as crianças, os idosos, os indigentes e os
pobres dos bairros.
Todo o país está em quarentena; um
grande número de trabalhadores por
dia está retido na cidade sem trabalho;
os sem-abrigo enfrentam o problema
da sobrevivência, deslocando-se de um
lado para o outro para tomar pelo menos uma refeição por dia. Eles esperam
desesperadamente que alguém os ajude
a encher as suas barrigas vazias. Estas infelizes vítimas e as suas famílias
precisam de ajuda temporária para

sobreviver. É por isso que planejamos
dar 150 refeições por dia a mendigos
e migrantes. Uma das nossas comunidades em Paikaraopeta alimentou um
grupo de 50 caminhoneiros bloquedos
no início do lockdown. As nossas irmãs
da comunidade Visa- khapatnam nunca
deixaram de fora o pessoal da polícia.
Isso não é tudo.Com o calor do verão
e o sol a enviar os seus raios quentes
sobre as nossas cabeças, é triste ver os
nossos políciais na rua durante horas
para manter a ordem e a disciplina entre as pessoas. As irmãs decidiram doar
bebidas frescas aos oficiais para aliviar
o calor.
Como o número de casos confirmados
de vírus corona Covid-19 na Índia
continua a aumentar, particularmente
em Telangana e Andhra Pradesh, fornecemos educação sanitária ao nosso
pessoal e aos migrantes, aconselhando
as pessoas a lavar as mãos frequente
e cuidadosamente com água e sabão, a
utilizar métodos de proteção, tais como
máscaras, luvas e distanciamento social. Todos somos chamados a educar
cada pessoa sobre a importância de
desenvolver hábitos de higiene pessoal
que impeçam a transmissão do vírus de
uma pessoa para outra.
Ir. Vincy Thankachan
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LIVROS, LETTURAS, SOCIAL

IDEIAS ONLINE E OFFLINE
Yuval Noah Harari,
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“O mundo depois do Corona- virus”
As decisões que tomaremos
durante a pandemia de co-ronavírus irão determinaras
mudanças nas nossas sociedades, até mesmo aosuperar a
doença. Temos, portanto, de
ter muito cuidado com as consequências. Num longo artigo
da revista Financial Time, o
historiador Israelense Yuval
Noah reflete sobre sobre efeitos a longo prazo das ações
tomadas neste momento.
Pode parecer prematuro, mas
é necessário, afirma ele:
“Quando escolhemos entre
várias alternativas, devemos
perguntar-nos não só como
superar a ameaça imediata,
mas também que mundo
vamos habitar quando a tempestade passar”. Há duas
grandes escolhas que a humanidade é chamada a fazer, de
acordo com Harari. Primeiro:
vamos escolher a forma de vigilância em massa ou vamos
apostar na responsabilidade
das pessoas? A forma de vigilância em massa ou vamos
apostar na capacitação das
pessoas? Em segundo lugar,
os Estados irão fechar-se na
ilusão do isolamento, ou irão
forjar uma nova solidariedade
global?
https://www.ft.com/content/
19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75

Václav Havel

“O poder dos sem poder”
“A esperança não é igual a otimismo. Não é a
crença de que uma coisa vai correr bem, mas a
certeza de que isso faz sentido independentemente
do resultado final”. Foi em 1978 que Václav Havel
- dramaturgo e intelectual dissidente - escreveu
o seu livro mais famoso da Checoslováquia, então
sob domínio soviético. Uma figura chave da oposição ao regime, após a queda do Muro de Berlim,
tornar-se-ia presidente do seu país, conduzindo-o
com autoridade na transição para a democracia e
preparando o caminho para a sua adesão a uma
Europa unida.
Reler hoje, essas palavras
escritas sob a ameaça de
perseguição recordam-nos
como, mesmo em tempos
difíceis como o que estamos a viver, todos têm a
responsabilidade de manter acordada dentro de si
a esperança de um mundo
melhor, mesmo quando
tudo no contexto externo
parece negá-lo: tantos pequenos gestos individuais,
de fato, podem determinar a história coletiva.
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PARA ALIMENTAR A REFLEXÃO
Philippe Daverio

Dag Hammarskjöld
“Vestigio de caminhada”

“Realmente existe apenas
o que pertence aos outros,
porque apenas o que você
deu, mesmo em gratidão
por receber, surgirá do
nada que um dia será sua
vida”.
“Sim a Deus e sim a si mesmo.”
Quando isso é realidade, a alma pode ser ferida,
mas tem força para curar “.
Dag Hammarskjöld serviu duas vezes como secretário das Nações Unidas e após sua morte em
1961, recebeu o Prêmio Nobel da Paz em memória. Os pensamentos reunidos neste livro - que
abrange um longo período de sua vida, do 1925
até sua morte - nos permitem uma visão única
da intimidade diária de um homem que viu posições políticas e institucionais nos níveis mais
altos, como uma missão para o bem comum. Lucidamente ciente da complexidade do mundo e do
esforço necessário para fazer uma escolha de paz,
a vida de Hammarskjöld oferece um testemunho
do que é o serviço, acompanhado e apoiado por
uma fé madura, profunda e em constante busca.

“A história é mestra da
esperança”
As pandemias que se seguiram ao longo dos séculos não
só trouxeram impactos negativos, mas também foram
pontos de virada e desenvolvimento para a humanidade. A fascinante história de
Philippe Daverio - historiador de arte italiano-francês
- leva-nos numa viagem da
praga de Atenas no século
IV aC, narrado pelo Tucídides historiador, a “peste
negra” do século XIV, a peste
do século XVII contada por
Manzoni, no “Promessi Spo27
si”, até a “doença espanhola”
que, após a Primeira Guerra
Mundial, causou milhões
de mortes na Europa. Sua
história mostra como as
sociedades e as comunidades, depois dos sofrimentos
difíceis e inesperados que as
epidemias causam, muitas
vezes tiveram a capacidade
de se encontrar e se reinventar, entendendo que as
mudanças sociais ocorridas
abrem espaço para inovações construtivas do ponto
de vista econômico. , cultural e civil.
https://www.youtube.com/
watch?v=1eokjm5s_2A&t=102s
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Distantes mas unidos

Notícias de um mundo que se redescobre mais unido do
que nunca.
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A AJUDA DO MUNDO
TODO À ITÁLIA ATINGIDA
Enquanto escrevemos, o território italiano é o mais atingido
pelos efeitos da pandemia da
Co-Vid-19. De acordo com as estimativas dos cientistas, poderá
haver centenas de milhares de
cidadãos italianos infectados
pelo vírus da Corona, o que já
causou milhares de vítimas nas
regiões setentrionais do país,
em especial a Lombardia, o Piemonte e a Emilia-Romagna. Nos últimos
meses, porém, a Itália recebeu importantes testemunhos de proximidade e ajuda da comunidade internacional. Em primeiro lugar, por parte
dos parceiros da União Europeia

(França e Alemanha na liderança), que lhe forneceu quantidades
significativas de equipamento de
proteção pessoal e de equipamento respiratório e acolheu centenas
de doentes.
A nível da UE, outra forma de
solidariedade tem sido facilitar
o repatriamento dos cidadãos europeus afetados pela epidemia longe de

casa. Mas a ajuda também tem vindo de países como a Noruega, China
e Rússia, enviando pessoal médico
especializado e equipamento médico.
Cuba fez o mesmo. Comovente a manifestação de proximidade oferecida
pela Albânia, que enviou um contingente de 30 médicos, sublinhando
como foi uma expressão
de gratidão pelos muitos albaneses acolhidos
em Itália nas últimas
décadas e tratados nos
hospitais italianos: da
memória do bem recebido
à solidariedade nos momentos de necessidade.
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CIDADES SUSTENTÁVEIS, PREFEITOS TRABALHANDO JUNTOS
Prefeitos trabalhando para um futuro pós-Covid sustentável e inclusivo. “C40
Cities” é uma rede de mais de 90 das maiores cidades do mundo empenhada
em promover ações ousadas para enfrentar a crise climática. A organização
criou a sua própria força tarefa, composta por economistas, peritos em sustentabilidade ambiental e governos locais de todo o mundo. O objetivo é reunir as
experiências e a criatividade das grandes cidades globais para traçar um futuro
melhor que enfrente as consequências da atual pandemia, juntamente com os
desafios das desigualdades e das alterações
climáticas, desafios que se sobrepõem e se
cruzam. A colaboração pode conduzir a soluções eficazes e inovadoras.
A prioridade, afirmaram os presidentes de
câmara reunidos na Força tarefa, é proteger a saúde, a segurança e o bem-estar
dos cidadãos, mas o objetivo a longo prazo
é introduzir inovações significativas para
reconstruir cidades mais “verdes” e mais
inclusivas.
UMA MISSÃO COMUM DE PESQUISA
A atual pandemia proporciona ao mundo da ciência e de investigação uma missão partilhada e urgente: unir esforços para encontrar uma vacina contra o Coronavirus SARS-CoV-2. O caminho, há que dizê-lo imediatamente, é muito longo,
como explica o Instituto de Pesquisa Farmacológica “Mario Negri”, de Milão. O
primeiro passo é “construir” a vacina: é necessário compreender como o vírus é
transmitido, entra no corpo humano e reproduz-se, e depois identificar que anticorpos são capazes de ativar uma resposta do sistema imunitário capaz de eliminar ou bloquear o agente patogênico. Uma vez identificada a vacina potencial, é
necessário realizar estudos “laboratoriais (testes pré-clínicos), utilizando culturas
de células (in vitro) e modelos animais (in vivo) para avaliar a resposta imunológica, a eficácia protetora da vacina a desenvolver e o seu perfil de segurança. No
final do teste pré-clínico, se os dados obtidos no laboratório indicarem que a vacina é suficientemente segura e potente para ser utilizada
em humanos (clínicas), divididas em quatro fases: as
três primeiras têm lugar antes da colocação da vacina no
mercado, enquanto a quarta
fase é representada por estudos realizados após a sua
comercialização.
Uma coisa é certa: a partilha
de informações, dados e descobertas entre as numerosas
equipes envolvidas a nível
internacional sobre a vacina
pode revelar-se decisiva para
este desafio.
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Palavras de cura
“Esforcemo-nos por ter infinita delicadeza na nossa caridade; não nos
limitemos a grandes serviços”, mas cultivamos essa terna delicadeza
que pode cuidar de detalhes e que pode verter com gestos de nada tão
bálsamo nos corações.
Alimente-o, diz Jesus. Do mesmo modo, entramos, mesmo com aqueles que vivem ao nosso lado, nos pequenos pormenores da sua saúde,
da sua consolação, das suas orações, das suas necessidades: consolemo-nos, tratemos de trazer alívio com a mais ínfima atenção; para
aqueles que Deus coloca ao nosso lado esforcemo-nos por ter aquelas
ternas, delicadas e pequenas atenções que teriam entre eles dois
irmãos cheios de delicadeza, e das mães cheias de ternura pelos seus
filhos, a fim de consolar, na medida das nossas possibilidades, todos
aqueles que estão ao nosso redor ser a sua fonte e bálsamo de consolação, como sempre foi nosso Senhor para todos os que se aproximavam d’Ele. Quanta consolação, quanta doçura Ele foi capaz de trazer
a todos”!
Charles de Foucauld
30

COMPREEN

TERNURA

SÃO

CONSOLAÇÃ

N
P E R S EV E R A

O

ÇA

ADE
GENEROSID

MIDADE

CUIDADO

E S P E R A NÇ A

RESPEITO
31

CONFIANÇA

ABRAÇO
PACIÊNCIA

FUNDAÇÃO CANOSSIANA VOICA

FAZER-SE PRÓXIMOS NOS TEMPOS DA COVID 19
Apoiamos projetos de proximidade com os últimos, do mundo inteiro

F
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icar “distantes” para não ser contaminados . È un dever pela Segurança nossa e dos outros e è uma
coisa possível para quem mora nos chamados países desenvolvidos: confinados
nas nossas confortáveis casas, equipados com todos os bens e com a possibilidade de amortecedores sociais. Mas e os
que vivem em pequenos barracos na periferia de Encarnación (Paraguai), em
cabanas nas aldeias da Índia ou nas zonas rurais de Ituri em Ariwara, no norte da República Democrática do Congo?
A proibição de sair obriga as famílias
numerosas a ocupar espaços apertados
e impede-as de ganharem o mínimo necessário para sobreviver. Nestes locais,
a Fundação Canossiana já tem projetos
e iniciativas ativas e está em contato
constante com as comunidades, escolas
e centros médicos canossianos.As necessidades e os necessitados aumentaram: uma refeição, alimentos básicos e
higiene pessoal, máscaras, desinfetantes e outras pequenas necessidades. As
madres canossianas, juntamente com
alguns benfeitores locais, estão tentando de dar respostas aos últimos dos
últimos afetados por esta emergência.
Trabalhamos com empenho e generosidade, para não deixar ninguém para
trás. Estas são algumas histórias e rostos das nossas “missões abertas”.
Provincia “N. Señora de Lujan” Argentina - Paraguay
Testemunho de Sr. Noelia Chamorro,
Encarnación (Paraguay)
Nesta época de pandemia, o que é triste
é que a situação dos mais pobres está
piorando. Começamos a ver muitas famílias, idosos e pessoas solitárias que já
não conseguem garantir a sua alimentação diária.

Vemos, porém,
a presença de
Jesus Ressuscitado nos gestos
de solidariedade daqueles que
altruisticamente
se preocupam
e cuidam dos
mais pobres.
Ver as famílias
mais pobres do
bairro, que tentam recolher e
oferecer o pouco
que têm para
alimentar as
crianças mais
necessita-das e
outras famílias.
Algumas entidades locais,
açougueiros e padarias também vêm
na nossa área para oferecer e distribuir o que podem aos necessitados. Um
supermercado trouxe-nos 150 sacos de
comida, através da Fundação Santa
Librada, para distribuir no bairro para
alimentar os necessitados. Estes gestos e
materiais ajudam-nos a confortar-nos e
a dar coragem a todos os outros.
Na pequena capela do bairro, os jovens
da paróquia cozinharam e distribuíram
refeições ao longo da Semana Santa,
enquanto as mães do nosso Jardim de
Infância, que vivem no bairro debaixo
da ponte, prepararam algo para comer
para as crianças da região. Mas todos
os dias mais pessoas se juntam para
comer: os idosos e outras pessoas sozinhas. Por vezes acontece que não há comida para todos e, infelizmente, muitas
pessoas ficam à espera.
No nosso Centro de Saúde “Sagrada
Família”, os voluntários que nos ajudam no plano nutricional continuam a
oferecer o seu tempo. Estamos assim em
condições de oferecercuidados de saúde
regulares para mães e crianças, incluin-
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do leite, suplementos dietéticos e fraldas. Os ajudamos com o que podemos,
incluindo a distribuição do que nos é
dado. Apesar de tudo, estamos bem.
O Senhor desperta corações generosos
para que a caridade possa brilhar mesmo no meio desta escuridão. Esperamos
que esta situação passe em breve. Obrigado pelas vossas orações, precisamos
realmente que continuem a acompanhar
e a apoiar estas pessoas que o Senhor
nos confiou!
Provincia “St. Francis Xavier”, India Centro
Testemunho de Ir. Grace Rodrigues,
Arpora, Goa
Os efeitos da COVID-19 não pouparam os estados populosos da Índia em
que estamos presentes. Infelizmente,
como acontece frequentemente, os mais
afetados são os migrantes, as famílias
pobres, os assalariados diários, os
trabalhadores da construção civil, as
viúvas, os idosos e as pessoas sozinhas,
os órfãos, os mendigos e as pessoas
LGBT. As Comunidades Canossianas
da nossa Província, e em particular as
de Mahim, Arambol, Arpora, Talasari,
Dhule, Zaroli e Belgaum, estão empenhadas em levar a sua proximidade
concreta e ajudar o maior número possível de pessoas. Graças à densa rede
de relações com muitas associações e
autoridades locais, tanto públicas como
privadas, no final de Abril conseguimos
fornecer a mais de 8.100 famílias e
pessoas: pacotes alimentares; leite, medicamentos, máscaras, sabão e desinfetantes. Entre os que estamos a ajudar
não há falta de pessoas afetadas pela
COVID: cerca de 200.

Provincia “S. Giuseppina Bakhita
R.D. Congo - Togo
Testemunho da Ir. Maria Marcela Lopez, Ariwara, R.D. Congo
Estamos nos preparando com os nossos
profissionais de saúde no Hospital St.
Josephine Bakhita em Ariwara, Ituri
(R.D. Congo) para enfrentar também
aqui um possível agravamento da situação pandémica que está crescendo cada
vez mais. O nosso hospital, com mais
de 140 camas, é uma valiosa unidade
de saúde numa zona rural com uma
população de cerca de 234.000 pessoas.
O hospital foi também escolhido pelas
autoridades nacionais para ser um dos
“Centros COVID”.
Já reservamos algumas áreas separadas das enfermarias para receber e
hospedar os “ positivos ao virus” e no
final de Abril foi criado um espaço interno especial (Triagem) para a visita e
avaliação dos casos de infecção. O que
precisamos agora é de garantir o equipamento de proteção necessário para
o pessoal de saúde (máscaras, luvas,
macacões, desinfetante da pele) e equipamento e instrumentos terapêuticos
básicos para lidar com a pandemia.
Juntos conseguiremos.
As nossas missões continuam abertas
para “estar e permanecer perto”, contribuindo concretamente para aliviar o
sofrimento e alimentar, dia após dia, a
esperança “de uma vida melhor”.
Estaremos “distantes mas próximos” de
Ir. Noelia, Ir. Grace e Ir. Marcela e de
todas as comunidades canossianas ao
serviço dos mais necessitados. Podemos,
devemos “ajudar aqueles que ajudam”.
Junte-se a nós. O pouco de muitos pode
ser tudo para muitos.
de Giancarlo Urbani
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FUNDAÇÃO CANOSSIANA VOICA

COVID-19: MISSÕES ABERTAS PARA
RESPONDER À EMERGÊNCIA
As nossas missões continuam abertas, em tantas partes do mundo, para estar e permanecer perto de todos aqueles que concretamente ajudam a aliviar o sofrimento
e alimentam, dia após dia, a esperança “de uma vida melhor” a todos aqueles que
sofrem em consequência desta pandemia mundial.
Podemos, como indivíduos, famílias, comunidades, todos juntos, dar uma pequena
contribuição para resistir e ter esperança. Em qualquer parte do mundo!
Temos de “ajudar aqueles que ajudam”: no nosso país como no mundo inteiro.

#distantimavicini“O pouco de muitos pode ser tudo para muitos”
Para ir. Noelia no Centro de Saúde “Sagrada Família” em
Encarnación (Paraguai) servem alimentos, produtos de higiene pessoal, medicamentos e suplementos vitamínicos para
mães e crianças.
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“O Senhor desperta corações generosos para que a caridade
resplandeça mesmo no meio desta escuridão”.
[Ir. Noelia]
Para ir. Marcela no Hospital “St. Josephine Bakhita” de
Ariwara (R.D. Congo)são necessários o equipamento de proteção necessário para o pessoal de saúde (máscaras, luvas,
macacões, desinfetante da pele) e equipamento e instrumentos
terapêuticos básicos para lidar com a pandemia.
“Estamos no preparando para uma possível agravamento da
situação de pandemia”.
[Ir. Maria Marcela]
Para ir. Vincy, Andhra Pradesh e Sr. Grace, Goa (Índia)
precisam de pacotes de alimentos, sabão e desinfetantes e
recursos para garantir as refeições diárias.
“Estas são as nossas pequenas gotas de caridade cristã distribuídas aos nossos pobres necessitados, que flutuam num vasto
oceano de desespero e pânico”.
[Ir. Vincy]

Fundação Canossiana Voica
Para uma vida melhor…
Sede legal:
via della Stazione di Ottavia, 70
00135 Roma
Endereço email:
fondazione@canossian.org
C:F: 08069261009
Contatos Direção: +39 06 308280676

Como donar:
BONIFICO BANCARIO EM EURO

Banca Popolare di Sondrio – Roma
Codice IBAN: IT83 E056 9603 2110 0000
5128X88
BIC/SWIFT: POSOIT22
Em favor da:
Fundação Canossiana
Causal:
COVID Missões abertas
CREDIT TRANSFER IN US DOLLARS

BANCA POPOLARE DI SONDRIO – Roma
CODICE IBAN:
IT53 D056 9603 211V ARUS 0005 128
Codice BIC / SWIFT: POSOIT22
Em favor da:
Fundação Canossiana
Causal:
COVID Missões abertas
CONTA CORRENTE POSTAL N. 62011531

Postal Giro Account

CHEQUE BANCARIO naõ trasferivel
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“

O

Maria,
Você sempre brilha no nosso caminho
como um sinal de salvação e esperança.

Confiamos em Ti, Saúde dos Doentes, que na cruz estavas
associado à dor de Jesus, mantendo firme a tua fé.
Vós, Salvação da humanidade,sabe do que precisamos, e estamos
certos de que providenciará para que, como em Caná da Galileia,
possa voltar...
a alegria e a festa depois deste momento de prova . Ajuda-nos,
Mãe do Amor Divino,a nos conformar a vontade do Pai e a fazer
o que Jesus nos diz, que tomou sobre si os nossos sofrimentos
e carregou-os para nos conduzir, através da cruz, à alegria da

”

ressurreição. Ámen.
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