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Há uma expressão marcante 
que abre a encíclica "Irmãos 
todos". O Papa Francisco 

fala de reagir “com um novo sonho de 
fraternidade e de amizade social que não 
se limita a palavras" para o presente 
estado de coisas. Aqui não é uma questão 
- o Papa indica - apenas de responder às 
urgências da pandemia: somos chamados 
a enfrentar as dolorosas contradições que 
a crise tem revelado de uma vez por todas.

As feridas de um mundo que explora 
e deixa para atrás os últimos, de 
quem em acumula riqueza no lugar do 
desenvolvimento, que consome o planeta 
em vez de habitá-lo. Escuridão profunda, na 
qual as luzes dos recursos extraordinários 
com os quais a humanidade pode contar se 
iluminam.

Com sua encíclica social e com a 
iniciativa "A Economia de Francisco", 
o Papa nos lembra que hoje ouvir o 
Evangelho significa estar preparados para 
questionar nossos sistemas econômicos 
globalizados e desiguais.

É um desafio de época de pensamento 
e estilo de vida, é um apelo a muitas 
conversões concretas e diárias que passam 
pela capacidade de renovar nosso olhar.

E é um caminho pelo qual queremos 
caminhar juntos, dedicando as três edições 
deste ano do "Vita Più" deste ano para os 
temas de conversão econômica, a fim de 
alcançar uma ecologia humana integral. 
Faremos isso graças à contribuição de 
especialistas, estudiosos e economistas, 
homens de fé, de cultura e de negócios 
que nos ajudarão a refletir sobre estes 
complexos e fascinantes temas. A partir 
da primeira edição. Com histórias do 
compromisso canossiano para um mundo 
mais justo e fraternal, ideias da arte 
e do mundo contemporâneo, notícias e 
personalidades que fazem a diferença. 

Para sonhar com uma 
nova fraternidade a ser 
construída juntos.
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A paz como caminho de 
esperança

É possível viver uma fraternidade 
simples, leve e altruísta, que aceita 
sentir a fadiga da insegurança, mas 
é confiante e serena com a certeza 
que, como irmãos e irmãs, caminha-
mos juntas e que Jesus nunca nos 
abandona, mas caminha conosco. 
Desejemo-nos paz, fraternidade, ale-
gria não para repetir frases feitas ou 
votos vazios, mas para “encarnar” e 
ser verdadeiros portadores daquela 
paz, daquele amor que mutuamente 
partilhamos.

A solenidade de Maria, Mãe de 
Deus, que se celebra o primeiro dia 
do ano novo, ilumine, sustente e 
abençoe os nossos passos, apresenta 
e abençoe o Novo Ano.

A Ela confiamos a paz do mundo, 
a paz dos nossos corações, das nos-
sas famílias, das comunidades; com 
Ela apresentamos ao Senhor a nos-
sa súplica perseverante e damos a 
todos os irmãos e irmãs” a razão da 
esperança que está em nós ” (1 Pedro 
3,15).

“Mesmo se terei ajudado somente 
uma pessoa a esperar, não terei vivi-
do em vão”

(Martin Luther King)

Carissimos amigos, carissi-
mas amigas, desejo vir ao 
vosso encontro com os meus 

votos fraternais neste ano de 2021 
que se abre diante de nós e, como todo 
começo, nos abre para a esperança.

Vivemos um tempo de Natal par-
ticular tempo, difícil em muitos as-
pectos, mas a esperança não nos 
deixou e não pode nos deixar, porque 
é fundada em Jesus que, mais uma 
vez repete para nós: “Eu vim para 
estar com você”, e essa certeza nos 
dá alegria.

O “distanciamento social” e as 
precauções necessárias não nos im-
pediram de cultivar nossos afetos, 
que em muitos casos foram fortaleci-
dos; experimentamos também o cui-
dado mútuo como uma manifestação 
de amor responsável e de verdadeira 
fraternidade.

Neste novo ano, um tempo de per-
plexidade e incerteza, como podemos 
ajudar-nos mutuamente a superar 
um possível pessimismo? 

Com Jesus podemos viver este 
tempo novo e nos redescobrirmos 
capazes de uma nova fraternidade. 
Não percamos esta possibilidade de 
sermos novos no coração na mente e 
no olhar.
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Nós, jovens economistas, empre-
sários, de mudança do mundo, 
convocados a Assis pelo Papa 

Francisco, no ano da Pandemia da CO-
VID-19, queremos enviar uma mensa-
gem a economistas, empresários, formu-
ladores de políticas, homens e mulheres 
trabalhadores, cidadãos do mundo, para 
transmitir a alegria, as experiências, as 

esperanças, os desafios que amadurece-
mos e coletamos neste período, ouvindo 
nosso povo e nossos corações. Estamos 
convencidos de que um mundo melhor 
não pode ser construído sem uma eco-
nomia melhor, e que a economia é muito 
importante para a vida das pessoas e 
dos pobres para não nos preocuparmos 
com ela.
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Chamados a “consertar” o mundo
Uma leitura vocacional da “A Economia de Francisco”

AE c o n o m i a 

de Francisco 

(Os jovens, 

um pacto, um patto, il 

futuro, Assis 2020) foi 

uma reunião dirigida 

a jovens economistas, 

empresários e pro-

motores de economia 

sensível com menos 

de 35 anos, promovi-

da pelo Papa Francis-

co. Com um propósito 

preciso: discutir uma 

nova maneira de entender a economia, 

abordando questões muito próximas da 

chamada economia civil. A reunião esta-

va programada para acontecer de 26 a 

28 de março de 2020, depois foi adiada 

para 19 a 21 de novembro onli-ne. Está 

previsto um apelo para o outono de 2021.

Um local de construção que co-
meça

O programa original previa uma sé-

rie de conferências e mesas redondas 

com vários especialistas em economia, 

com a presença do Papa Francisco no fi-

nal. Em março de 2020, o site oficial de-

clarou que dois mil economistas de 115 

países iriam participar. Devido à pan-

demia, entretanto, uma série de even-

tos preparatórios e seminários foram 

realizados nos meses que antecederam o 

evento, de três dias de novembro online, 

com a mensagem vídeo do papa Francis-

co e a declaração dos objetivos em seis 

línguas , sob os cuidados dos organiza-

dores do evento.

Milhares de jovens empreendedores, 

transformadores e economistas de todo 

o mundo se encontraram, confrontaram 

e se expressaram sobre os grandes te-

mas da economia global, iniciando um 

processo que tem toda a pretensão de 

ir muito longe. Já o Papa Francesco em 

sua Mensagem de 1 de maio de 2019 

dizia: - Aos jovens economistas, empre-

sários e empresárias de todo o mundo 

- “Suas universidades, suas empresas, 

suas organizações são locais de espe-

rança para construir outras formas de 

entender a economia e o progresso, para 

combater a cultura do desperdício, para 

dar voz àqueles que não a têm, para pro-

por novos estilos de vida”.

Um chamado que vem
A mensagem com qual o Papa Fran-

cisco chega a todos estes jovens, reuni-

dos virtualmente em Assis, no terceiro 

e último dia do evento  (sabado 21de 

novembro), merece antes de mais nada 

de ser ouvido diretamente (cfr. “dicas 

para alimentar a reflexão”). A categoria 

da vocação, da vocacionalidade cristã, 

COM PAPA FRANCISCO PARA UMA ECONOMIA DIFERENTE

por 
Padre Walter 
Magni, , 
responsavél das 
Comunicações 
sociais da 
Arquidiocese de 
Milão
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deve ser mantida como pano de fundo. 

Como se fosse possível entender que a 

intenção explícita  do Papa Francisco 

que quer falar claramente e direto a mi-

lhares de jovens, não é outra coisa que 

iniciar no coração deles um verdadeiro 

processo vocacional.

“Se é urgente encontrar respostas, é 

indispensável crescer e apoiar grupos 

dirigentes capazes de elaborar cultura, 

iniciar processos – não esqueçam estas 

palavras: iniciar processos – traçar per-

cursos, ampliar horizontes, criar ade-

sões. Todo esforço para administrar, cui-

dar e melhorar nossa casa comum, para 

que seja significativo, requer a mudança 

de ”estilos de vida, padrões de produção 

e consumo, as estruturas consolidadas 

de poder que hoje sustentam a socieda-

de. Sem fazer isto não se poderá fazer 

nada”.

Por dentro da situação 
A “estratégia” do Papa Francisco pa-

rece pressupor uma visão da vocação, do 

chamado do Senhor, que não parte do 

alto, de forma transcendente, para cair 

na consciência de seus jovens ouvintes 

e inevitavelmente abstrata para aqueles 

jovens que o escutam. Em vez disso, a 

voz de Deus que chama vem da voz dos 

pobres explorados por uma economia 

que os explora e os aniquila. A partir do 

dinamismo do profissionalismo e compe-

tência dos jovens que buscam com since-

ridade novas estratégias e novas visões 

no uso dos bens econômicos e dos bens 

da terra. O Papa Francisco os convida 

a encontrar onde estão, onde já estão 

estudando e trabalhando, a motivação 

para responder a Deus que ainda e sem-

pre chama.

Neste sentido, o Papa os aponta para 

a experiência de Francisco de Assis, que 

ouviu uma voz vinda do crucifixo de San 

Damiano dizendo: “Francisco, vai e re-

para minha casa que, como você pode 

ver, está em ruínas”. Assim como Fran-

cisco ouviu o chamado de Deus de dentro 

de uma igreja em ruínas, também estes 

jovens são convidados a responder a um 

apelo urgente, um chamado. De dentro 

de uma economia mundial que está can-

sada e em ruínas, que pede para ser re-

pensada; sentindo-se cidadãos plenos de 

nações que habitam uma terra arruina-

da pelo descaso e exploração do egoísmo 

humano.

Um apelo que brota de uma nova 

consciência, de uma consciência que não 

pode mais esperar: 

più
vita
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“Você sabe que uma narrativa econô-

mica diferente é urgentemente necessá-

ria Precisamos urgentemente tomar ato 

responsável do fato de que “o atual siste-

ma mundial é insustentável sob muitos 

pontos de vista” e afeta nossa irmã Ter-

ra, tão seriamente maltratada e despoja-

da, e ao mesmo tempo aos mais pobres e 

excluídos (...). Se não queremos que isso 

aconteça, vocês são chamados a causar 

um impacto concreto em suas cidades e 

universidades, no local de trabalho e nos 

sindicatos, nas empresas e movimentos, 

nos escritórios públicos e privados, com 

inteligência, compromisso e convicção, a 

fim de alcançar o núcleo e o coração onde 

temas e paradigmas são elaborados e de-

cididos”.

Estar juntos
“O problema surge quando nos da-

mos conta de que, para muitas das di-

ficuldades que nos afligem, não temos 

respostas adequadas e inclusivas; de 

fato, sofremos de uma fragmentação na 

análise e diagnóstico que acaba por blo-

quear qualquer solução possível. Basi-

camente, nos falta a cultura necessária 

para permitir e estimular a abertura de 

diferentes visões, marcadas por um tipo 

de pensamento, de política, de progra-

mas educacionais e até mesmo de espiri-

tualidade que não se deixa encerrar por 

uma única lógica dominante....”.

Estes jovens economistas e empreen-

dedores que estabeleceram com o Papa 

Francisco uma relação de confiança e 

de escuta por significado, de espera por 

uma direção, são assim chamados a 

tomar nota de uma realidade que está 

quebrada e que muitas vezes os adultos 

não sabem mais como consertar.

Então, o que ainda falta fazer? O 

Papa Francisco, sem fugir da complexi-

dade da situação, ousa fazer uma suges-

tão sublime: “Devemos voltar um pouco 

à mística [espírito] do bem comum. (…). 

E esta cultura de encontro permite que 

muitas vozes estejam ao redor da mes-

ma mesa para dialogar, pensar, discutir 

e criar, segundo uma perspectiva multi-

facetada, as diferentes dimensões e res-

postas aos problemas globais que afetam 

nossos povos e nossas democracias. (…). 

Nunca esqueçamos que “o todo é mais que 

as partes, e mais que a soma das partes”, 

e que “a mera soma dos interesses indivi-

duais não pode gerar um mundo melhor 

para toda a humanidade”. Este exercício 

de se reunir além de todas as diferenças 

legítimas é o passo fundamental para 

qualquer transformação que ajude a dar 

vida a uma nova mentalidade cultural 

e, portanto, econômica, política e social.”

Com o olhar de Jesus 
E com a premissa de teimosamen-

te querer ficar juntos para destacar as 

estratégias mais adequadas para con-

Chamados a “consertar” o mundo

COM PAPA FRANCISCO PARA UMA ECONOMIA DIFERENTE
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sertar este mundo, a outra passagem 

que o Papa Francisco propõe é ter um 

olho fixo no humano, na humanidade 

constituída de cada homem e de cada 

mulher. Colocar-se a serviço do homem, 

de cada homem, implementando assim 

uma economia integral. Além da lógica 

do lucro que o velho mundo entregou a 

estes jovens economistas e empresários, 

o Papa Francisco os convida a exercitar 

a perspectiva de uma gratuidade que 

sabe olhar cada homem com sentido de 

participação, com uma profunda paixão 

por sua condição muitas vezes precária 

e sem perspectiva.

O Papa Francisco diz neste sentido, 

vivemos “um tempo que nos lembra que 

não estamos condenados a modelos eco-

nômicos que concentram seu interesse 

imediato nos lucros como unidade de me-

dida e na busca de políticas públicas si-

milares que ignoram seu custo humano, 

social e ambiental”. Como se pudéssemos 

contar com uma disponibilidade abso-

luta, ilimitada ou neutra de recursos. 

Não, não somos obrigados a continuar 

admitindo e tolerando silenciosamente 

em nossos comportamentos “que uns se 

sentem mais humanos do que outros, 

como se tivessem nascido com maiores 

direitos” ou privilégios para o desfrute 

garantido de certos bens ou serviços es-

senciais. Tampouco é suficiente concen-

trar-se na busca de paliativos no terceiro 

setor ou em modelos filantrópicos (...). 

Precisamos aceitar estruturalmente que 

os pobres tenham dignidade suficiente 

para sentar em nossas reuniões, parti-

cipar de nossas discussões e trazer pão 

para suas casas. E isto é muito mais do 

que assistencialismo: estamos falando 

de uma conversão e transformação de 

nossas prioridades e do lugar do outro 

em nossas políticas e ordem social”.

O Papa Francisco conclui sua mensa-

gem com um aceno discreto e preciso a 

Jesus, convidando a todos a adquirir o 

horizonte de seu olhar, a força e a cora-

gem de seu coração amoroso. “A história 

nos ensina que não há sistemas ou crises 

que possam anular completamente a ca-

pacidade, engenhosidade e criatividade 

que Deus nunca deixa de despertar nos 

corações. Com dedicação e fidelidade a 

seu povo, seu presente e seu futuro, você 

pode se unir a outros para tecer uma 

nova maneira de fazer história. Não te-

nham medo de se envolver e de tocar as 

almas das cidades com o olhar de Jesus; 

não tenham medo de habitar corajosa-

mente os conflitos e as encruzilhadas da 

história para ungi-los com o aroma das 

Bem-aventuranças”. Para construir um 

futuro cheio da alegria do Evangelho.

più
vita
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Rumo a construção de uma nova 
economia do amor
Como atuar a mensagem da Encíclica “Fratelli tutti”?

Diante dos 
evidentes e 
crescentes 

desequilíbrios  econô-
micos e da sociedade 
global, na Carta 
“Fratelli Tutti” o 
Papa Francisco cha-
ma atenção para a 
necessidade de “uma 
forma de vida e de 
economia com sabor 
de Evangelho: uma 
economia de amor 
que vá além da bar-
reira da geografia e 

do espaço.
Ninguém, pode enfrentar a vida de 

maneira  isolada; é preciso uma so-
ciedade que nos sustente. A economia 
global unifica o mundo mas divide as 
pessoas e as nações porque nos torna 
vizinhos mas não nos torna irmãos. 
Estamos mais sozinho que nunca  neste 
mundo massificado que privilegia os 
interesses individuais e enfraquece a 
dimensão comunitária. Aumenta ou-
trossim os mercados onde as pessoas 
desenvolvem o papel de consumidores e 
de espectadores”.

Tem razão o Papa! Vivemos em uma 
economia que privilegia somente os 
ricos, os saudáveis, os fortes e os belos. 
(que se tornam sempre mais ricos) en-
quanto deixa todos os outros na miséria 
cultural, econômica e social. A riqueza 
não é produzida de maneira uniforme 
no mundo, e nem distribuída. Hoje tudo 
é baseado na troca economicamente in-
teresseira.

O padeiro não nos fornece o pão por-
que é generoso, mas porque ganha e se 

puder cobrar mais, muito provavelmen-
te o fará.

Todos os desastres econômicos que 
temos é  fruto de formas de egoísmos, 
oportunismo e de visão de brevíssimos 
termos, permissões por outro lado  de ins-
tituições pouco previdentes e educados.

Os mesmos mecanismos que visam 
sustentar a conta e o investimento por 
meio do aumento do produto-vida e 
do credito não geram bem estar para 
todos, nem tão pouco qualidade de re-
lação e das comunidades: o  demonstra 
a  simples crônica italiana do dia 25 
de dezembro  de 2020, onde nos narra 
que  um idoso sozinho chamou a polícia 
dizendo que não tinha necessidade de 
nada, mas que não tinha  ninguém com 
quem brindar na noite de Natal. Essa 
pessoa tinha uma renda que não preen-
chia sua imensa solidão. Está claro e 
evidente. Temos esquemas culturais e 
operacionais que precisam mudar radi-
calmente. É um problema de qualidade 
das pessoas, das empresas e das insti-
tuições. Precisamos de uma nova eco-
nomia. Uma economia do amor.  Mas 
como é possível construí-la e afirmá-la?

É uma questão antes de mais nada 
cultural e educativa! Em primeiro 
lugar esta se constrói ativando novos 
percursos de formação econômica (des-
de os primeiros anos de escolaridade) 
onde por exemplo as empresas não 
podem mais ser concebidas e ensinar 
como “empresas-titulo” ou “empresas 
brinquedos” mas devem se propor 
como “empresas agentes-sociais” As 
empresas de fato são substituídas por 
homens, nascem nas comunidades 
para servir comunidades e não podem 
ser concebidas como um brinquedo” do 

por 
Marco Grumo, 
PhD, Professor 
Associado de 
Management, 
Universitdade 
Catolica do
Sagrado 
Coração

COM PAPA FRANCISCO PARA UMA ECONOMIA DIFERENTE
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empreendedor, que até que satisfaz fico 
com ele e quando porventura me cansar 
ou não mais gosto dele o descarto (e 
portanto fecho a empresa e a vendo...) 
E as pessoas que nela trabalham e as 
Comunidade nas qual esta empresa 
está inserida? A economia atual é uma 
economia doente porque as empresas 
foram “mercantilizadas” o “curto prazo 
“(isto é, tendo tudo imediatamente), 
tomou o rumo do desenvolvimento a 
médio e longo prazo da empresa e da 
comunidade, o enriquecimento pessoal 
a qualquer preço e com todos os expe-
diente ( contaminação, evasão fiscal, 
trabalho sujo, exploração de pessoas e 
dos território) tomou o rumo sobre o de-
senvolvimento da empresa como agente 
social. Não temos necessidade destas 
empresas que recorrem a expedientes 
contínuos não possuem qualidade e a 
médio e longo prazo são nocivas.  Não 
podem existir empresas dentro de Co-
munidades sofredoras. 

Comunidade, pessoas e desenvol-

vimento destas empresas devem estar 
entre elas conectadas. A formação nova 
que temos necessidade  certamente 
uma formação de caráter técnico com 
fortes doses de uma formação de valo-
res.

Muitos instrumentos de uma econo-
mia do amor já existem incorporadas 
social respon- sibility,  filantropia de 
empresa, facilitação fiscal e financeira, 
fundações corporativas, intermediação 
filantrópica, corporação, entidades do 
3º setor, empresas sociais, finanças 
sustentáveis, empresas busines susten-
táveis, fundos de investimentos susten-
táveis, economia verde, microcrédito, 
objetivos onu agenda 2030, retorno 
social de investimento princípios da 
doutrina social da Igreja  sobre a eco-
nomia sustentável etc. Agora é preciso 
construir um quadro mais amplo, para 
realizar e difundir dentro dela valores, 
partilha para todos. É preciso desenca-
dear um verdadeiro circulo virtuoso da 
economia do amor.
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Tudo parte da contaminação cultu-
ral positiva virale global e da multipli-
cação das experiências da empresas a 
nível local, intensamente comunicadas. 
O desafio mais importante é sem dúvi-
da aquela da relevância destes novos 
comportamentos econômicos, entendida 
como somatória de infinitas experiên-
cias locais.

Sem relevância, de fato, nunca te-
remos uma nova economia virtuosa 
para todos. Trata-se de uma economia 
que deve ser sustentada, sobretudo na 
sua fase inicial, sobre o plano cultural, 
normativo e financeiro, para que possa 
construir uma pequena luz no meio da 
engrenagem econômicos atuais para 
aos poucos tornar-se uma luz sempre 
mais forte. Esta tem só a necessidade 
de iniciar e demonstrar que constitui 
um paradigma realmente positiva para 
todos. Não é absolutamente um proble-
ma de formas jurídicas.

Não é verdade que o modelo coo-
perativo é melhor do que o societário 
ou então as formas do 3º setor são as 
absolutamente as  melhores . As teorias 
econômicas de fato, sempre nos de-
monstraram que existem as falhas (ou 
falências) de mercado, do Estado e tam-
bém do 3º setor  porque o  homem  tam-
bém falha.  No sistema atual se tens 
dinheiro podes comprar tudo, menos o 
amor. Muitos tentaram provar e teori-
zar formas econômicas alternativas do 
modelo capitalista (entre eles o mesmo 
Marx); mas todos, sempre e apenas 
pensaram na arquitetura dos sistemas 
e não na qualidade e dos valores. Hoje 
temos necessidade de qualidade e de 
valores a “360 graus”, sem os quais 

nenhuma arquitetura poderá jamais 
realmente funcionar, como de fato se 
verifica. Mesmo o próprio economista 
John Maynard Keynes havia afirmado 
em 1933 que “o sistema capitalista não 
é bonito, inteligente, e sem sobra de du-
vida justo, não é virtuoso e não matem 
as promessas; logo não nos agrada e 
estamos começando a despreza-lo; mas 
quando nos perguntamos o que colocar 
no seu lugar, ficamos extremamente 
perplexos” (J.M. Keynes, Autossuficiên-
cia nacional, 1931).

Hoje 20% das pessoas concentram 
as riquezas do mundo e também com a 
Pandemia poucos enriquecera muitís-
simos  empobreceram ainda mais.  O 
desafio é sem dúvida árduo, mas vale 
a pena empreendê-lo com uma aborda-
gem concreta, cultural e perseverante. 
É preciso desenvolver novos projetos 
concretos de empresas (de qualidade 
e virtuosas) baseados sobre valores 
importantes tais como o desenvolvi-
mento (também econômico) de empresa, 
o equilíbrio do balanço, da atenção à 
pessoa e a Comunidade, o respeito das 
normas e do ambiente. Quando, de fato 
se conjugam os valores com o projeto 
de empresa de qualidade se reduz a po-
breza, aumenta a solidariedade, as em-
presas crescem e aumentam as formas 
de distribuição.  Ao contrário, quando 
não há valores e projetos de qualidade 
aumentam as contraposições dos inte-
resses e se produzirá esterilidade nega-
tivas para muitos . Certamente se trata 
de projetos de empresas que no início 
requerem um investimento e que no 
breve período seguramente gerarão um 
menor retorno econômico para os sujei-

Rumo a construção de uma nova economia do amor
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tos investidores. Todavia se se calcula 
o impacto econômico e social “externo” 
gerado sobre as pessoas e as Comuni-
dades se descobrirá como tais projetos 
resultaram muito positivos.  

Por todos estes motivos, estes pro-
jetos de empresa de qualidade (isto é 
capazes de criar impactos humanos, so-
ciais e ambientais relevantes e portanto 
valor partilhados com todos) devem ser 
definitivos, codificados, traduzidos em 
indicadores e aos poucos inseridos nas 
normas, nas facilitações fiscais  e nas 
financeiras, além dos professores nas 
escolas. Pois trata-se verdadeiramente 
de qualidade, serão também capazes de 
se auto alimentar, sem a necessidade 
de uma abordagem assistencial (sem-
pre negativo). Não é um problema de 
formas de empresas  mas de Kppi’s  a 
atingir  (key performance indicators 
e portanto de indicadores-chaves), os 
quais podem  “aterrissar” em qualquer 
paradigma de empresa: Kpi’s de solidez 
econômico-financeira, de responsabi-
lidade sócia,  ambiental, expressivas 
da ativação de círculos econômicos e 
sociais virtuosos, definidos a partir dos  
indicadores ESG e daqueles da agenda 
da ONU 2030. 

Se trata também de ativas um am-
plo sistema de recompensa, onde  os 
financiamentos e as taxas de juros, os 
incentivos  fiscais   as propostas, as 
contribuições à formação e aos inves-
timentos, deverão ser direcionados em 
base  aos kip’s virtuosos de breve e de 
médio e longo prazo Não se trata porem 
de fazer uma economia  abstrata ou de 
“boutique”  onde talvez um pedaço de 
chocolate custe 4 vezes o preço médio 

de mercado (porque neste caso serão 
sempre e somente os ricos a compra-lo e 
portanto em qualidade contidas, geran-
do assim uma bela economia mas para 
poucos que não é certamente a exigên-
cia atual).

Quando um projeto de empresa 
se tornará mais equilibrado nas suas 
engrenagens econômicas, pessoais e 
sociais, a construção de uma sociedade   
do amor e da solidariedade se tornara 
notavelmente simplificada.  O caminho 
é o correto, portanto é preciso somente 
dar espaço à luz e pouco a pouco faze 
si que este alcance mais pessoas pos-
síveis.  Os paradigmas e os poderes 
atuais buscas seguramente obstaculi-
za-la, mas assim fazendo se descobrirão 
pouco a pouco, eles mesmos modifica-
dos. 

É preciso somente iniciar formando 
as mentes, e os corações, fazendo expe-
rimentações, difundindo boas práticas 
e cultura concreta positiva, os números 
farão o restante. 
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Qual é o verdadeiro crescimento 
econômico? 
Converter os critérios para incluir os homens 

Nos últimos 
anos, as 
e m p r e s a s 

estiveram submetidas 
a pressões para dar 
mais peso aos fatores 
ambientais, sociais e de 
governança, aspectos 
a quem nos referimos 
com a sigla inglesa 
ESG (Environmental, 
social and Governan-
ce) .

Todos os anos re-
digem-se listas, votos 
são atribuídos e rela-
tórios brilhantes são 

produzidos. Não somente as classificadas 
em base à sua prestação ESG, também re-
latórios são classificados. Este movimento 
teve origem no século passado como reação 
contra a maximização unívoca do perfil 
que leva a exploração dos trabalhadores, 
a degradação do ambiente e à corrupção. 
O movimento socialista, o movimento dos 
consumidores e o movimento verde ali-
mentaram este movimento mais ampla-
mente. Nos anos 70 a aversão ao apartheid 
levou a campanhas internacionais como os 
investimentos na África do Sul. No início 
do século os líderes nacionais se empenha-
ram junto as Nações Unidas a alcançar os 
objetivos do desenvolviemto do Milenioi 
(MDG, Milennium Development Goals) 
que alguns anos depois se transformaram 
em objetivos de desenvolvimento sustentá-
vel (SDG, Sustainable Development Goals 
). Nos últimos anos, as preocupações pela 
mudança climáticas amordaçou mentes e 
corações de muitas pessoas no mundo.

Não obstante todas estas iniciativas, 
porém, falta alguma coisa. Com muita 
frequência  as boas intenções são “politi-
zadas”. Alguns aspectos dos ESG foram 
até utilizadas como armas. Alguns países 
usam as ESG para preservar a sua posição 
dominante. Algumas empresas as usam 
para atacar os seus concorrentes. Os inte-
resses adquiridos ganham.  As ESG é ain-
da em grande parte uma preocupação da 
classe média. Tem pouco significado para 
os pobres, para os refugiados e para as 
vítimas da corrupção e da avidez das em-
presas. Mesmo se como cristãos somos cha-
mados a amar o nosso próximo e cuidar do 
bem comum com frequência separamos a 
nossa vida econômica da nossa vida social e 
religiosa. Tratamos as atividades econômi-
cas, como em parte amoral. Lutamos pela 
cota de mercado; nós projetamos barreiras 
de entrada engenhosas; nos consideramos 
inteligentes se batemos metas de investi-
mentos no mercado de ações, propriedade 
ou ouro.  Na era da Internet, um objetivo 
fundamental é atrair o maior número pos-
sível de olhares, mesmo que o efeito não 
seja muito diferente do da toxicodependên-
cia.  Os que se tornam ricos são aplaudidos 
como heróis. Tornamo-nos cegos diante de 
muitos outros que perderam seu emprego 
ou que a sua renda foi reduzida por cau-
sa da automação e da transferência para 
o exterior das fontes de aproveitamento. 
Nos acostumamos às injustiças que nos 
cercam. Estamos muito ocupados e muito 
cansados para nos preocupar. Para mui-
tos as forças econômicas que influenciam 
as nossas vidas são grandes demais e ine-
xoráveis para serem influenciadas. Nem 
sequer experimentamos.  Papa Francisco 
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na sua reflexão na Economia de Francisco 
nos convida agir. (Observação: Com o nome 
“Francisco” não se refere a si mesmo mas 
a São Francisco de Assis). Papa Francisco 
faz um apelo direto aos jovens: “Queridos 
jovens sei que podeis sentir no vosso cora-
ção o apelo sempre mais angustiado da 
terra e dos seus pobres, que gritam ajuda 
e responsabilidade, pelas pessoas que res-
pondem e não se afastam. Se escutas o que 
diz o teu coração, te sentirás parte de uma 
nova e corajosa cultura, não terás medo de 
enfrentar os riscos e trabalharas para cons-
truir uma nova sociedade.  Jesus Ressusci-
tado é a nossa força!” 

Também nós que não somos tão jovens 
teríamos que nos comover com as palavras 
de Papa Francisco. O Papa nos chama a fa-
zer parte de um processo que tem três com-
ponentes principais: a vocação de Assis, 
uma nova cultura e uma Aliança de Assis. 
Os nossos esforços no âmbito ESG deveria 
ser parte integrante deste processo.

Primeiro: a Vocação é um convite a 
ação. Na igrejinha de São Damião, Jesus 
pedia a Francisco de Assis de “ir reformar 
a minha casa que, como vês, está em rui-
nas”. O nosso mundo hoje tem certamente 
necessidade de ser restaurado, com muitas 
partes em ruinas. Não obstante o progres-
so tecnológico, muitos passam fome e são 
excluídos. A economia tem uma desespera-
da necessidade de restauração. A teoria e a 
prática econômica devem ser restauradas. 
A ESG é superficial e não nos leva a ação 
real. Para que o ESG tenha um significa-
do,  deve ser interiorizado. Não  pode ser 
uma empresa defensiva deixada a relações 
públicas. 

Em segundo lugar, é necessário uma 
nova cultura para efetivar uma mudança. 
Isto significa uma participação mais ampla 
possível, seja de cima para baixo que de 
baixo para cima. O ESG é uma hipocrisia 
se os membros do conselho de administra-
ção e os administradores delegados não se 
empenham em mudar. Todavia, a hipocri-
sia é o elogio que o vício paga à virtude. O 
fato que alguns são empurrados a serem 

hipócritas mostra que a nova cultura está 
começando a tomar impulso. Afim de que 
a mudança aconteça, temos necessidade  
que os empregadores, os dependentes e 
as partes interessadas estejam todos em-
penhados na missão. As pessoas ao nosso 
redor nos estimulam a consciência são os 
novos evangelistas. Terceiro, temos neces-
sidade de uma Aliança de Assis. Um pacto 
é um acordo entre nós e Deus e entre nós 
como membros de um grupo ou cidadãos 
de um país.  Este acordo deve refletir–se 
nas instituições, no sistema de sanções e 
prêmios. Para que o ESG seja eficaz, as leis 
e os regulamentos dever ser de suporte. O 
ESG deve ser parte da vida empresarial e 
econômica, não algo de extra e discrição. 
ESG é portanto, em última analise, um 
movimento moral e politico. É moral, no 
sentido que os seus valores devem ser os 
de cada um de nós.  É político, no sentido 
que para mostrar os resultados, as nossas 
ações devem ser orientadas na direção do 
mesmo ideal isto toca inevitavelmente o 
poder e a política. Papa Francisco dirige 
a sua chamada aos jovens porque, atra-
vés deles, “o futuro entra no mundo”. Ele 
disse; “com vocês e através de vocês, me 
dirijo a alguns dos melhores economistas 
e empreendedores que já estão trabalhan-
do a nível global para criar uma economia 
coerente com estes ideais. Estou confiante 
que responderão e tenho confiança sobre-
tudo em vocês jovens, que sejais capazes 
de sonhar e que estais prontos a construir, 
com ajuda de Deus, um mundo mais justo 
e mais belo.” Possam as vozes dos jovens 
repercutir na esfera econômica e política, 
incluindo ESG, para que o mundo seja res-
taurado e tornado mais belo. Sozinhos nos 
sentimos impotentes. É difícil ser um herói 
e a maior parte de nós não é chamada a 
ser.  Façamos aquilo que é possível no in-
terior de nossos pequenos ambientes onde 
nos encontramos, e cada um se deixe mo-
ver pelo Espírito. Quando o bom vírus da 
mudança se difundirá sempre mais em nós 
levará, com o tempo, a uma pandemia de 
mudança no mundo.
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Un appello al cambiamento
Riflessioni sulla gestione finanziaria consapevole, 
a partire da “Fratelli tutti”

Na Encícli-
ca “Fra-
telli tutti” 

Papa Francisco en-
frenta muitos proble-
mas com a visão de 
um mundo que vive 
fraternidade e amiza-
de social. 

No nosso mundo 
globalizado e interco-
nectado, as ações em 
um setor da sociedade 
podem influenciar to-
das as nossas vidas.

Isto é particular-
mente verdadeiro 
no que diz respeito 
ao setor financeiro, 
cuja posição de força 
econômica global nos 
obriga a nos fazer 

escutar a nossa voz como sujeitos en-
volvidos. O Santo Padre nos aconselha 
de levar para frente a nossa missão em 
áreas da sociedade que têm necessidade 
de ajuda e reformas. Envolvendo o setor 
financeiro, fazemos progressos na dire-
ção a economia de Francisco. 

A reflexão que propomos se articu-
la em três sessões – Apelo à mudança, 
Ação dos acionistas baseada sobre a fé 
e ao Serviço da economia fraterna e nos 
acompanhará por todos os três números 
de Vita Piú. 

Existe um crescente apelo em todo o 
mundo por uma mudança de paradigma 
empresarial e no sistema econômico glo-
bal para enfrentar numerosos comporta-
mentos incorretos que tem contribuído 
para desperdício financeiro, corrupção 
iniquidade e decisões erradas. 

As primeiras sociedade foram insti-
tuídas para servir o público. Tinha sen-
tido conceder um a responsabilidade 
limitada a uma empresa que servisse a 
um interesse público. No curso do tempo 
as leis mudaram e o requisito do inte-
resse público foi abolido. As novas teo-
rias empresariais, como a supremacia 
dos acionistas, ele privilegiaram  o lucro 
de curto prazo do preço do mercado de 
ações em relação a outros interesses e 
das partes interessadas.  O fracasso em 
dar prioridade a prioridade ao valor real 
levou ao a criação de incentivos perver-
sos, tais como a vinculação de pensões 
de empregados ao preço das ações da 
empresa e hipotecas subprime.

A crise financeira de 2007 e 2008 
e a sucessiva grande Resseção são os 
exemplos mais óbvios do que pode dar 
errado quando a atividade e o medo são 
promovidos como comportamentos apro-
priados. O resultado foi uma perda eco-
nômica inicial de mais 2.000 bilhões de 
dólares para a economia global e uma 
recuperação durou uma década incluin-
do significativos danos inconciliáveis a 
vida de muitas pessoas. Em breve: uma 
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das causas principais da crise e da su-
cessiva recessão foi a desregulamenta-
ção no setor financeiro que consentiu 
a bancos e a sociedades financeiras de 
se comprometer na criação de produtos 
hipotecários não convencionais estra-
tégias de negociação de derivados não 
monitorados, que foram prometidos às 
empresas de Wall Street e por fim ven-
didas a particulares. Quando os valores 
dos derivados despencaram, os bancos 
pararam de emprestar uns aos outros, 
as empresas financeiras pararam de in-
vestir e o acesso a liquidez para as ativi-
dades comuns cessaram. 

Esta situação trouxe um colapso do 
mercado de ações de outros 11 bilhões de 
dólares e perdas imobiliárias de mais de 
7000 bilhões somente nos estados |Uni-
dos. O sofrimento humano causa por 
esta ruina financeira levou um grande 
número de pessoas à pobreza nunca re-
gistrado segundo a estimativa do Cen-
so Boreau dos Estados Unidos de 2010 
(46,2 milhoes de pessoas) um desempre-
go de mais de 10% e resgates governa-
mentais de mais de 23 bilhões durante 
os três anos consecutivos.

Infelizmente foi preciso uma crise 
para atrair a atenção de observadores de 
mercado, reguladores, peritos financei-
ros, gerentes empresariais e investido-
res. Em 2009 houve progresso e mudan-
ças significativas nas regras, requisitos 
e expectativas foram introduzidas por 

agências reguladoras e adotadas princi-
palmente por grandes empresas de ca-
pital aberto em países com os maiores 
mercados de capitais.

Um exemplo de mudanças relacio-
nadas à adoção de objetivos ambientais, 
sociais e de governança (ASG) foi uma 
solicitação feita em 2009 pelo Fórum de 
Investidores Sustentáveis e Responsá-
veis. 

Eles pediram relatórios obrigatórios 
sobre sustentabilidade e orientação so-
bre divulgação como propriedade abso-
luta para empresas de capital aberto em 
uma carta ao governo Obama e à Co-
missão de Valores Mobiliários (SEC). A 
subsequente adoção dessa solicitação e 
de outras novas regulamentações, como 
parte da Lei de Reforma e Proteção ao 
Consumidor Dodd-Frank Wall Street, 
que reduziu o risco nos mercados de ca-
pitais, foi significativa porque o mercado 
de ações dos EUA é de longe o maior e  
grande mercado do mundo com mais de 
54% do número total de empresas lista-
das na bolsa de valores globalmente. A 
diretriz para o pedido de divulgação foi 
uma iniciativa anteriormente adotada 
pela Organização das Nações Unidas 
(ONU).

Em 2004, a Iniciativa do Setor Fi-
nanceiro do Pacto Global da ONU pediu 
às autoridades regulatórias globais que 
fornecessem estruturas legais de forma 
previsível e transparente para apoiar a 
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entrada de informações ESG na análise 
financeira. A Global Reporting Initiati-
ve  das Nações Unidas foi usada como 
uma estrutura de relatório para atingir 
globalmente os participantes das em-
presas, sociedade civil, trabalho e insti-
tuições profissionais. 

Os signatários se comprometem a 
integrar a consideração das questões 
do ESG nas decisões de investimento e 
nas práticas de propriedade. Em 2015, 
as Metas de Desenvolvimento Sustentá-
vel foram adotadas por todos os Estados 
membros da ONU.

Como as exigências de relatórios de 
sustentabilidade proliferam, o mesmo 
acontece com o número de empresas que 
produzem este tipo de relatório. Como 
observado pelo corporateregister.com, 
o número de empresas que emitem re-
latórios de sustentabilidade aumentou 
de apenas um punhado em 1992 para 
mais de 10.500 atualmente. Empresas 
maiores, de capital aberto, têm liderado 
o caminho neste sentido, mas os bene-
fícios de produzir relatórios de respon-
sabilidade corporativa para acionistas, 
consumidores e sociedade em geral têm 
se tornado mais evidentes ao longo dos 
anos, e empresas e organizações de to-
dos os tamanhos, públicas e privadas, 
estão agora participando e relatando vo-
luntariamente.

A consciência social e ambiental são 
agora os principais elementos de dife-
renciação utilizados para vender produ-
tos e serviços aos clientes. Fintech é a 
abreviação de tecnologia financeira está 
dando grandes passos para reduzir a 
pegada de carbono das transações ban-
cárias, permitindo que a transferência 
eletrônica global de dinheiro se torne 
uma realidade. É considerada uma tec-
nologia de ponta em partes do mundo 
onde os serviços bancários físicos não 
estão disponíveis para os clientes.

Tem o potencial de servir aos pobres 
através de programas inovadores de mi-
crofinanciamento, captação de recursos 
e acesso ao dinheiro móvel.

A vigilância é necessária para dis-
tinguir entre ação concreta e integral 
e simples palavras-chave para os ingê-
nuos usados como artifícios de vendas. 
Felizmente, as gerações mais jovens 
estão mostrando paixão e sofisticação 
com relação aos fatores ESG. Na recen-
te reunião de “A Economia de Francis-
co”, os participantes se comprometeram 
a enfrentar os desafios ambientais com 
avanços tecnológicos para melhorar a 
vida dos pobres, capacitação e educação 
para aumentar a equidade entre pes-
soas de diferentes origens, identidades 
e compreensão do destino universal dos 
bens da Terra que podem garantir os 

Um apelo à mudança
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direitos daqueles que podem não ter os 
meios para se defender.

Assumir riscos calculados não é anti-
tético para um crescimento sustentável 
a longo prazo. Capital de risco refere-se 
a fundos que são investidos em investi-
mentos de alto risco e alto retorno. Inclui 
investimentos alternativos como capital 
de risco, fundos de garantia ou priva-
te equity; entretanto, o capital de risco 
também pode ser usado como uma fonte 
de fundos para iniciar um pequeno ne-
gócio. Queremos que os indivíduos que 
precisam de financiamento para iniciar 
ou expandir um negócio tenham acesso 
a fontes alternativas de financiamento.

As instituições financeiras e os inves-
tidores credenciados são capazes de fa-
zer investimentos de maior risco porque 
têm um horizonte temporal mais longo e 
a capacidade de diversificar seus inves-
timentos para mitigar o risco. Eles tam-
bém têm a capacidade de incorrer em 
perdas devido a investimentos mal su-
cedidos feitos no curso normal dos negó-
cios. Estes tipos de investimentos são o 
que ajuda a trazer equilíbrio aos merca-
dos de capitais. É necessário algum ris-
co para gerar alfa, que é o retorno exces-
sivo de um investimento sobre o retorno 
de sua referência ou índice. Entretanto, 
o passado recente nos mostrou que uma 

parcela injusta ou desproporcional do 
risco do mercado de capitais pode recair 
sobre os investidores não institucionais 
e não credíveis, se as regras não estive-
rem em vigor ou não forem devidamente 
implementadas e monitoradas. Na crise 
financeira, as pessoas que não optaram 
por vincular seu modo de vida e investi-
mentos para riscos excessivos no setor 
financeiro foram inadvertidamente su-
jeitos a suportar o peso das perdas, sem 
receber dinheiro de resgate subsequente 
de salvamentos governamentais.

più
vita



20

Em todo o mundo, a família 
canossiana com seus diferentes 
ministérios os ministérios estão 

empenhada no serviço das boas novas 
do Evangelho, a fim de fermentar - 
como fermento na massa - sociedade 
mais justas, respeitosas e fraternas.
No Inquérito sobre o Mundo 
Canossiano desta primeira edição 
do ciclo 2021 dedicado ao tema da 
economia, encontramos exemplos 
de como as irmãs trabalham para 

implementar e compartilhar essa 
caridade tão central na intuição de 
Madalena. 
Aqui está então o serviço na Índia, 
como na Africa para acompanhar a 
autonomia pessoal para as mulheres 
e os menores através de caminhos de 
trabalho emancipados; aqui está o 
compromisso da Fundação para gerar 
o futuro, dando aos jovens habilidades 
e oportunidades oportunidades de dar 
asas a seussonhos.

INTRODUÇÃO AO INQUÉRITO
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“Sou bastante boa? 
Sou simpática?”. 
São estas as pergun-

tas que Richa (nome  fantasia)  me 
perguntou quando uma vez chegou ao 
escritório de nosso centro comunitário 
em Mumbai. Richa está envolvida no 
mercado do sexo enquanto sua vida de 
casada atravessa águas tumultuadas, 
deixando-a emocionalmente e financei-
ramente devastada. Suas perguntas 
penetraram profundamente em meu 
coração e este tipo de encontros conti-
nuam a moldar meus pensamentos e 
ações. Por mais de dez anos tive a opor-
tunidade de trabalhar com crianças e 
mulheres em áreas rurais e na cidade, 
para ajudá-las a se redescobrir e se tor-
nar autônomas. Conhecê-las me ajudou 
a descobrir verdades mais profundas 
da vida. O centro de serviços sociais 
onde trabalho, em Mumbai, executa 
programas de empoderamento para as 
mulheres. 

Um desses programas, o micro-
crédito, não só procura fornecer fer-
ramentas para tornar as mulheres 
economicamente auto-suficientes, mas 
também serve como ponto de partida 
para conhecê-las individualmente e 
mais profundamente e acompanhá-las, 
facilitando seu crescimento pessoal e 
comunitário.

Criar oportunidades para que as 
mulheres liberem seu potencial oculto 
é um dos objetivos desses programas. 
Estas atividades de microcrédito as 
ajudaram a descobrir seu potencial 
e a empreender pequenas atividades 
econômicas que podem sustentar suas 

“SÌM, A VIDA É DIGNA 
DE SER VIVIDA!”
Mumbai. Ao lado dos últimos para gerar caminhos de renascimento

famílias. A possibilidade de falar em 
público, outra ferramenta oferecida às 
mulheres para trazer à tona energias 
ocultas, é geralmente enfrentada com 
medo, timidez e desconfiança. Mas com 
um acompanhamento e encorajamento 
meigo, muitas dessas mulheres chegam 
a uma transformação positiva.

Estou feliz em fazer parte de tal 
processo de transformação e acompa-
nhamento em seu desenvolvimento so-
cial, econômico e psicológico. Este nosso 
ministério também lhes deu a oportu-
nidade de se encontrar em um fórum 
e interagir com pessoas de diferentes 
origens sociais, expandindo seus pontos 
de vista e mudando sua percepção de si 
mesmos e da vida.

Certamente não é um passeio es-
tar com eles. Assumir novos riscos na 
execução deste ministério é como ca-
minhar por um caminho inexplorado, 
cheio de desafios, incertezas, dúvidas 
e até mesmo desânimo e decepção. Em 
tais momentos me lembro do que uma 
mulher idosa de origem tribal uma vez 
me disse enquanto subíamos as colinas 
na estação das monções. Admirei a ve-
locidade de seus passos e ela exclamou: 
“Nossos pés encontram seu próprio ca-
minho”.

O que ela disse é verdade em um 
outro nível. Percebi que meus pés en-
contram seu caminho em momentos de 
solidão, silêncio e oração que fomentam 
e apoiam nossa capacidade de confiar 
em intervenções divinas através do 
estímulo solicitações criativas! Além 
disso, ao caminhar com estas mulheres, 
descobri minha vocação para dar mais. 



Es ta foi uma característica de Santa 
Madalena, que exortava as suas filhas 
para encontrar o “mais” que poderia ser 
feito por Cristo e sua missão.

Este aspecto do carisma de nossa 
Fundadora tem me energizado repeti-
damente. Especialmente durante a atu-
al pandemia, o surgimento do “ministé-
rio de alívio” para as pessoas do bairro 
foi uma verdadeira missão. Estávamos 
ativamente empenhados em orga- ni-
zar, junto com os leigos, como fornecer 
incansavelmente pacotes de alimentos 
e outras necessidades para as pessoas 
necessi- tadas. Foi uma abertura de 
olhos sobre como lidar com a pobreza 
emergente, especialmente na periferia. 
Ela abriu nossos olhos para a realidade 
dessas “pessoas concretas”, como diz o 
Papa Francisco, “os pobres e excluídos 
são pessoas concretas. Em vez de olhar  
para eles 
de um 
ponto de 
vista pu-
ramente 
técnico 
e fun-
cional, é 
hora de 
torná-los 
prota-
gonistas 
em suas vidas e na sociedade. Não 
somos nós que pensamos por eles, mas 
pensamos junto com eles”. Outra pos-
sibilidade de ‘saída’ veio na forma de 
serviço à comunidade transgênero. 
Na Índia, essas pessoas não só são 
marginalizadas, mas muitas vezes 
são ridicularizadas e humilhadas por 
outros, sendo depois forçadas a viver 
miseravelmente através da esmola e da 
prostituição. Nosso programa atende 
suas necessidades de sustento e, ao 
mesmo tempo, os faz sentir aceitos e 
acompanhados. Nos últimos meses, ex-

perimentando a aceitação e sentindo-se 
colocados em uma família estendida, 
sua confiança em nós aumentou. Faci-
litamos a formação de pequenos grupos 
funcionais para ajudá-los e economizar 
seus pequenos ganhos (com um sistema 
de microcrédito) e os conscientizamos 
de seus direitos e diversas possibilida-
des oferecidas pelo governo.

O programa está estabelecendo 
vínculos de colaboração com empresas 
multinacionais mais abertas e dispos-
tas a oferecer oportunidades de empre-
go. Além disso, estes pequenos grupos 
estão estabelecendo relações mais ami-
gáveis entre si e com as irmãs.

Tanto que a comunidade transgêne-
ro fez conhecer nosso serviço compassi-
vo a algumas mulheres no comércio se-
xual; elas vivem em um mundo do qual 
não querem falar com outras por causa 

da ver-
gonha, 
angústia, 
senti-
mento 
de culpa 
que eles 
sentem. 
Elas de-
sejam, no 
entanto, 
poder 

oferecer uma educação ao próprios 
filhos e garantir a eles um ambiente se-
guro e fora da escravidão sexual. 

Aceitando este novo compromisso, 
em colaboração com pessoal profissio-
nalmente qualificado, nosso centro está 
preparando módulos para oferecer a 
seus filhos encontros que os motivem 
a construir novas atitudes e comporta-
mentos sociais, longe de seu ambiente 
habitual.

Percebo que o ponto de partida de 
todos estes programas é a confiança. O 
coração de todas as atividades de em-
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consomem energia e inibem a graça de 
Deus. Mas isto também pode ser visto 
como uma “tensão criativa” que traz em 
si a capacidade de dar origem a novas 
dimensões no cumprimento da missão 
de Deus.

Penso que esta tensão criativa é 
necessária para nos levar além e das 
regras e regulamentos. Também é 
necessária para nos ajudar a com-
preender que neste apostolado não 
podemos esperar resultados tangíveis, 
imediatos e favoráveis, proporcionais ao 
planejamento, à coordenação e a outros 
recursos investidos. Medir resultados e 
estatísticas é necessário, mas limitar o 
ministério apenas a isso seria objetivar 
a pessoa humana para fins pessoais.

Em que consiste então este mi-
nistério? Consiste em trabalhar com 
os critérios do amor, com paciência e 
generosidade, fazendo os outros se sen-
tirem dignos de serem aceitos, amados, 
cuidados e acompanhados. Um dia eu 
estava com pessoas transgêneros, um 
deles me perguntou: “Será que valemos 
alguma coisa, vale a pena viver nossa 
vida?” Minha reflexão, então e agora, é: 
“Vamos tentar valorizá-la juntos”.

poderamento humano é a construção 
de relações de confiança. Alguns anos 
atrás, quando eu trabalhava com comu-
nidades tribais, frequentemente visita-
va seus vilarejos e conversava enquanto 
estava sentada ao redor da fogueira, 
especialmente durante as noites de in-
verno. Era bonito e, ao mesmo tempo as 
mulheres compartilharam seus pensa-
mentos, suas ideias, suas preocupações, 
ansiedades, sonhos... Ao redor do fogo 
houve um momento de sinergia, em 
unidade e confiança.

Esta sinergia produz efeitos multi-
plicadores.

Por exemplo, o número de volun-
tários e de pessoas que compartilham 
esta mesma forma de sentir aumentou, 
movidos pelo sofrimento que veem, eles 
se apresentaram para contribuir com 
dinheiro ou outras ofertas, mesmo de 
seu tempo, talentos e recursos. Recebe-
mos tantas ressonâncias sob a forma de 
diferentes pontos de vista, críticas. Eles 
nos fortalecem e nos ajudam na busca 
de novos processos criativos no exercí-
cio de nosso ministério.

Felizmente, esta busca não é obra 
de um indivíduo, mas o compromisso de 
toda a comunidade religiosa que assu-
me este ministério.  Há momentos em 
que experimentamos forças opostas que 

por Sr. Lavina D’Souza
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ção tão solene de abertura uni-
versal poderia ter sido esperada 
no contexto de um apostolado 
missionário, mas é precisamente 
aqui na comunidade que a Fun-
dadora vê o perigo de levantar 
muros e limites. Em nossas limita-
ções humanas está a fronteira 
MAIS perigosa que gera divisão 
em nossas relações e constrói 
muros na comunidade. Somen-
te se desenvolvermos uma ver-
dadeira comunhão eucarística 
e se respirarmos o amor que 
Cristo nos testemunhou na cruz, 
poderemos romper os limites 
que nossa humanidade sempre 
tenta reconstruir.

O projeto futurista de “Fra-
telli Tutti”, se implementado, po-
deria também nos ajudar a viver 
nossa espiritualidade em comu-
nhão com a sociedade ao nos-
so redor, com aquela abertura 
a toda pobreza humana que 
Madalena sonhava para nós. 
Também poderia nos ajudar a 
viver uma economia de amor. 

Sim, porque o amor tem sua 
própria economia, não só por-
que custa dinheiro para amar, 
mas sobretudo porque o amor 
é gasto de acordo com critérios 
completamente diferentes de 
qualquer outra economia.



O Papa Francisco nos pro-
vocou com a Encíclica “Fratelli 
tutti” (FT) e com a “nova eco-
nomia” que pode transformar 
não apenas a sociedade civil 
e fazer-nos repensar a comuni-
dade vivendo com uma nova 
luz. 

Ele nos faz refletir propon-
do “um novo sonho de fraterni-
dade” (FT 6) e na encíclica nos 
diz “Precisamos de uma comu-
nidade que nos apoie, que nos 
ajude e na qual nos ajudemos 
uns aos outros a olhar para o 
futuro. Como é importante so-
nhar juntos”! (FT 8) 

A “união” de Francisco 
vai além dos limites estreitos 
de uma comunidade religiosa, 
mas esta, com sua experiência 

de integração e internacio-
nalidade, pode se tornar um 
sinal para o mundo de hoje. 
Precisamente para salvaguar-
dar este sonho, ele adverte 
contra aquelas ideologias que 
precisam de indivíduos “que 
desprezam a história, que re-
jeitam as riquezas espirituais e 
humanas que foram transmiti-
das através das gerações, que 
ignoram tudo o que foi antes 
delas”. (FT 13; cf. CV 181)

A injeção de “fraterni-
dade” oferecida pelo Papa 
Francisco nos fez tomar cons-
ciência da necessidade de 
redescobrir o pensamento da 
Fundadora que nos foi transmi-
tido na Regra difundida atra-
vés da Instrução sobre a “VIR-

Madalena sonha…

Comunidades abertas à universalidade
por Pe Gianluigi Andolfo
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TUDE da Caridade Fraterna”,1  
pensamento que tem guiado 
nossa história.

“Se isso parecesse inútil 
para cada cristão...” O início 
original da instrução de Mada-
lena mostra como é natural e 
óbvio para ela falar de amor 
fraterno “pelas Filhas da Cari-
dade, que levam seu nome”, 
mas a motivação carismática 
básica é a “imitação singular 
de Jesus Cristo Crucificado, que 
não respira nada além de Ca-
ridade” (Rd MI p 204) Tudo ao 
redor do Crucifixo, até mesmo o 
ar está cheio de amor e somen-
te aqueles que o contemplam 
estão envolvidos.

Mas há um “momento” 
particular na inspiração caris-
mática da vida comunitária, um 
momento MAIS inflamado de 
caridade, “Ele nos recomendou 
imediatamente após a Institui-
ção do Divino Sacramento...” 
(Ibid. p. 206) é a partir deste mo-
mento eucarístico que a Funda-
dora inspira a espiritualidade de 
nossa convivência.

Madalena certamente ti-
nha uma sensibilidade especial 
pela espiritualidade eucarística. 
Ela foi educada em sua juven-
tude de forma progressiva e 
metódica por seu diretor espi-
ritual, Pe. Luigi Libera, mas ela 

1  Maddalena de Canossa: Regras do Instituto das Filhas da Caridade, Tex-
to difuso MI, Instruções as Filhas, Virtudes da Caridade fraterna p 204-217, Milão 
1978. (Rd MI) - Cfr. Regras e Escritos Espirituai, Vol I°, Parte II° VIRTUDES do Instituto, 
da caridade fraterna, p. 93-101, Ed. critica E. Dossi, Roma 1984

raramente explica seus valores 
em seus escritos para deduzir 
deles qualquer aspecto signi-
ficativo. Pode ser considerado 
como um clima que envolve 
sua espiritualidade, enche-a de 
calor e amor, ao ponto de ser 
difícil para ela descrever a sua 
oração mística, sem se referir 
à Eucaristia como o ambiente 
caloroso no qual ela desenvol-
ve sua penetra no significado 
do “momento” eucarístico e o 
desenvolve como inspiração 
carismática: “Ele nos recomen-
dou (caridade) imediatamen-
te após a Instituição do Divino 
Sacramento em que a união 
com Ele, ele quis, mesmo com a 
própria matéria do Sacramen-
to, entre outras coisas, significar 
a união dos corações que seus 
cristãos exigem”. (Ibid. p. 206). 

A referência ao texto de 
São Paulo é clara: a união com 
o corpo e o sangue de Cristo 
gera união comunitária: “O cá-
lice da bênção que abençoa-
mos não é uma comunhão com 
o sangue de Cristo? E o pão 
que partimos, não é comunhão 
com o corpo de Cristo?  Como 
existe apenas um pão, somos, 
embora muitos, um só corpo, 
pois todos nós participamos de 
um só pão.” (1 Cor. 10:16-17). O 
que é válido para cada cristão, 
ela sente ainda mais como uma 



razão sistemática para cada 
irmã da comunidade. E sente 
que é tão essencial que afirma: 
“talvez não haja nenhum institu-
to do qual o Senhor pede rigor, 
isto é união e caridade mútua” 
(Ibid. p. 205). Sem a Eucaristia, 
a comunidade perde sua força.

Um pouco antes, referin-
do-se claramente ao momento 
eucarístico, Madalena havia es-
crito que foi “...dado por Jesus 
Cristo o nome de seu preceito 
ao preceito da Caridade” (ibid., 
p. 204). A alusão inspiradora às 
palavras de JESUS é clara: “Este 
é o meu mandamento: amem-
-se uns aos outros como eu os 
amei. Ninguém tem maior amor 
do que este, que  dar sua vida 
por seus amigos”. (Jo 15:12-13) 
No contexto da parábola “A vi-
deira e os ramos”, destaca-se 
claramente todo o significado 
eucarístico do amor que nasce 
dele e nos é transmitido, da vi-
deira aos ramos, em virtude de 
permanecermos unidos a ele e 
uns aos outros. O amor frater-
no na comunidade não pode 
ter uma força carismática mais 
unida e uma fonte de vida mais 
fecunda do que a Eucaristia. 
Madalena nos traz de volta ao 
pensamento do Papa Francisco 
expresso em “Fratelli Tutti”, por-
que em seu carisma a MAIOR 
imediata consequência da ins-
piração da Eucaristia é preci-
samente o amor universal que 
nos torna a todos irmãos. Uma 
das dimensões mais típicas do 

carisma da Fundadora, o uni-
versalismo, de fato ela o aplica 
imediatamente à Comunida-
de “...para nos amarmos todas 
sinceramente, sem distinção al-
guma, uma querendo o que a 
outra quer, e não querendo o 
que a outra se opõe; portanto, 
nenhum obstáculo a esta união 
deve ser causado pelo fato de 
que as Irmãs vêm de países di-
ferentes, mesmo que venham 
de nações diferentes, e são 
todas igualmente Filhas do Pai 
Celestial”. (Ibid. p. 206). Filhas 
do único Pai “Como crentes 
pensamos que, sem uma aber-
tura ao Pai de todos, não pode 
haver uma razão sólida e está-
vel para o chamado à fraterni-
dade. (...) Porque “só a razão é 
capaz de captar a igualdade 
entre os homens e de estabe-
lecer uma convivência cívica 
entre eles, mas não pode esta-
belecer fraternidade” (FT 272) À 
inspiração espiritual acrescenta 
algumas sugestões muito práti-
cas, tais como não apontar as 
faltas das irmãs, remetendo-as 
para suas respectivas nações. 
Uma irmandade não pode ser 
construída sem uma verdadeira 
ascese que nos permita mudar 
a nós mesmos e nossa maneira 
de pensar.

“A caridade não conhece 
fronteiras ou países além da-
queles que levam do exercício 
imperfeito da caridade na ter-
ra ao seu exercício perfeito no 
céu”.(ibid 207) Uma declara-



“Empresa e lugares de sem 
uma adeguada presença 
do talento feminino. Não 

são lugares plenos e autenticamen-
tehumanos e felizes”.

Esta frase, incluída na Declaração 
Final do recente ciclo de conferências 
“A Economia de Francisco” (19-21 de 
novembro de 2020), nos dá a dica para 
mencionar um tipo de iniciativas que 
desde 2004 a Fundação Canossiana-
-VOICA é engajada ao lado de inúmeras 
realidades sócio-educativas canossianas 
no mundo: desde a criação e apoio de 
inúmeros Centros de Formação Profis-
sional Feminina, até o início de inicia-
tivas micro empresariais de pequenas 
lojas e bancas de rua.
Da teoria à prática, jovens mulheres e 
mães de família são ajudadas a desen-
volver e explorar seus talentos para 
uma economia real, concreta e sóbria 
de proximidade que tem seus rostos 
e suas mãos. De estudantes a empre-
sárias, elas se tornam “promotores de 
mudança” para uma economia de amor 
que se origina e tem como destinatários 
o apoio de suas famílias e a esperança 
“de uma vida melhor”.
Com elas e para elas, durante 2021 
estaremos envolvidas na criação de 
novos espaços de formação profissio-
nal feminina (Togo), no apoio a cursos 
on-line (México) e ao lado de grupos de 
mulheres para iniciar atividades micro 
empresariais (Índia).

ECONOMIA E TALENTO FEMININO
Da formação a micro-empreendedorismo

3F – 
Formação, 
Fashion 
e Futu-
ro Lomè, 
TOGO

O Centro 
de Treinamento Técnico e Profissional 
Madre Agatha Carelli em Agoè-Lome 
foi inaugurado em 1999 para oferecer 
às jovens togolesas treinamento em 
costura. Inúmeras gerações de mulhe-
res foram treinadas e a escola ao longo 
do tempo tem continuado a adaptar 
espaços e equipamentos para oferecer 
uma proposta de treinamento sempre 
atualizada e de alta qualidade. A es-
trutura atual tem a possibilidade de 
acrescentar um segundo andar que nos 
permitiria acomodar um maior número 
de jovens. Construiremos novas salas 
de aula para a teoria e adquiriremos o 
equipamento necessário para um curso 
inovador de modelagem de computador.

Formação e futuro SMART 
Chihuahua, MESSICO

Degradação social, 
pobreza econômica, 
taxa de alfabetiza-
ção muito baixa e 
alto índice de violên-
cia caracterizam os 
habitantes da vasta 
área suburbana 
“Vista Cerro Gran-
de”. em Chihuahua. 
Aqui em 2006, as 
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madres Canossianas iniciaram as ativi-
dades do Centro Comunitário “Edyfica 
- Educação e Treinamento Integral 
Canossiano”: um lugar protegido, 
uma comunidade, um centro educa-
cional e de treinamento para crianças, 
jovens e adultos. Para estes últimos, a 
falta de uma qualificação básica e de al-
fabetização informática e linguística os 
condena a um trabalho ocasional e mal 
remunerado. Sem um computador, sem 
acesso à Internet e necessitando de tra-
balho para um mínimo de subsistência 
econômica, há muito poucas oportuni-
dades para treinamento e melhoria de 
sua situação. A possibilidade de acessar 
cursos online de inglês e informática, 
antes ou depois do trabalho, representa 
uma oportunidade real. Nós garantire-
mos cursos online profissionais para 50 
jovens. 

SPE’Esperança
Andhra Pradesh, INDIA

Nas áreas rurais do estado indiano de 
Andhra Pradesh, o salário médio de um 

trabalhador é de 
1,50 e por dia e 
60% das famílias 
vivem em caba-
nas em condições 
sanitárias precá-
rias.

O trabalho infantil é uma praga gene-
ralizada, assim como o analfabetismo, 
especialmente entre as mulheres. Nes-
sas aldeias, nos distritos de Srikakulam 
e Visakhapatnam, as Irmãs Canossia-
nas trabalham há mais de 15 anos aju-
dando os idosos abandonados e ofere-
cendo apoio educacional aos órfãos.

A promoção humana da mulher é cen-
tral: às mulheres dos diversos vilarejos 

são oferecidas diversas atividades de 
treinamento, desde cuidados preven-
tivos de saúde até gestão comunitária 
e micro empreendedorismo, para que 
amanhã elas se tornem agente de mu-
dança em suas próprias comunidades. 
Nós as apoiaremos com cursos sobre li-
derança e sobre como iniciar e apoiar as 
atividades de pequenas empresas com 
microcrédito.

A motivação para o Prêmio Nobel 
da Paz 2006 concedido ao ecônomo 
Muhammad Yunus, conhecido em 
todo o mundo como o “banqueiro dos 
pobres”, diz: “Por seu compromisso de 
criar desenvolvimento social e econômi-
co de baixo para cima”. A paz duradou-
ra não pode ser alcançada a menos que 
grandes grupos de pessoas encontrem 
um caminho para sair da pobreza.

O microcrédito é um caminho. O desen-
volvimento de baixo para cima também 
serve para promover a democracia e 
os direitos humanos. O microcrédito 
provou ser uma força libertadora em 
sociedades onde as mulheres em par-
ticular têm que lutar contra condições 
econômicas e sociais repressivas.”

Teimosamente, desde os lugares de 
treinamento no Togo e México até as 
atividades microeconômicas de peque-
nas lojas e bancos de rua na Índia, 
continuaremos a cultivar o Presente 
e semear o Futuro ao lado de jovens e 
mulheres que são “empreendedores por 
amor”.

Junto com você, poderemos distribuir a 
“vacina Canossiana para uma vida me-
lhor” para muitas realidades: Concretu-
de, Otimismo, Vivacidade, Empreende-
dorismo e Determinação.

por Giancarlo Urbani, Fondazion Canossiana



AFRICA
R.D. CONGO – TOGO 
S. Giuseppina Bakhita 
Sr. Marie Stella Kadi Apay
 
NORD EST AFRICA 
Queen of Apostles 
Sr. Elisabeth Josephine 
Kamuikeni
 
DELEGAÇÃO 
ANGOLA – S. TOMÈ 
Mãe Da Misericordia 
Sr. Lucia Teresinha Antonio
 
AMERICA
ARGENTINA – PARAGUAY 
N. Seňora de Lujan 
Sr. Maria José Dähn
 
BRASILE 
N. Senhora Aparecida 
Sr. Manoela Pereira Nunes
 
NORD AMERICA 
Cristo Rey 
Sr. Anna Maria Serafini
 
ASIA
FILIPPINE – PNG 
Sacred Heart 
Sr. Lilia Nuesca

GIAPPONE 
San Michele Arcangelo 
Sr. Valeria Cristina 
Martinez Cabrero
 
HONG KONG 
Regina Martyrum 
Sr. Virginia Pui Ling Wong
 
INDIA NORD 
Queen of Peace 
Sr. Zinia De Souza Jose
 
INDIA CENTRO 
St. Francis Xavier 
Sr. Audrey D’Souza
 
INDIA SUD 
Mary Immaculate 
Sr. Josephine Nathan
 
DELEGAÇÃO 
SUD EST INDIA 
St. Josephine Bakhita 
Sr. Teresa Alappat
 
INDONESIA 
Divine Mercy 
Sr. Margarete Sta Maria
 
MALESIA 
Mater Dei 
Sr. Christin Law Lai Tin

SINGAPORE – MYANMAR 
St. Anthony 
Sr. Christina 
Yeo Sui Chin
 
TIMOR EST 
San Giuseppe 
Sr. Dulce Maria Sri Indah 
Fernandes Magno Dos 
Santos
 
AUSTRALIA
DELEGAÇÃO AUSTRALIA 
St. Theresa of Jesus 
Sr. Melissa Therese Dwyer
 
EUROPA
DELEGAÇÃO EUROPEA 
Mater Ecclesiae 
Sr. Liliana Ugoletti
 
ITALIA 
S. Maddalena di Canossa 
Sr. Maria Grazia 
Bongarzone

Sr. Daniela Balzarotti 
ela também foi nomeada
como Tesoureiro Geral.

ÁS NOVAS SUPERIORAS PROVINCIAIS  
E DE DELEGAÇÃO

INQUÉRITO
MUNDO CANOSSIANO

“Nosso Instituto, presente em todos 
os continentes, forma uma única 
família religiosa animada pela 
mesma inspiração carismática, 
pela mesma paixão pela única 
missão e pela fidelidade à mesma 
Regra de Vida” (RdV 78) 

01de janeiro  – Solenidade de Maria 
SS. Mãe de Deus, 54esima Jornada 
Mundial da Paz – a família  canossiana  
comunicou a nomeação das  Superioras 
Provinciais e de Delegação.

Com gratidão às Irmãs que serviram 
como Superiores Provinciais e 
Delegações - por seu compromisso com 
a formação, para aumentar o espírito de 
família e o sentido de pertença que cria 
unidade, para fomentar a colaboração 
e fortalecer o impulso ministerial. E 
com confiança e esperança diante dos 
desafios que o Instituto é chamado 
a enfrentar com respostas ousadas e 
evangélicas, caminhando em comunhão 
fraterna ao longo deste novo trecho da 
história.
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“Esta cultura de encontro permite 
que muitas vozes sejam ouvidas 
ao redor da mesma mesa, .”

– Papa Francesco, novembro 2020

O convite do Papa Francisco para abraçar 
a cultura do encontro serviu como 
catalisador para a reunião das Irmãs 
Canossianas professas temporárias das 
diversas Províncias e Delegações do 
CCTAO para uma reunião de Zoom em 
dezembro. Ressonamos com o convite do 
Papa Francisco para aprofundar “um 
sentido de pertença e enraizamento que 
possa melhorar as 
atividades pessoais e 
comunitárias”. Este 
desejo de crescer na 
união dos corações 
através dos oceanos 
nos reuniu para 
compartilhar nossos 
sonhos de futuro como 
mulheres da Palavra, 
chamadas a amar sem medida. 

Quarenta e duas irmãs professas 
temporárias se reuniram via vídeo 
chamada em Zoom, com um desejo 
contagiante de se reconectar com aquelas 
que conheciam e de conhecer novas 
irmãs em nossa família canossiana 
internacional. As dificuldades linguísticas 
e os desafios tecnológicos foram superados 
por um desejo comum de expandir nossa 
visão do que significa ser uma canossiana 
no mundo de hoje.

Irmãs da Indonesia, Timor, Filippine, 
Malesia, Myanmar, Hong Kong, Japão 
e Austrália se juntaram a esta reunião 
de Zoom não apenas para se encontrar, 

CULTIVAR UMA CULTURA DO 
ENCONTRO
Encontro online do professas temporárias CCTAO

mas para compartilhar suas experiências 
ministeriais e para explorar os belos 
dons que vieram abraçar em sua jornada 
como Canossianas. Graças aos “grupos 
de intervalo” e à oportunidade de 
compartilhar com a comunidade maior, 
houve uma energia maravilhosa que fluiu 
por toda parte. Uma última pergunta 
convidou as irmãs a considerar suas 
esperanças para o futuro, não apenas para 
seu próprio percurso, mas também para 
nosso Instituto Canossiano..

Na base desta reunião interculturalHá 
havia uma forte consciência 
da realidade que as 
jovens irmãs não são 
apenas o futuro de 
nosso Instituto, mas
têm dons preciosos que
podem nos levar 
adiante no momento 
presente.
Esperamos que no 

futuro possamos ter oportunidades para 
compartilhar e sonhar juntas enquanto 
percorremos a estradada vida religiosa, 
consciente da riqueza em abraçar nossa 
diversidade como um presente absoluto, 
onde nossa língua comum transcende os 
países e idiomas, e repousa no maior amor.

Que este pequeno passo na tecelagem em 
conjunto trace relações uma com a outra e 
seja uma oportunidade para aprender uma 
com as outras e abraçar o grande dom da 
vocação confiado a cada uma de nós. E com 
o entusiasmo de nos encontrarmos, nunca 
esqueçamos nossa missão comum, ser cada 
vez mais mais atentas às necessidades de 
nossos irmãos,
especialmente os mais pobres.
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“A cultura do encontro” quer ser o 
estilo que nós madres também 
desejamos viver na vida cotidia-

na com as estudantes universitárias que 
acolhemos todos os anos em nossa grande 
casa em Bolonha. Juntas a nossa peque-
na comunidade de irmãs há cerca de se-
tenta jovens estudantes universitárias de 
toda a Itália e Europa que se transferem 
para nossa cidade para iniciar ou comple-
tar seus estudos acadêmicos.
O ano 2020 marcou uma mudança impor-
tante na vida da nossa casa por causa da 
pandemia .
Na verdade, a partir de uma rotina diá-
ria cheia de compromissos e relações 
“fora de casa”  mudamos para um inter-
câmbio  do espaço e da vida” dentro da 
casa” em tempo integral. Este nos provo-
cou a ir mais longe de nós 
mesmos para cultivar um 
olhar diferente e para nos 
colocarmos à escuta ouvin-
do uns as outras.
Um olhar, uma saudação,  
um sorriso, um convite 
para almoço, um lenço 
para secar lágrimas, um 
chá de ervas e muitas ou-
tras atenções foram e continuam a ser 
esses pequenos gestos capazes de tecer 
relações mais profundas e diálogos ricos 
em simples e envolventes histórias. Isto 
é o que diz Emanuela: “Há três anos, po-
de-se dizer que vivo em Bolonha. 
No último ano, no entanto, os hábitos 
têm mudado um pouco: as aulas são rea-
lizadas on-line, no restaurantes  não se 
pode parar para comer.
Eu me encontrei, inevitavelmente, a pas-
sar muito mais tempo em casa. Eu nun-
ca tive nenhuma dificuldade para usar o 

OS OLHOS PARA O AMANHÃ
Viver a nova normalidade, um testemunho do Colégio de Bolonha

termo “casa” para o Colégio Universitá-
rio quer porque  as irmãs  sempre a  de-
finem as-
sim,  seja 
porque eu 
rea lmen-
te a  sinto 
como uma 
s e g u n d a 
casa.
Mas tem 
sido durante estes últimos meses meses 
que a “casa” de Bolonha adquiriu, mais 
do que nunca, as características de um 
lugar onde você pode se refugiar na se-
renidade de uma rotina feita de objetos e 
ambientes familiares, e pessoas para as 
quais, pouco a pouco, o afeto torna tor-
nar-se incondicional e profundo.

Nem tudo é sempre cor-de-
-rosa e flores, isto é natu-
ral: entre setenta e mais 
meninas, cada de vez em 
quando, há uma discussão,  
uma piada a mais que cor-
re o risco de ofender, olhar 
sombrio para um fogão à 
esquerda sujo ou desafios à 
distância entre aqueles que 

querem ventilar ambientes e aquelas que 
não querem deixar o frio de dezembro en-
trar. Mas na época de Covid, quando se 
escutam os professores através de uma 
tela, sem mesmo o entretenimento de 
uma caminhada até a faculdade, quando 
há um toque de recolher às 22:00, quan-
do você está tentando evitando de ir para 
casa de seus pais para minimizar o risco 
de de contágio, então você aprende como 
são valiosos os sorrisos, que estão espe-
rando por você  na sala de jantar, para 
saber como foi seu dia. Quantos peque-
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por sr. Antonella La Porta e sr. Margherita Girelli

nos detalhes podem e fa-
zem diferença: aprender a 
fazer risoto juntas, encher 
a cozinha com o cheiro de 
bolo, assistir e comentar 
filmes, decorar a casa para 
o Natal, com a irmã rindo 
da nossa colocação de gri-
naldas na árvore. Assisti a festas de ani-
versário surpresa; encontrei chocolates 
em meu armário e um presente de Santa 
Lucia na manhã do dia 13. Eu ri, eu cho-
rei, eu chorei de rir. E, tenho certeza, a 
pandemia terminará um dia, mas estas 
coisas permanecerão”.
A vida nos fala e sempre nos surpreende, 
também nas noites de formação propos-
tas a todas as meninas intituladas: “O 
futuro nos olhos”.  Com o apoio de alguns 
formadores, foram propostas sugestões 
para reflexão, para nos ajudar a “ver a 
realidade não pelo que ela é, mas pelo 
que ela pode se tornar” (E. Ronchi). As 
noites de oficina on-line puseram em mo-
vimento a capacidade de mudar a pers-
pectiva, levantar o olhar e ver as coisas 
do alto, para recuperar o fio comum do 
projeto de crescimento pessoal e profis-
sional sem abrir mão dos sonhos.
Como diz Azzurra: “Os percursos de trei-
namento são uma importante oportu-
nidade de diálogo na realidade em que 
vivemos; neste contexto de pandemia, 
extremamente complexo e incerto, eles 
provaram ser um apoio valioso para en-
frentar a realidade que nos cerca com um 
olhar mais consciente. De fato, o tema 
central das reuniões, conduzido por uma 
relatora, mas usados pela partilha das 
nossas reflexões, era o futuro visto atra-
vés de nossos olhos. Mas como é possível 
falar sobre o futuro quando é difícil pla-
nejar o amanhã?
Nossa técnica tem sido olhar do alto a 
partir de nossas preocupações, tensões, 
da tela do computador e usar umaestra-
tégia para atingir nossos objetivos. 

Esta tática só tem sucesso 
se lembrarmos quem so-
mos, com nossas experiên-
cias positivas e negativas, 
com nossos pontos fortes e 
fracos, com nossos sonhos e 
nossa realidade. Tendo em 
mente que cada um de nós 

é um mosaico de DNA, conhecimento e 
emoções, e é possível realizar seus dese-
jos dando pequenos passos sem esquecer 
a importância do ponto de vista; de fato, 
através do olhar de um alpinista, capaz 
de alcançar os destinos mais distantes e 
difíceis com a perseverança de caminhar, 
é possível tomar a vida em mãos e torná-
-la uma obra-prima, como sugeriu João 
Paulo II.
Mesmo que neste período estejamos nos 
movendo em terreno particularmente 
impermeável e às vezes sejamos sur-
preendidas por deslizamentos de terra 
inesperados, graças a estes ensinamen-
tos e a nossas companheiras de viagem, 
estamos melhor equipadas para olhar o 
presente com confiança, tendo o futuro 
em nossos olhos”.
A experiência que tivemos este ano nos 
leva a afirmar que é importante manter 
a outra pessoa em nossa mira; este é um 
gesto de cuidado que expressa paixão 
pelo bem da outra pessoa, uma preocu-
pação em promover seu bem-estar, um 
compromisso para fazer florescer suas 
possibilidades.
Assim, nos colocamos ao lado das gera-
ções mais jovens, tentando promover um 
estilo de acolhida que expresse confian-
ça e apreço nelas; de diálogo e reflexão 
mesmo em torno das grandes questões da 
vida.



“Envie-nos uma foto das
férias”! Quando, no 

meio da  rotina de trabalho, 
você tem oportunidade de tomar algum 
tempo para si mesmo é um pensamento 
comum que a razão seja algum dias de 
férias. E na verdade, nossos colegas de 
trabalho nos cumprimentaram com a 
antecipação da visão de cartões postais 
de lugares bonitos, “uma mercadoria 
rara no tempo do Covid. 

De fato, as férias aconteceram. 
Mas, para ser precisos, nesta pausa 
temos escolhido dar lugar à Um Outro. 
Os chamam de exercícios espirituais, 
mesmo que nós, peregrinos casados 
apaixonados por gosto de mochilas, 
gostamos de defini-los mais como 
de uma “caminhada interior”: uma 
caminhada por caminhos tranquilos, 
às vezes inacessíveis - que no espaço de 
uma semana viajamos com o espírito 
daqueles que procuram o Amor de sua 
própria alma para desfrutar de sua 
presença na intimidade do silêncio.

Os Exercícios Espirituais Inacianos 
que vivemos no final de junho em 
Ballabio (Lecco), hospedes das Irmãs 
Canossianas na Casa de férias e de 
espiritualidade de San Gioacchino no 
Castelo, teve para nós o sabor de uma 
longa viagem desejada.

Antes de mais nada o tema que nos 
acompanhou: a linguagem dos salmos

para aprender a falar com Deus. Os 
Salmos!

Para pensar como às vezes os ouvimos
quase distraidamente, durante a 

missa, pouco consciente do fato de que, 
naqueles versos cheios de emoções e 
sentimentos tão humano diante de nós, 

CASAIS Á PROCURA DO AMADO
Exercícios espirituais: “a nossa trilha pelos caminhos de Deus”

o próprio Jesus orou.
Nesses poemas, palavras de súplica, 

alegria, dor, conforto e elogios se 
alternam. Palavras apaixonadas que 
dizem respeito ao coração do homem e 
da mulher de todas as idades. Nessas 
palavras, também nós intuímos o 
segredo dessa arte - misteriosa para 
muitos - de rezar. Que é, em sua 
essência, estar coração a coração com 
Aquele que mais te ama, com o Deus 
que te criou e te desejou desde o início, e 
dizer-Lhe tudo, sem medo, na certeza de 
ser acolhido num abraço que não deixa 
espaço para julgamento, mas escuta 
tudo, perdoa, ama imensamente e dá 
com super abundância.

Em meio a uma história que grita de 
precariedade - basta pensar em como 
o Coronavírus mudou nossas vidas - 
nesta semana de silêncio, o Senhor 
nos falou de sua estabilidade. Afinal, 
o que mais poderíamos desejar, diante 
de tanta incerteza sobre o futuro? Mas 
Deus amplia a perspectiva, Ele nos diz: 
“Você confia?”. Ele nos trouxe de volta 
ao coração de nossa própria fragilidade, 
para que possamos ir adiante mais 
conscientes. Onde plantamos nossas 
raízes? É uma escolha que somos 
chamados a fazer todos os dias, em 
todas as situações; uma ação que nos 
coloca em contato com a fonte do amor, 
favorecendo uma abertura gradual do 
coração. Aceitar que somos vulneráveis 
para nós foi o primeiro passo para 
levantar nosso olhar e exclamar o nosso 
“Senhor, abre meus lábios”! (Salmo 
50), como Seu desejo e o nosso de não 
ficarmos fechados em nós mesmos, mas 
de nós mesmos, mas para dar um passo 
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olhar de  maravilha originalmente 
destinado a cada um de nós. Muitas 
vezes esquecemos que somos feitos 
à imagem e semelhança de Deus, e 
assim nos encontramos “reclamadores”, 
incapazes de gratidão e analfabetos 
emocionalmente. Para nós, estar com o 
Senhor também significou educar nossos 
corações para reconhecer e permitir que 
as emoções surjam sem sufocá-las, e ver 
tudo - sentimentos incluídos - como uma 
graça, como uma oportunidade para 
nos maravilharmos, a partir da qual 
podemos aprender a nos tornar adultos 
plenamente humanos como Jesus, dia 
após dia, sabendo que nada realmente 
nos pertence, numa perspectiva que 
nos liberta da ansiedade porque coloca 
toda a existência Nele, em toda a sua 
complexidade humana.

O Senhor passa, toca e é encontrado 
em nossas vidas, em nossas descidas e 
subidas repetidas. Meu desejo é que cada 
um de nós possa encontrar o caminho e o 
tempo para estar com Ele, para se deixar 
banhar nas profundezas da chuva de 
Seu amor e para experimentar o desejo 
de começar ou continuar caminhando 
em Seu caminho. Aquele que procura, 
caminha!

adiante.
“Nada me falta” (Salmo 23). Este 

verso inicialmente provocou várias 
resistências em nós. Uma ironia de 
mau gosto para um casal sem filhos. 
No entanto, em meio à amargura, 
experimentamos um Deus disposto a 
nos ajudar a lembrar nossa história de 
amor e salvação. Encontramos um Pai 
exagerado no amor, um Amigo que está 
presente em gestos e rostos concretos 
que guardamos em nossos corações como 
carícias, a Pessoa que confia em nós 
mais do que em qualquer outra e deseja 
nos acompanhar em nosso crescimento, 
para poder ser pai e mãe em todas 
as situações que encontramos onde 
percebemos a necessidade de ouvir e ser 
de ajuda, em um chamado para cuidar 
de nós mesmos com responsabilidade e 
delicadeza. Não falta nada, então, não é 
contar o que temos ou não temos, mas 
a certeza de caminhar com Alguém que 
não abandona, que permanece mesmo 
quando todos vão embora.

A realidade frenética na qual estamos 
imersos hoje dá pouco espaço ao que se 
move dentro de nossa alma. Muito mais 
importante parece ser a produtividade, 
a eficiência e a rapidez. Além disso, isso 
acontece que a dureza de sua própria 
experiência pessoal obscurece que o 
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Em 17 de setembro de 1820, no 
número 122, Borgo S. Caterina, 
em Bergamo, perto do santuá-

rio de Nossa Senhora das Dores, Mada-
lena de Canossa abriu sua primeira casa 
na cidade. Havia-se tido convidada ofe-
recendo uma pequena casa o 
Advogado Zaverio Gavazzeni 
do Borgo S..Catarina, que tinha 
visto pessoalmente, em Milão, o 
que a Canossa estava fazendo 
lá, e já o que ela havia começado 
em Verona e Veneza. Foi Gavaz-
zeni quem a apresentou em sua 
primeira visita a Bérgamo para 
Monsenhor Marco Celio Passi 
Vigário Episcopal, para as ne-
gociações da fundação.

No epistolário Madalena 
muitas vezes fala de Bérgamo, 
com simpatia e benevolência da 
cidade e do o povo de Bérgamo. 
Em uma carta a Monsenhor 
Sardagna Bispo de Trento, em 
1829, ele escreveu: “O seminá-
rio está florescendo, o clero nu-
meroso, operativo, aprendido e 
da doutrina saudável. Nas ci-
dades e no campo geralmente 
excelentes párocos, juventude 
acompanhada... em resumo, me parece 
que é uma cidade de benção”. 

A ligação particular de Madalena 
com Bergamo cresceu quando o Conde 
Andrea Camozzi ofereceu-lhe o convento 
das Capuchinhas na Rocchetta, em Bor-
go Palazzo para as obras do Instituto Ca-
nossiano. O Instituto Canossiano e a Ma-
dalena mudaram-se para lá no dia 14 de 
julho de 1821. O ambiente muito maior e 
em perspectiva mais funcional da peque-
na casa em Borgo S. Caterina e a maior 
proximidade com as situações de pobreza 

A NOSSA QUERIDA BERGAMO
1820–2020: a proposta canossiana continua

daquela época, levaram Madalena a acei-
tar a oferta, mesmo que Gavazzeni ficou 
entristecido.

Foi o Bispo Pietro Mola quem restabe-
leceu a situação, e se diz que ele mesmo 
não desdenhava de gastar algumas horas 

junto as meninas do oratório. 
Em Bérgamo Madalena come-
çou particularmente em 1823 
com a formação das “Mestras 
de campanha”, jovens mulhe-
res que eram preparadas para 
a catequese, ensino escolar e 
assistência aos doentes na zona 
rural, nos países vizinhos: uma 
ideia brilhante que trouxe a 
burguesia daquela época ao ser-
viço as pessoas solitárias e es-
quecidas.

Em Bérgamo Madalena fez 
amizade com as famílias dos 
Condes Luca e Marcos Passi, 
fundadores do instituto Dorotea 
de Veneza, dos Camozzi, o Za-
netti, o Salvi e o Benaglio, mas 
também com as “mercantesse”, 
frequentadoras assíduas dos 
exercícios espirituais anuais 
quase sempre por ela presidi-
dos, e com as mulheres do povo, 

que tendo confiado suas filhas as suas 
escolas, não deixaram de se aproximar 
dela ela em sua estadia na cidade. O ob-
jetivo destas amizades e relações foi pre-
cisamente para alcançar os mais pobres e 
necessitados da época.

Na cidade da Orobica, então, Madale-
na foi atraída por dois santuários, o do 
Borgo S. Caterina e a da Rocchetta, onde 
ela se refugiava em êxtase com sua “que-
rida Nossa Senhora das Dores”, a quem 
ela considerava a verdadeira fundadora 
do Instituto Canossiano. Ela também 
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Eles foram formados para 
sua missão pelo Cônego 
Benaglio, tanto que em 
1833 Maddalena lhes 
pediu que se mudassem 
para Veneza para iniciar o 
Instituto masculino do Pa-
dre Canossianos. Isto não 
era fácil para uma mulher 
naqueles tempos. Madale-
na não deixou de formar 
também jovens adultas 
para o mesmo carisma 
de caridade dando vida, 
como em outras cidades 
ao Instituto das Terciárias 
Canossianas, hoje Leigos 
Canossianos presentes em 

todo o mundo.
O que resta para nós hoje? O que sig-

nifica ser Canossianas no contexto atual? 
A diminuição das vocações na Itália le-
vou ao fechamento de muitas dessas co-
munidades. No entanto, a santidade e a 
intuição de Madalena nos desafia a to-
das, jovens e idosas, para que, como ela, 
nos deixemos invadir pelo fogo do amor 
de Deus, capaz de moldar nossas vidas 
de modo a torná-las uma transparência 
luminosa de sua gratuidade e fidelidade.

Em sua Exortação Apostólica sobre 
a santidade, “Gaudete et exsultate”, o 
Papa Francisco escreve que a santidade 
também se encontra hoje em abundân-
cia, não só a que está representada nos 
altares, por assim dizer, mas também a 
que está “ao lado”; a de tantas pessoas 
que vivem perto de nós, que em seu tra-
balho, em sua labuta diária, conseguem 
ser um reflexo da presença de Deus e que 
compõem o que Francisco chama de “a 
classe média da santidade”. O chamado à 
santidade é, portanto, uma vocação, um 
chamado de Deus e, portanto, exige nos-
sa resposta, que consiste em continuar 
naquele caminho bom e virtuoso que já 
começamos, pela graça de Deus, no dia 
de nosso Batismo.

não conseguiu não parar quando, de 
Bérgamo ia pra Milão e vice-versa, no 
de Caravaggio no santuário onde Nossa 
Senhora apareceu a Giannetta.

Bergamo respondeu com entusiasmo 
ao trabalho da Canossa; o nascimento de 
novas comunidades e obras educativas 
em favor da juventude e dos pobres es-
palhados em vários lugares da região de 
Bergamo; é a resposta mais significativa 
ao carisma canossiano: “Acima de tudo 
fazer Jesus conhecido, Ele não é amado 
porque Ele não é conhecido”.

Aqui estão algumas datas: Martinen-
go, em 1855; Piazza Brembana 1856; 
Clusone 1886; Bergamo via Sudorno, 
cidade alta de 1891; Caprino Bergamas-
co 1891. E nos anos seguintes: Fonteno, 
Brembilla, Almè (1918), Covo, Cassano 
d’Adda, Berbenno, Villaggio degli Sposi, 
Treviglio e outros ainda...

E nos anos seguintes: Fonteno, Brem-
billa, Almè (1918), Covo, Cassano d’Ad-
da, Berbenno, Villaggio degli Sposi, Tre-
viglio e outros ainda...

Os Padres Canossianos também têm 
um vínculo especial com Bergamo. Os 
dois primeiros canossianos foram Giu-
seppe Carsana de Bérgamo, nascido em 
Carenno em 1790, carpinteiro de pro-
fissão, e Benedetto Belloni de Bérgamo. 
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IDÉIAS ONLINE E OFFLINE                    PARA ALIMENTAR A REFLEXÃO

LIVROS, LEITURAS, SOCIAL

Amartya Sen
“O desenvolvimento é liberdade”
Segundo Amartya Sen, Prêmio Nobel de Ecologia de 1998, o de-
senvolvimento deve ser entendido como um processo de expansão 
das liberdades reais desfrutadas pelo ser humano, tanto no âm-
bito privado quanto no âmbito social e político. Assim, o desafio 
do desenvolvimento é eliminar os vários tipos de “iliberdades”, 
incluindo fome e pobreza, tirania, intolerância e repressão, anal-
fabetismo, falta de cuidados com  a saúde e 
proteção ambiental, e liberdade de expres-
são, que limitam o indivíduo, seja homem 
ou mulher, da oportunidade e capacidade de 
agir de acordo com a razão e de construir a 
vida que ele quer. Para provar sua tese, Sen 
se baseia em filosofia política, ética e ciência 
econômica, bem como em exemplos tirados 
da história ou de eventos mundiais atuais. 
O resultado é um livro que se tornou rapida-
mente um ponto de referência no pensamen-
to econômico, demonstrando  com análises 
originais e rigorosas que liberdade e demo-
cracia são o objetivo principal e o principal meio para o desenvol-
vimento econômico.

Papa Francesco
Mensagem aos participantes da 
“A Economia de Francisco”

“Caros jovens, as consequências de nossas ações 
e decisões afetarão vocês pessoalmente, portanto 
não podem permanecer fora dos lugares onde, 
não direi seu futuro, mas seu presente é gerado. 
Ou você está envolvido ou a história vai passar 
por cima de você. A mensagem em vídeo dirigida 
pelo Santo Padre aos jovens participantes em “A 
Economia de Francisco” - o evento que, de 19 a 21 
de novembro de 2020, reuniu em Assis economistas, empreendedores e transforma-
dores de todo o mundo para dar uma nova alma à economia global - contém um apelo 
dirigido a todos nós. Ser escutados novamente, para ser  provocados, porque a con-
versão a uma ecologia humana integral é o desafio mais urgente de nosso tempo.

https://www.youtube.com/watch?v=zu5Xkt6TOHE
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Card. Reinhard Marx
“O Capital. Uma crítica cristã as ra-
zões  de mercado”

Reinhard Marx, Arcebispo de Munique,
observa o estado atual do mundo e admite
que seu homônimo Karl Marx - filósofo e
e fundador das teorias econômicas so-
cialistas -  tinha algumas  razões. Com a 
globalização, o conflito histórico entre ca-
pital se tornou muito desequilibrado em 
favor desta última, e os todos-poderosos 
dos senhores da economia tiveram uma 
boa chance de apagar todas as conquistas 
para as quais países desenvolvidos têm 
lutado por lutaram durante os últimos 
dois séculos: mínimos contratuais, prote-
ção do emprego, o estado social.
O trabalho das multinacionais, que o ar-
cebispo cita com uma riqueza de exemplos 
concretos e polêmica e exemplos polêmicos, 
está indo além de cada limites morais. O 
que deve ser feito? Bem, se o sistema pro-
posto pelo pai do comunismo foi derrotada 
pela história, a ambição que a fundou é, 
pelo contrário, cada vez mais justiça social 
e bem-estar para todos. Mas assim diz a 

doutrina da Igreja, da 
Rerum novarum de Leão 
XIII em diante. Uma 
aliança sem preceden-
tes, que em este ensaio 
agudo e provocativo Rei-
nhard Marx declina em 
seus pontos fortes: a dig-
nidade da família, edu-
cação, responsabilidade 
de negócios. Estes são as 
pedras angulares para 
uma reforma do capita-
lismo que nos faz sair  da 

crise sem desistir da nossa humanidade.

Jeremy Rifkin
“Um Green New Deal global”

Uma nova visão sobre o futuro da hu-
manidade está rapidamente ganhan-
do impulso. Diante de uma emergên-
cia climática planetária, uma geração 
jovem está promovendo um debate 
sobre a hipótese de um pacto verde e 
ditando o programa de um movimento 
político ousado capaz de revolucionar 
a sociedade. Os jovens estão assumin-
do o problema da mudança climática. 
Enquanto o “Green New Deal” tor-
nou-se um tema importante na esfera 
política, um movimento paralelo está 
surgindo no mundo dos negócios que 
abalará os alicerces da economia glo-
bal nos próximos anos. Neste livro, 
o teórico economista Jeremy Rifkin 
compartilha ideias sobre o pensamen-
to político e econômico que precisamos 
neste momento crítico. A convergência 
da bolha de combustíveis fósseis fora 
do mercado e uma visão política verde 
abre a possibilidade de uma transição 
para uma era ecológica, a tempo de 
evitar o aumento da temperatura que 
nos fará superar para além do limite a 
partir do qual se tornaria impossível 
voltar atrás.
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A Economia de Francisco
Um compromisso comum para o mundo

36

Nós, jovens economistas, empre-
sários, de mudança do mundo, 
convocados a Assis pelo Papa 

Francisco, no ano da Pandemia da CO-
VID-19, queremos enviar uma mensa-
gem a economistas, empresários, formu-
ladores de políticas, homens e mulheres 
trabalhadores, cidadãos do mundo, para 
transmitir a alegria, as experiências, as 

esperanças, os desafios que amadurece-
mos e coletamos neste período, ouvindo 
nosso povo e nossos corações. Estamos 
convencidos de que um mundo melhor 
não pode ser construído sem uma eco-
nomia melhor, e que a economia é muito 
importante para a vida das pessoas e 
dos pobres para não nos preocuparmos 
com ela.

SOCIAL FOTOGRÁFICO

PORTANTO, EM NOME DOS JOVENS E DOS 

POBRES DA TERRA, NÓS PEDIMOS:

Diminuir a velocidade e 
deixar a Terra respirar

Ativar uma 
comunhão 

mundiale das 
tecnologias

Conservar
os bens comuns

Nunca mais ideologias 
que ofendem e 

descartam os pobres

Trabalho digno 
para todos

Abolir os 
paraísos fiscais

1

2

3

4

5 6
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Novas 
instituições finançeiras

           Comité de 
etica indipendente 

na governança 
empresarial 

Apoio aos empreendedores 
inovadores no campo da 

sustentabilidade

Assegurar uma educação 
de qualidade para todas 

as crianças

Igualdade de 
oportunidades para as 

trabalhadoras

Não as economias 
que alimentam a 

guerra

7

8

9

10

11

12
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2 XXIV
DIA MUNDIAL DA VIDA 
CONSAGRADA

7 XLIII JORNADA PELA 
VIDA

22 ANIVERSÁRIO DA MORTE DE DON LIBERA
65° ANIVERSÁRIO DA MORTE DA MADRE FERNANDA RIVA

11 15XXIX JORNADA 
DO DOENTE

NOVOS CONSELHOS 
PROVINCIAIS CANOSSIANOS

J A N E I R O  2 0 2 1

F E V E R E I R O  2 0 2 1

4 DIA MUNDIAL PARA A LUTA 
CONTRA O CÂNCER

8 FESTA DE SANTA 
JOSEFINA BAKHITA

24 SEGUNDO DOMINGO DA PALAVRA DE DEUS

27 DIA DA MEMÓRIA DAS VÍTIMAS DO NAZISMO

OITAVA DE ORAÇÃO PARA A UNIDADE DOS 
CRISTÃOS "PERMANECEI NO MEU AMOR: DAREIS 
MUITOS FRUTOS" (JO15,5-9)18 25DO                     ÁL

38

17 QUARTA-FEIRA 
DAS CINZAS

E V E N
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4 PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO

19 DIA MUNDIAL 
DA BICICLETA

23 DIA MUNDIAL 
DO LIVRO

7 DIA  MUNDIAL 
DAS SAÚDE

22 DIA DA TERRA

25 DIA DE ORAÇÃO PARA AS 
VOCAÇÕES

A B R I L  2 0 2 1

1 ANIVERSÁRIO DE 
NASCIMENTO  DE SANTA 
MADALENA DE CANOSSA 8 DIA INTERNACIONAL DA 

MULHER

19

22

28

SÃO JOSÉ

DIA MUNDIAL DA ÁGUA 

DOMINGO DOS RAMOS  
COMEÇO DA SEMANA SANTA 

M A R Ç O  2 0 2 1

14 DIA DO PI

20

24

DIA INTERNACIONAL DA 
FELICIDADE

DIA DE ORAÇÃO E DE  
JEJUM EM MEMÓRIA DOS 
MISSONÁRIOS MARTIRES

39N T O S
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SE UNINDO PARA FAZER O BEM
Fundação Canossa e ManagerNoProfit: juntos 
para doar futuro

Não é frequente que uma reu-
nião de negócios envolvendo 
gerentes como protagonistas 

se transforme em um sucesso imediato, 
mesmo antes de atingir a meta final.

No entanto, isso aconteceu para os 
membros da Manager No Profit, uma 
associação de gerentes que adquiriram 
uma longa experiência no setor privado 
e têm agora missão de "ajudar aqueles 
que ajudam os outros", comprometidos 
com o projeto do grupo da Fundação Ca-
nossiana.

A beleza do encontro entre as duas 
realidades, que já duram a meses e con-
tinuará em 2021, baseia-se, antes de 
mais nada sobre valores compartilhados 
e um sentimento de confiança, mesmo 
antes do estudo dos números e contas, 
organogramas e funções.

No meio do pesadelo da Covid, foi im-
portante para nós no Manager No Pro-
fit interceptar a carga humana daqueles 
que trabalham para a Fundação: precisá-
vamos da força que vem de sua longa ex-
periência histórica de doação e caridade.

"A percebemos mesmo à distância, 
em smart working no Google Meet, um 
lugar digital, mas sempre útil em situa-
ções de emergência, para identificamos 
sinais da operosa generosidade das Ir-
mãs Canossianas.

O caminho comum com a Fundação 
começou em abril de 2020, em pleno 
bloqueio, com o objetivo de identificar 
instrumentos e recursos para o relança-
mento da atividades de arrecadação de 
fundos da Fundação Canossiana.

Após uma primeira reunião de co-
nhecimento e compartilhamento dos 
objetivos e procedimentos operacionais, 
nós imediatamente aceitamos a dispo-
nibilizar nossas habilidades que temos 
oferecido gratuitamente há cinco anos. 

ManagerNoProfit nasceu em 2016 e 
hoje tem mais de setenta membros entre 
Milão, Bérgamo, Turim e Trento, quase 
todos gerentes aposentados que ofere-
cem habilidades profissionais sem fins 
lucrativos para mais de sessenta asso-
ciações e cooperativas do Terceiro Setor, 
em particular no norte da Itália.

FUNDAÇÃO  CANOSSIANA VOICA
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Com estas organizações, o Manager-
NoProfit tem promovido e perseguido o 
desenvolvimento de intervenções reali-
zadas em co-planejamento, colaboração 
e no pleno respeito a seus valores, forne-
cendo ajuda e apoio em diferentes áreas: 
gestão organização, administração e 
controle gerencial, licitações,assistên-
cia e propostas, controle de qualidade, 
comunicação, treinamento e pesquisa 
de pessoal, tutoria no relações entre a 
escola e o mundo do trabalho, gestão de 
projetos, transferência de tecnologia da 
informação, assistência na aplicação dos 
novos regulamentos do Reforma do Ter-
ceiro Setor.

Irmã Liliana Ugoletti e seus cola-
boradores sempre estiveram abertos 
e colaborativos e eles imediatamente 
abriram uma janela extraordinária do 
mundo da solidariedade da Obras Edu-
cativas Canossianas, uma fantástica 
realidade que promove a educação de 
meninas pobres e de classe média, assis-
tência religiosa e moral às mulheres, em 
colégios internos, jardins de infância, 
escolas maternais , escolas e centros de 
formação profissional, espalhados por 
toda a Itália mas também na América 
Latina, Asia África e Oceania.

As obras educacionais canossianas 
não têm apenas uma grande história e 
reputação de boas obras, mas também 

uma considerável potencial para proxi-
midade e compartilhamento das ativi-
dades realizadas nas Missões, pelos pais 
e estudantes das 87 escolas presentes 
na Itália. Sem contar com a riqueza do 
entusiasmo do voluntários que todos os 
anos vão para as Missões. 

A agradável surpresa foi de não re-
gistrar nenhum problema de comu-
nicação com o grupo de trabalho do 
Fundação Canossiana, encontrando fa-
cilmente uma linguagem comum e har-
monia entre os princípios e métodos dos 
expoentes de uma ordem religiosa e as 
necessidades gerenciais da eficiência e 
desempenho que temos, que começamos 
a discutir juntos.

Métodos de trabalho em um contexto 
de simpatia e envolvimento pessoal que 
recompensaram o trabalho que estamos 
fazendo.

Com estas premissas, será mais fá-
cil abordar as questões de eficiência e 
o aumento dos recursos disponíveis na 
Fundação, para encontrar as alavancas 
necessárias para aumentar a captação 
de recursos para ter um impacto posi-
tivo sobre as realidades da pobreza e da 
fragilidade ao redor do mundo, gerando 
novas áreas de liberdade da pobreza e 
esperança para o futuro.

più
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por Roberto Pesenti, membro de ManagerNoProfit
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ECONOMIA DO AMOR

Centros de Formação Profissional, pequenos cursos online, bancas de rua e pequenas 
granjas: aqui podemos ser, por sua vez, "empreendedores sociais" ajudando meninas 
e mulheres a se realizarem como "empreendedores por amor": JUNTO para cultivar 
o Presente e semear o Futuro.

Juntamente com você, poderemos distribuir a "vacina canossiana para uma 
vida melhor" em muitas realidades: Concretude, Otimismo, Vivacidade, 
Empreendedorismo e Determinação. “O pouco de muitos pode ser o tudo para tantos”

"O pouco de muitos pode ser tudo para muitos"

“3F – Formação, Fashion e Futuro” _ Lomè, TOGO

O QUE VOÇÊ PODE FAZER!
Ajude-nos a adquirir o equipamento necessário para um 
curso inovador de modelagem em computador.

  125,00 E Macchina de costura
  305,00 E Macchina de bordado
  762,00 E Macchina de desenho

 “Formação e futuro SMART” _ Chihuahua, MESSICO

O QUE VOÇÊ PODE FAZER!
Ajudar uma o mais meninas a participar a um percurso   on-
line Profissionalizante.

  90,00 E Curso completo on line Informatica/Inglês

SPE’Esperança _ Andhra Pradesh, INDIA

O QUE VOÇÊ PODE FAZER!
Apoiar um ou mais Cursos de Treinamento de Liderança 
Feminina e de Iniciação de pequenas empresas para 
grupos de mulheres ou uma ou mais Líderes Comunitárias 
Femininas.

  20 E Formação de 30 mulheres 
    600 E Salario anual mulher lider de comunidade

FUNDAÇÃO  CANOSSIANA VOICA
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Como doar:

BONIFICO BANCARIO EM EURO

Banca Popolare di Sondrio – Roma
Codice IBAN: IT83 E056 9603 2110 0000 
5128X88 
BIC/SWIFT: POSOIT22
A favor de
Fondazione Canossiana
propósito da transferência: 
MISSÃO EM SAÍDA 

CREDIT TRANSFER IN US DOLLARS

BANCA POPOLARE DI SONDRIO – Roma
CODICE IBAN: 
IT53 D056 9603 211V ARUS 0005 128
Codice BIC / SWIFT: POSOIT22
In favour of:
Fondazione Canossiana
Reason for transfer:
MISSÃO EM SAÍDA 

CONTA CORENTE POSTAL N. 62011531

Postal Giro Account 
propósito da transferência: 
MISSÃO EM SAÍDA 

CHEQUE BANCARIO non trasferibile

Cheques

Fondazione Canossiana Voica 
Por uma vida melhor…

Sede legal: 
via della Stazione di Ottavia, 70
00135 Roma

ndereço email: 
fondazione@canossian.org
C:F: 08069261009
Contatos Direção: +39 06 308280676



“ A cultura do cuidado, enquanto compromisso comum, solidário e     
  participativo para proteger e promover a qualidade e o bem de 
todos, enquanto  a disposição a interessar-se, à prestar atenção, 
disposição a compaixão, a   reconciliação e a cura, ao respeito mútuo 
e ao acolhimento reciproco constitui   uma via privilegiada para 
a construção da paz. Precisamos de artesão da paz    prontos a 
gerar, com criatividade e ousadia, processos de cura e de um novo 
encontro.
Neste tempo, em que a barca da humanidade, sacudida pela 
tempestade da crise, avança com dificuldade à procura dum 
horizonte mais calmo e sereno, o leme da dignidade da pessoa 
humana e a “bússola” dos princípios sociais fundamentais pode 
consentir-nos de navegar com um rumo seguro e comum.
  Colaboremos, todos juntos, a fim de avançar para um novo 
horizonte de      
amor e paz, de fraternidade e solidariedade, de apoio mútuo 
e acolhimento reciproco. Não cedamos à tentação de nos 
desinteressarmos dos outros, especialmente dos mais frágeis não 
nos habituemos a desviar o olhar, mas empenhemo-nos cada dia 
concretamente para “formar uma comunidade feita de irmãos que se 
acolhem mutuamente e cuidam dos outros”

[Discurso pela 54esima  Jornada  Mundial da Paz
Papa Francisco]

”

CASA GERAL DAS FILLHAS DA 
CARIDADE CANOSSIANAS 

via della Stazione di Ottavia, 70 
00135 Roma - Italia


