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Teria desejado de reduzir-me em pó, se dessa
forma eu pudesse me dividir pelo mundo para
que Deus fosse se conhecido e amado.

O VALOR DO DOM

“Reaviva o dom que está
em você".
A PROFISSÃO DE TESTEMUNHO
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aríssimos, caríssimas, nesta
segunda edição da Vita-Piú de
2021, continuamos
nossa reflexão sobre questões econômicas e sociais, na trilha traçada pelo Papa
Francisco com a encíclica "Tutti Fratelli"
e a iniciativa "A Economia de Francisco",
estimulados a uma conversão do pensamento e das práticas para uma economia
do amor.
Uma economia que transforma os paradigmas atuais. Que tem como objetivo
não lucrar como um fim em si mesmo, mas
o desenvolvimento humano integral, um
objetivo do qual o crescimento econômico é
apenas um dos instrumentos. Que põe no
centro a pessoa.
Continuemos esta jornada a partir de
duas linhas de reflexão. A primeira nos
convida a redescobrir "o valor do dom".
Sim, porque o dinâmica de gratuidade
subverte a escravidão do lucro e interesse,
revela o mistério, mostra que mesmo nos
intercâmbios econômicos e sociais pode haver aquele "mais" que torna nossas vidas
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preciosas.
A segunda "A profissão do testemunho":olhar para a dimensão do trabalho,
experiência profissional como o primeiro
campo no qualdar testemunho do amor
que nos chama para tecer relações fraternas e para olhar o mundo com os olhos da
graça.
Para cada uma dessas duas trilhas,
lerão uma lectio bíblica e experiências - do
mundo Canossiano e não - que contam sobre como o valor do dom e a profissão do
testemunho estão encarnados hoje. Depois, espaço para as habituais rubricas
VitaPiù.
É com gratidão e carinho que entregamos a você o novo número desta nossa revista canossiana, o que nos leva ao limiar
do Capítulo Geral programado entre agosto e setembro.
Boa leitura,
e bom caminho!

Paolo Bovio
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"Enviai, Senhor, o vosso Espírito
para renovar a face da terra"!

C

aríssimos .
cada Tempo do Ano Litúrgico nos acompanha e guia
nossas vidas. A imersão no Mistério
Pascal da Morte e Ressurreição de
Jesus nos coloca no caminho para
a Solenidade de Pentecostes, para
a vinda e efusão do Espírito Santo
sobre a primeira comunidade cristã.
As leituras das Celebrações Eucarísticas deste Tempo estão cheias de encontros, de auroras, de luz: dons do
Senhor depois de sua Ressurreição.
A vida dos apóstolos e discípulos
de Jesus não foi fácil; não faltaram
dificuldades, perseguições, medos,
resistência e fechamentos por parte dos judeus diante das evidências.
Mesmo as realidades mais óbvias
foram combatidos e rejeitadas, mas
os apóstolos e discípulos não se desencorajaram, na verdade um lema
se repete: "eles estavam cheios de
alegria".
Isto nos surpreende, nos impressiona, mas podemos deduzir que a
alegria foi a misteriosa obra do Espírito em seus corações que, normalmente, diante destas situações deveria falhar, mas não foi assim, ao
contrário: "eles estavam cheios de
alegria".

Hoje nossa vida não é diferente
da suas, nós também vivemos momentos bonitos, sofrimentos, dificuldades. Os desafios que eles tiveram
que enfrentar também são nossos,
portanto também nós podemos sentir esta alegria que devemos pedir
insistentemente ao Senhor como um
dom do Espírito. O Espírito, hoje
como ontem, tem um poder transformador e age no coração de cada
pessoa. Renovemos nossa fé.
"Reserva para mim Barnabé e
Saulo para o trabalho para o qual
os chamei" (Atos 12:24). Substituamos os nomes de Barnabé e Saulo
por nossos próprios nomes, para que
cada um de nós realize o trabalho
que somos chamados por se desempenhar. Todos nós temos uma tarefa
insubstituível que é um dom e deve
se tornar um dom.
Juntos pedimos ao Espírito que
nos ajude a compreender o sentido
e a beleza da vida. Imploramos-lhe
também por todos os nossos irmãos e
irmãs que não têm ninguém que lhes
mostre o caminho da alegria.

M. Annamaria Babbini
Superiora General
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Q

uanto vale um dom?

e Eric Zielinski continua a reflexão sobre
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os efeitos sociais dos investimentos fi-
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nanceiros. A experiência do dom na vida

vista o bem comum. O dom como gratu-

cotidiana das Irmãs Canossianas de San

idade, como afirmação da primazia da

Giovanni Galermo, na periferia de Cata-

relação, do vínculo intersubjetivo sobre o

nia, Itália. O centro de saúde "S. Josephi-

que é dado, deve ser capaz de encontrar

ne Bakhita", no Togo, a serviço da saúde

espaço de expressão em qualquer lugar,

como um bem comum. E a comunidade

em qualquer área da atividade humana,

de Hauba em Timor Leste, uma expe-

inclusive na economia".

riência de partilha com os últimos e de

Não se pode medir. O dom è, em si
mesmo , gratuidade.

reconfiguração.
É claro que a solução não pode ser

Liberdade da lei do lucro e do interes-

aquela de tentar se abstrair da dinâm-

se auto-referencial. O dom, afinal, nos

ica econômica. Isso seria simplesmente

lembra que cada um de nós, como pessoa

ilusório. Ao invés disso, trata-se de intro-

humana, possui um valor que não pode

duzir a dimensão do dom e da gratuida-

ser medido.

de no coração das relações econômicas e

Mas como dar vida e respiro a tudo

sociais.

isso, em um mundo dominado pela lógica

Como escreveu o economista Stefa-

da quantificação e da mensurabilidade,

no Zamagni: "É uma questão de pensar

onde tudo - tempo, espaço, ideias, bens

na gratuidade como figura da condição

materiais e imateriais - pode ter um

humana e de ver no exercício do dom o

preço a ser comprado e vendido?

pressuposto

A lectio do Pe. Honoré de la Miséricorde Kwakou Boating nos introduz nesta
reflexão, convidando-nos - como o apóstolo Paulo ao jovem Timóteo - a redescobrir o dom que está dentro de nós. O
estudo aprofundado oferecido por Steve
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“Reaviva o dom que está em você".

Segunda Carta de S. Paulo Apóstolo de Timóteo (1.6-8. 13-14)
"Por esta razão, lembro-lhes de reacender o dom gratuito de Deus dentro de vocês através da imposição de minhas mãos". Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de
força, caridade e prudência. Não tenha vergonha de dar testemunho de nosso Senhor,
e não tenha vergonha de mim, que sou seu prisioneiro; mas pelo poder de Deus, sofra
comigo pelo evangelho. [...] Tome como modelo os bons ensinamentos que você ouviu
de mim pela fé e pelo amor que estão em Cristo Jesus. Preserve o depósito da fé em
toda sua beleza, com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós".

D
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eus tem interesse
pelos jovens?
Sim, está verdadeiramente preocupado
com eles Lembramos
José, Samuel, David,
Jonathan ou Daniel....
Paulo era um homem
jovem quando Deus copor
meçou a trabalhar em
Pe. Honoré de
sua vida. E Paulo teve
la Miséricorde
uma predileção especial
Kwakou
por outro jovem, TimóBoating
teo, a quem chamou de
"seu verdadeiro filho na
fé". (1 Tim. 1,2) Mas quem era este jovem?
Timóteo: Alguns traços especiais
Paulo escreveu sobre Timóteo: "Espero, no
Senhor Jesus, enviar Timóteo a você em breve, para que eu também possa ser consolado
ao ouvir vossas noticias". Eu realmente não
tenho ninguém que saiba interessar-se por
vossa situação com um coração sincero, como
ele: todos buscam seus próprios interesses,
não os de Jesus Cristo" (Fil 2,19-21). Timóteo jovem corajoso, único em sua sinceridade.
Notável por sua lealdade e dedicação. É ele
quem é mencionado várias vezes em sua qualidade de companheiro de Paulo. Notável por
sua lealdade e dedicação. É ele quem é mencionado várias vezes em sua qualidade de
companheiro de Paulo. Sua dedicação e fidelidade fizeram dele um confidente do apóstolo,
com quem ele compartilhou seus sentimentos
íntimos e as dificuldades da missão. Quando,
pouco antes de sua execução, Paulo vê o inverno chegando em uma prisão fria e úmida,
ele pede a Timóteo que faça um esforço para
vir até ele o mais rápido possível (cf. 2 Tim.
4:9, 21).Tudo isso nos faz compreender que o

jovem Timóteo não só tinha um lugar de discipulado com o mestre, mas como um filho.
O texto nos leva a pensar que Timóteo fosse
provavelmente um jovem reservado e tímido,
embora devoto. O apóstolo então o encoraja
a ter mais confiança em si mesmo e na graça
que recebeu. "Não é um espírito de timidez
que recebemos, mas um espírito de força". Assim reacendei este dom gratuito de Deus que
está em vós". (2 Tim 1:6-7). E em outro lugar,
em sua carta aos Coríntios (1 Cor 16:10), Paulo insiste que os crentes em Corinto colocam
Timóteo à vontade. "Se Timóteo vier, cuidem
que esteja sem receio no meio de vocês ; pois
ele trabalha como eu na obra do Senhor". Que
ninguém o despreze" (1 Cor. 16:10-11). Aparentemente, ele estava frequentemente doente. Paulo o aconselhou a não continuar bebendo apenas água, mas a fazer uso de um pouco
de vinho, por causa de seu estômago e de suas
frequentes indisposições (1 Tim. 5:23). Sua
frágil saúde e caráter não o impediram, porém, de estar ali, pronto para responder constantemente à voz do Espírito, o companheiro
de viagem de Paulo. Podemos chamar Timóteo, com razão, de "o jovem de Deus".
As raízes de Timóteo
"O jovem de Deus", Timóteo, cujo nome significa "aquele que honra a Deus", vem de
uma família religiosa, mas não particularmente praticante. Nascido de um pai pagão
e de uma mãe judia, ele não foi circuncidado.
Paulo cuidou disso para evitar o escândalo
que isso poderia causar entre os judeus, uma
vez que ele o fez seu colaborador próximo. Sua
mãe Eunice e sua avó Loide o imbuíram da fé
judaica e incutindo nele o amor à Escritura
desde cedo (2 Tim 3:15). Durante sua visita a
Listra em sua segunda viagem missionária,
Paulo notou este jovem que era admirado por
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sua comunidade e o levou consigo como companheiro. Se Timóteo é o fruto da graça de
Deus, o ambiente em que ele cresceu não foi
menos importante para sua vocação. "Eu evoco a lembrança da fé franca que havia antes
em você, fé que foi primeiro em sua avó Loide e
depois em sua mãe Eunice e agora, estou convencido, reside também em você". (2 Tim 1:5).
O elogio é comovente e eloquente: "Fé sincera que está em você"; é tudo uma questão de
fé sincera, de uma franqueza que não deixa
espaço para a hipocrisia. O jovem Timóteo
tem uma simplicidade que é a nobreza das
crianças que Jesus enaltece. "Ao redor do
adulto está o reino do artifício ... A criança,
por outro lado, ainda é natural, direta, ele
mesmo. Ela mesma diz o que é e embaraça
os adultos. Ele mostra seus verdadeiros sentimentos" (R. Guardini, "O Senhor", 315-316).
Mas tudo isso, como Paulo diz tão bem, não
é resultado do acaso, mas da educação recebida na família. E, lembrando-os, o Apóstolo
parece expressar sua gratidão aos pais de seu
jovem discípulo.
O dom recebido que deve ser difundido:
escolhido para anunciar.
O chamado faz com que Timóteo seja solidário
com a mesma causa de Paulo: Jesus Cristo.
"Para mim, viver é Cristo" (Fil 1,21). Um forte
impulso o animou, o que ele também queria
para seu fiel discípulo. O primeiro impulso pode diminuir, é claro. Mas é justamente
neste momento que a graça deve ser invocada
para um novo começo. "Aquele que começou
sua corrida sempre vai do começo ao começo,
através de começos que não têm fim. Longe de
ser desencorajador, um belo pensamento tem
algo com que nos surpreender ... Tudo terá
sempre o frescor do início, todo o ímpeto de
um primeiro começo. Nenhum cansaço deve
ser temido, nenhuma saciedade" (Henri de
Lubac, "Coleção obras completas" I, Cerf, Paris 2006, p. 1939). É para este tipo de reinício
que o apóstolo exorta: "Reavivai o dom gratuito de Deus, este dom que está em vós desde
que vos impus minhas mãos". Somente se o
dom recuperar seu entusiasmo principal poderá se tornar contagioso novamente e se tornar novamente um presente. "De graça recebestes, de graça dai" (Mt 10,8).O dom, se não
se espalhar, morre. Assim, o apóstolo, para
poder estar no seu papel, não pode deixar
adormecer o dom recebido. É´ um dom precioso, o presente dos presentes, a pérola preciosa
pela qual se pode vender todos os seus bens se

necessário para obtê-lo. (Mt 13,44) porque é a
garantia do Reino dos Céus. Este presente, no
entanto, inclui o mistério da cruz, que Paulo
tem carregado pessoalmente." Não tenhais
vergonha de dar testemunho de nosso Senhor,
e não tenhais vergonha de mim, que sou seu
prisioneiro; mas, pelo poder de Deus, tomai
a vossa parte dos sofrimentos - associados à
proclamação do evangelho" (2Tm 1,8). Não há
cristianismo sem uma cruz, o testemunho do
apóstolo, sem dúvida, passa pelo sofrimento.
O que deve ser feito?
O Senhor nunca deixa de chamar os jovens e
os não tão jovens a segui-lo .Hoje experimentamos as chamadas vocações adultas que nos dizem que o Senhor chama quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Esta livre escolha
continua a pairar sobre aqueles que se abrem
ao Espírito: "O vento sopra onde lhe apraz: ouve-se sua voz, mas não se sabe de onde vem ou
para onde vai" (Jo 3,8). O Senhor não escolhe
necessariamente aqueles que são capazes, mas
Ele torna capazes aqueles que Ele escolhe. Falamos de Timóteo, o "jovem de Deus" cuja vocação floresceu em uma família religiosa. Hoje
também podemos agradecer àqueles que estiveram na origem de nossa vocação e implorar
a graça divina para ser também instrumentos
do Senhor para aqueles que procuram ouvir
Sua voz. Muitos jovens desejam enveredar por
caminhos de discernimento. E devemos também orar para que as famílias cristãs floreçam
onde o Senhor possa fazer ouvir a voz de Seu
chamado. Esta meditação pode nos ajudar a
fazer perguntas a nós mesmos. Qual é o estado
da chama do primeiro amor em mim? O que
extingue ou mata em mim esta chama que recebi desde o dia do meu batismo? O que eu fiz
com o presente que recebi no dia da minha consagração? Este pequeno exame de consciência
pode então provocar em mim uma oração.
Reze.
Senhor, Vós que sempre chamais os homens
frágeis que somos ao Vosso serviço, Vós que
gratuitamente nos concedestes graças imensuráveis pelo serviço de Vossa Igreja e para a
realização em Vós, nós Vos agradecemos e Vos
louvamos. Você nos conhece melhor do que todos nós e nos ama. Não deixe que a chama do
primeiro amor se extinga em nós. Que o zelo
queime em nós agora e pela eternidade o zelo
de estar à disposição de todos e para atrair a
Vós tantos de nossos irmãos e irmãs em busca
da salvação e de um pouco de amor.
Amém
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Economia, a mudança já iniciou

De “Fratelli Tutti” o impulso para uma gestão financeira
consciente

O
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Santo Padre
Dedicou
o
sexto capitulo de Fratelli Tutti,
“Diálogo e amizade
na sociedade", para
a importância de se
envolver com aqueles que discordam. É
através desse engajamento que podemos
construir juntos uma
base para o consenso.
O Santo Padre está
confiante de que, conhecendo e reconhecenpor
do os outros, surgirá
Steve Zielinski,
uma nova cultura de
Certified
consenso, verdade e
Investment
bondade. Os católicos
Management
Analyst, Certified estão forjando com suValuation Analysts cesso caminhos para
o progresso concreto
e Eric Zielinski,
usando a ação comEsquire.
partilhada baseada na
Fé. Vem me na mente uma história que
ouvi anos atrás em uma reunião da Coalizão Inter-Religiosa sobre Responsabilidade Corporativa (ICCR) da Irmã Barbara
Aires, das Irmãs da Caridade de Santa
Elizabeth. Ela estava conversando com o
CEO do Wal-Mart Inc. que lhe disse que
ao longo dos anos eles se tornaram mais
conscientes e conhecedores das questões
ambientais, sociais e de governança - e de
sustentabilidade - devido à pressão e às
iniciativas implementadas pela ICCR, e
outras partes interessadas baseadas na
fé, para mudar o comportamento corporativo e abordar questões sociais importantes. O Wal-Mart é agora considerado um
líder global quando se trata de priorizar
as questões da ESG.
No Relatório Wal-Mart ESG 2019, a

empresa compartilhou os resultados de
sua primeira avaliação de risco climático
e progresso em direção às metas baseadas na ciência para reduzir as emissões
e lançou novas iniciativas na redução de
resíduos, particularmente relacionados
aos plásticos. Eles também publicaram
sua primeira declaração de direitos humanos para facilitar o monitoramento de
como eles respeitam os direitos humanos
em toda sua empresa global. Isto foi inspirado pelos Princípios Orientadores das
Nações Unidas sobre Negócios e Direitos
Humanos e encorajado pelas partes interessadas baseadas na fé (por exemplo,
congregações religiosas) através do processo de engajamento em responsabilidade social corporativa.
Ao longo de minha carreira, tenho tido
a sorte de poder ajudar os clientes com
investimentos socialmente responsáveis
(SRI). Vi em primeira mão como as iniciativas e propostas apresentadas pelos
acionistas conscientes podem se tornar
prioridades para os gerentes corporativos
e seus conselhos ao longo do tempo. Em
uma análise recente dos votos dos acionistas a favor das propostas de acionistas
relatados a partir das reuniões corporativas anuais de 2020, os resultados foram
muito positivos em comparação com os
votos emitidos em propostas similares em
anos passados.
Ao longo dos anos, as propostas dos
acionistas têm abordado muitos tópicos
da ESG. O nível médio de apoio a todas
as propostas de políticas sociais e ambientais apresentadas nas empresas do
Índice Russell 3000 tem aumentado constantemente de 19,5% em 2014 para quase
30% em 2020. As porcentagens crescentes
de votos a favor desses tipos de propostas de acionistas demonstram o progresso que está sendo feito na conscientização
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do assunto e o apoio à mudança corporativa responsável. Uma porcentagem
substancial de votos dos acionistas envia
uma mensagem clara à administração da
empresa e ao conselho de administração.
Embora as resoluções dos acionistas não
sejam vinculativas, as empresas normalmente escutam seus acionistas.
Em meio à tendência de maior apoio
às propostas dos acionistas, o número de
propostas dos acionistas diminuiu porque
a dinâmica do processo de engajamento
está mudando. Muitas empresas estão
antecipando os pedidos dos acionistas
implementando voluntariamente suas
próprias mudanças, como evidenciado
pelos dados sobre a taxa de retirada das
propostas dos acionistas. Esta descoberta
reflete o sucesso dos esforços renovados
das empresas e dos acionistas para trabalharem juntos para alcançar um consenso através do diálogo pró-ativo. Mais
do que nunca, os acionistas baseados na
fé, os fundos ativistas e os investidores
institucionais têm buscado a oportunidade de serem ouvidos.
As coalizões do SRI e os serviços de
votação por procuração de terceiros começaram a emitir diretrizes de votação
por procuração aos acionistas antes das
reuniões anuais das empresas, com recomendações sobre como emitir votos. Os
acionistas são encorajados a analisar cuidadosamente as situações e, em alguns
casos, votar contra os membros do conselho quando uma empresa não conseguiu,
no passado, implementar uma proposta
antecipativa de acionistas que recebeu
apoio majoritário em uma reunião anual
pré-sessão. As retiradas podem resultar
da decisão da empresa de implementar
voluntariamente a mudança necessária
ou de apresentar sua própria proposta sobre o mesmo tópico para mitigar o risco
de uma ampla oposição aos candidatos da
direção para o conselho de administração.
O Santo Padre nos ensina como o engajamento no diálogo cria valor. "A discussão pública é um estímulo constante
para uma melhor compreensão da ver-

dade. Ela evita que diferentes setores se
tornem complacentes e egocêntricos em
suas perspectivas e preocupações limitadas. Não esqueçamos que 'as diferenças
são criativas; elas criam tensão e na resolução da tensão está o progresso da humanidade'".
O progresso está acontecendo. À medida que expandimos nossos horizontes,
criatividade e flexibilidade tornam-se essenciais para lidar com estruturas comerciais, as tradições e desenvolvimentos
únicas em todo o mundo. O Santo Padre
enfatiza que a tentativa de impor uniformidade superficial é contraproducente
para capacitar outros a trabalhar pelo
bem comum.
Em 2014, o Japão adotou reformas
que exigem que grandes empresas divulguem as medidas tomadas para melhorar
a governança corporativa. Em 2019, as
empresas japonesas foram reconhecidas
por fazerem reformas de governança que
melhoraram sua posição em relação aos
padrões globais. As reformas incluem o
cumprimento voluntário das diretrizes
de divulgação, considerando a igualdade
de gênero e o aumento do número de diretores externos. Em 2017, as empresas
mexicanas com gerentes e diretores com
experiência empresarial internacional
anterior, e educação de estudos no exterior, foram reconhecidas como tendo
programas sociais e ambientais mais
robustos. Para competir globalmente, as
empresas mexicanas estão adotando ativamente as melhores práticas de responsabilidade social corporativa de outros
países. Muitas empresas familiares e escritórios familiares nos Estados Unidos e
na Europa estão desempenhando um papel fundamental para ajudar a transição
da economia para a consciência da ESG.
As gerações mais jovens de empresários
estão medindo a contribuição de sua empresa e o impacto em suas comunidades.
As questões de ESG passaram de um nicho para a tendência do momento.

por Steve Zielinski, CIMA, CVA ed Eric Zielinski, ESQ.
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A porta sempre aberta

San Giovanni Galermo, compartilhar a vida cotidiana
em um bairro de periferia

S
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ão como anjos da guarda as
canossianas, em San Giovanni
Galermo, primeira periferia de
Catania: 18.000 habitantes, casas residenciais e populares concentração de
tanta pobreza.
Nossas irmãs não têm asas, mas elas
caminham muito, sem se cansarem. Elas
têm o fogo da caridade em seus corações:
uma paixão pelo Senhor e pelos mais pobres. Elas chegam às portas de muitas
pessoas, sem medo de críticas ou de que
á porta sejam fechadas em suas caras.
E mantêm
sempre a
porta
de
sua casa
aberta, na
Via Auriga
16. Todos
sabem que
esta porta é uma
bênção,
uma porta de esperança:
em todas as horas do dia você pode encontrar o que lhe falta, o que precisa
para viver melhor: pão, uma palavra
de consolo, uma promessa. Com muita
frequência nos falta o necessário, mas a
Providência chega sempre no momento
certo. Já experimentamos isso demasiadas vezes para não acreditarmos.
Ao sair ao encontro do povo ao receber
aqueles que precisam de ajuda, dentro
de casa, passamos sempre uma grande

mensagem: não estamos sozinhos, o céu
não se esqueceu de nós,
O Senhor está entre nós: Ele ressuscitou, mas e nunca nos deixa sozinhas A
fé pascal passa e chega aos corações de
muitos.
A vizinhança parece sorrir quando a
Madre Caterina e suas companheiras
de viagem chegam. Elas trazem a paz,
o calor da fraternidade evangélica, aquilo que não conhece fronteiras, que não é
medido, que sempre vai além dos limites do "pode ser feito" e "deve ser feito".
O segredo de
tudo isso? É
ser mulher de
oração, sendo
a Madre Mariuccia a líder.
Um grupo de
anjos vai e
outro fica em
casa e confia
a missão ao
Senhor. Todos
eles têm um
importante
compromisso semanal: quarta-feira. É
o dia do Palavra ouvida, rezada, partilhada. Aqui todo mundo tira uma bela
energia e faz uma reserva para a semana, na presença ou na plataforma. Nem
mesmo a crise da Covid foi capaz de minar a fecundidade deste dia. Lidia e Brigida, duas leigas canossianas, queriam
salvá-la a todo custo e o Whats-App tornou-se o lugar comum para compartilhar, sete dias por semana.
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A comunidade canossiana, em San
Giovanni Galermo, é constituída por
Madre Caterina e Madre Mariuccia e
muito mais: são Carmen, Nunzia, Lidia,
Piera, Manuele, Giuseppe, Natalino,
Angela, Maria, Graziella, Francesca… e
muitos outros.
Uma comunidade apostólica simples,
uma fraternidade ligada à comunidade
paroquial e às irmãs de Catania. Tudo
isso hoje, no tempo de Covid, mas não a
partir de agora. Há cerca de vinte anos,
após um Capítulo Geral, as irmãs
da Sicília decidiram viver, de forma mais significativa, entre o
povo da periferia para ouvir, ver,
tocar a vida real daqueles que
são mais desfavorecidos do que
os outros. Este longo aprendiza-

do tornou nossas irmãs mais intuitivas,
mais corajosas, mais capazes de viver o
carisma de Madalena, hoje.
Sair, viver, proclamar a fé com simplicidade é para eles um estilo sem véus.
Todos sabem que não ganham, que não
buscam outra coisa senão anunciar o

amor do Senhor. A forma muda, porque
as necessidades assumem uma nova
face. Hoje, mais do que ontem, nossas
irmãs são os anjos da boa morte. Eles
nunca faltam quando um caixão vem à
igreja paroquial para a última bênção e
para pedir forças para acreditar que a
morte não é a última palavra de vida.
Ali, onde se celebra a Eucaristia e a passagem deste mundo para a vida eterna.
Nossas irmãs com os leigos c canossianos, nossos anjos da guarda, proclamam
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com doçura e força a fé
cristã. Ele não está aqui, e
ele ressuscitou
Nós já o conhecemos.
Anunciamos que além das
lágrimas há sua promessa:
estou sempre com vocês e
estaremos juntos por toda
a eternidade. Nós, pequenas mulheres da Ressurreição, o reconhecemos como vivo e continuamos a
buscá-lo, entre os últimos da história. E
o fazemos juntos, com humildade e alegria.

por Sr. Santina Marini
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Uma prática de amor que dá vida

O Hospital Santa Josefina Bakhita, a serviço do ser
humano

“C
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onfortar, instruir e assistir” Estas tres ações que
qualificam o serviço para
os doentes são um claro modelo operacional que Santa Madalena de Canossa
traçou para suas Irmãs: reavivar o desejo da Fundadora, o de prestar atenção
ao homem sofredor segundo o coração de
Deus e o amor aos doentes é a missão que
nós Irmãs, que trabalhamos no hospital
"Sainte Josephine Bakhita", tentamos
realizar neste estabelecimento, que foi
iniciado em 22 de novembro de 2006 por
leigos e voluntários da VOICA. Localizado em Agoé, nos arredores de Lomé no
Togo (África), o hospital atende às necessidades dos 34 distritos de Agoé e outros
vilarejos limítrofes de Lomé. Independentemente de gênero, etnia ou religião,
o hospital está aberto a todos e oferece
atendimento de qualidade aos pacientes,
oferecendo um serviço que respeita sua
dignidade e dá testemunho do amor de
Deus.
É deplorável que em 2021 nosso povo ainda sofre as conseqüências do subdesenvolvimento, especialmente por causa da
distribuição desigual dos bens do mundo.
A Igreja, através da voz do Papa Francisco, chama a "reagir à situação atual com
um novo sonho de fraternidade e amizade social que não se limita às palavras".
Com sua encíclica social e a iniciativa "A
Economia de Francisco, o Papa nos lembra que hoje ouvir o Evangelho e vivê-lo
significa também poder desafiar nossos
sistemas econômicos globalizados e desiguais.
Ao procurar assumir estes valores do

Papa Francisco, nós Irmãs Canossianas
no Togo, escolhemos aceitar o desafio acreditando num estilo de vida comprometido
com um mundo mais justo e fraternal.
Assim, no Hospital St. Joseph Bakhita,
apesar da escassez de doações de fora,
a escolha de dar atenção ao pessoal que
trabalha conosco é uma prioridade. Ao
criar um ambiente de trabalho acolhedor,
baseado na hospitalidade e no diálogo,
garantimos um salário que respeita a legislação trabalhista pública, sem deixar
de pagar, por exemplo, as noites de serviço ao lado do paciente e as horas extras.
Todo o pessoal, desde trabalhadores até
gerentes, participa das reuniões organizadas pela gerência para melhor conduzir
os serviços que o hospital oferece aos pacientes afim de continuar a "confortar,
educar e assistir" os pacientes. O cuidado
do pessoal em caso de doença é 100% tomado pela gerência.
Até hoje, o hospital conta com 48 funcionários, incluindo cristãos (católicos e
outros) e muçulmanos. Todos eles compartilham momentos de oração juntos
e trabalham juntos para fazer avançar
o hospital e o bem dos doentes que vêm
em busca de cuidados. Isto responde ao
apelo do Papa Francisco em sua encíclica "Tutti fratelli", no artigo 285: "Que as
religiões jamais possam incitar à guerra
ou solicitar sentimentos de ódio, hostilidade, extremismo ou convidar à violência
ou derramamento de sangue". Este clima
de paz no ambiente de trabalho é um testemunho para os usuários do hospital e
o primeiro testemunho de amor aos pacientes.
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Cuidar dos doentes é uma prioridade.
para nós, de modo que tudo converge em
seu benefício. O custo de nossos serviços é
baixo em comparação com outros centros
privados da área. O que fazemos para
responder cada vez melhor ao "Si tratta
di piú" de Madalena é oferecer aos pobres cuidados adequados antes que eles
paguem, o que não é o caso nos hospitais
públicos do Togo, da África e de outros
países. A cada ano, 2-4% da renda do hospital é usada para cuidar daqueles que
não podem pagar seu próprio tratamento,
particularmente aqueles que vivem com
HIV e que não têm mais condições de trabalhar - e, portanto, não têm renda para
se sustentar. Estes pacientes são acolhidos e confortados pelo apoio psicossocial
e visitas domiciliares que lhes são oferecidos, assim como o apoio alimentar, que
é inestimável em muitos casos.
Os bebês e crianças também recebem assistência especial na maternidade quando nascem, no momento da vacinação e
na enfermaria, e para tratamento quando
estão doentes. Roupas e outros pequenos
itens enviados por benfeitores italianos
são distribuídos ocasionalmente. Todo 11
de fevereiro, Dia Internacional do Doente, uma refeição é oferecida a todos os
doentes e pessoas acompanhantes.

O Hospital St. Bakhita está de plantão 24
horas por dia para qualquer pessoa que
precise. A gerência está sempre disponível para sugestões de melhorias. Uma
caixa de sugestões é colocada visivelmente acessível a todos os pacientes. Proporcionar uma atmosfera acolhedora é uma
prioridade para o bom funcionamento de
toda a construção. O diálogo interno constante com o pessoal e a tomada de consciência dos usuários permitem a limpeza
do local e a boa manutenção de tudo que
nele se encontra. Além de realizar seu
trabalho específico, o departamento de
logística da construção desempenha um
papel fundamental de treinamento: antes
de tudo, ajuda os vários departamentos e
serviços a crescerem em responsabilidade
pela manutenção da própria construção e
de todo o equipamento e, portanto, educa
o pessoal para evitar desperdícios, visando ao invés disso o uso otimizado de bens
e equipamentos duráveis..
Nosso trabalho canossiano no Togo contribui para a recuperação da saúde dos
doentes de forma preventiva e curativa.
Comunicar a uma pessoa que sofre de
saúde precária que Jesus o ama apesar
de sua condição é mais eficaz através de
ações concretas. Nossa presença ao lado
deles, todas as ações que realizamos, o
cuidado que damos da parte do pessoal
qualificado, as palavras que dirigimos
a eles e todas as decisões que tomamos
para o hospital os ajudam a descobrir que
Deus é Amor. Ele nos ama através de seu
Filho, Jesus Cristo. Que o Espírito Santo
apoie este trabalho para que Cristo possa ser conhecido por todo o povo de Agoé.
Porque Ele não é amado, porque Ele não
é conhecido.
Para saber mais sobre nossa realidade,
visite nosso site:
www.hospitalsaintejosephinebakhita.
com

por Sr Marthe Babamou, Diretora do Hospital
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Descobrir o amor perto dos ultimos
A nova experincia missionária de Hauba,
em Timor-Leste

A
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Provincia de São José em Timor-Lest tem feito a experiência da graça de Deus abrindo
uma nova comunidade na Diocese de
Maliana, Paróquia de Bobonaro, Estação Missionária de Hauba. A missão
foi fundada em 23 de novembro de 2014,
sob a proteção de Nossa Senhora das
Dores, com o objetivo de aprofundar a
fé através da educação, da promoção
da mulher e da evangelização. Bobonaro é um sub-distrito com 18 aldeias,
incluindo a comunidade de Hauba onde
estamos localizados. Uma estação missionária em uma área ocupada pela paróquia de Bobonaro, onde a população é
principalmente católica.
A população de Hauba vive de agricultura e do pequeno comercio para
sustentar a vida diária, pagamento de
mensalidades escolares e pouco mais.
É orientada à família, priorizando a
educação e ao mesmo tempo valorizando suas tradições e rituais que mantêm
todos os membros da família unidos na
casa principal, incluindo aqueles com
uma educação acadêmica e uma posição
de liderança na sociedade.
Agora, devido ao impacto ou consequências da pandemia da Covid 19,
muitas famílias estão lutando porque
não podem mais praticar pequenos negócios. Mas apesar de tudo, o povo de
Hauba permanece muito gentil e generoso e mantém uma atitude cooperativa
que nos ajuda em todas as atividades
seja da Igreja como do governo .

Qual é a face do apostolado que nós,
como comunidade canossiana, estamos
fazendo nesta área remota?
Visitar doentes e idosos, visitar famílias, levar comunhão aos doentes, escola
dominical com crianças, ajudar na paróquia, acompanhamento espiritual de
estudantes e leigos durante o Advento e
a Quaresma.
Durante as visitas levamos freqüentemente alimentos para cozinhar e compartilhar com as famílias, ajudando-as a
lavar a roupa e a limpar a casa. É realmente uma boa experiência para nós estarmos com o povo de Hauba.
Infelizmente, também aqui a crise
da Covid nos obrigou a mudar nossa rotina diária. Antes da pandemia, nossa
comunidade podia participar da missa
uma ou duas vezes por semana, além do
domingo, e celebrar a Liturgia da Palavra no restante dos dias. Agora, porém,
a missa está proibida ao público, exceto
a missa dominical em nossa pequena capela.
Não apenas isso. Nossa comunidade
não tem meios de transporte para nos
levar ao lugar onde realizamos nosso
apostolado e a outros lugares públicos.
Devemos, portanto, seguir a pé.
Mas mesmo com meios de transporte
limitados, mesmo a pé, ainda estamos
felizes em fazer o trabalho, porque lembramos o compromisso que nossa fundadora Santa Madalena nos deu: tornar
Jesus conhecido e amado em todos os
lugares.
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Como Irmãs Canossianas, nossa
missão é estar com as pessoas deste
lugar, escutá-las, rezar por elas, sentir
mais a simplicidade de vida que é sentida pelos pobres, como as pessoas que
visitamos que muitas vezes não têm moradia adequada, não vivem em uma boa
casa, só podem pagar uma refeição por
dia. Estas são as "periferias" que encontramos aqui.
Somos chamadas a testemunhar que
Deus é capaz de encher nossos corações
de felicidade; que não precisamos procurar nossa felicidade em outro lugar; que
a autentica fraternidade encontrada
em nossas comunidades aumenta nossa
alegria; e que nossa doação total em serviço à Igreja, às famílias e aos jovens,
aos idosos e aos pobres, leva à realização
pessoal para toda a vida.
Colocamos todo o nosso coração em
manter vivo nosso zelo pela missão, segundo o lema de nossa Fundadora: "Acima de tudo, tornamos Jesus conhecido
e amado".
Como comunidade, nos apoiamos
mutuamente em nossa missão e descobrimos que cada irmã encontra muito
consolo em ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus, a sentirem o carinho
de Nosso Senhor, na simplicidade de
seus corações. Além disso, também vivemos momentos difíceis em nossos ministérios, mas no final, a alegria sempre
floresce....
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O

que cosa significa ser teste-

Aprofundamos isto nas histórias que

munho? E como a vida coti-

lhes contamos nestas páginas. Histórias

diana podealiás deve ser o

que falam de serviço capaz de responder

primeiro e mais fundamental campo no

ao inesperado, como na reação das ir-

qual dar testemunho?

mãs na Indonésia à inundação causada
pelo ciclone Seroja, capaz de se tornar

A palestra introdutória, do jesuíta

um sinal em um momento de crise de

Mariano Iacobellis - erudito, filósofo e

fé para muitos. O novo campus univer-

autor - nos leva de volta à relação origi-

sitário australiano dedicado a Bakhita,

nal da qual brota o próprio testemunho.

que inspirará novas gerações de estu-

Não podemos pensar em nós mesmos

dantes em uma etapa crucial de sua jor-

como mestre, o mestre é apenas um: nós

nada pessoal. E o extraordinário teste-

somos, antes de tudo, filhos. E, portan-

munho do Papa Francisco, que com sua

to, irmãos. É o nosso relacionamento

histórica viagem ao

com Deus que nos faz redescobrir nos-

Iraque mostra como trabalhar para

sa verdade. Este é o ponto de partida ao

construir relações de paz é o maior te-

qual devemos sempre retornar para que

stemunho que podemos dar.

nosso testemunho seja autêntico e eloquente.
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“MAS NÃO SE DEIXEM CHAMAR DE
MESTRES".
Evangelho segundo São Mateus 23, 8-10

“Mas não se façam chamar de mestre, pois um é vosso mestre e vocês são
todos irmãos. E não chamem ninguém de pai na terra, pois um é vosso Pai,
o Pai do céu. E não se façam chamar de guias, pois um é vosso Mestre, o
Cristo".

E
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xiste uma
palavra
que
nos
amedontra a mais de
um ano: virus.
Em 2020 foi a palavra mais usada e
por
mais clicada na InMariano
ternet. Com toda sua
Iacobellis SJ
carga de fadiga, morte e desolação, ainda
é um termo que descreve nosso presente
e ameaça o nosso futuro.
E é precisamente à luz da palavra
vírus que tento ler estes versículos extraídos do capítulo 23 do Evangelho de
Mateus. Jesus está falando aos escribas
e fariseus e todo o discurso pode ser lido
como um verdadeiro tratado sobre hipocrisia que é o vírus típico da pessoa
religiosa, mas não só. A lei do aparecer
em contradição com o que se sente e o
que se faz. Esta é a hipocrisia que essencialmente mina nosso ser filhos de
Deus irmãos e irmãs, e isto funciona em
todos os níveis: na sinagoga, na igreja,
na praça, no escritório, em todos os lugares. Este é o vírus indestrutível que
Jesus atribuiu em seu tempo aos escribas e fariseus que eram pessoas muito
estimadas.
O texto de Mateus que estamos considerando é uma página de grande li-

berdade interior e quer nos conduzir a
esta liberdade. A maneira de alcançá-la,
entretanto, não é denunciar os outros
por suas deficiências, mas descobrir o
mal sutil que existe dentro de cada um
de nós.
Esta estrutura é fundamental para a
compreensão dos versos 8-10 do capítulo
23. Afinal, Mateus é o evangelista que
ajuda a pessoa batizada a entrar na comunidade. Mateus explica claramente
como se vive em comunidade.
Os fariseus, no discurso de Jesus,
transformaram a Palavra em lei, eliminando assim toda comunicação e comunhão com aquele que fala. Esta atitude
aparentemente zelosa mostra uma rejeição de Deus como Pai e de si mesmos
como filhos.
Aquele que manifesta o Pai é Jesus, o
Cristo, aquele que foi enviado. É ele que
nos dá o Espírito Santo que é o verdadeiro mestre interior que nos guia para
toda a verdade. É por isso que Jesus diz:
não se faça chamar de mestre, um é seu
mestre. Estamos juntos em uma comunidade, se reconhecermos esta dimensão fundamental de que um é o Pai, um
é Cristo.
Este mestre nos ajuda a reconhecer
Deus como Pai e a nós como seus filhos.
Onde há esse lembra São Paulo. Quem
segue outros mestres ou vai em busca de
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outros gurus, renuncia a esta dignidade
de ser filho de Deus. Renuncia à liberdade.
Quando este relacionamento com
Deus Pai está perdido, o homem toma
seu lugar e se torna um déspota. Ao
invés disso, Mateus quer nos convidar
para sermos irmãos que ajudam outros
irmãos a amadurecer.
Na Igreja, todos nós temos igual dignidade. Mas o maior deve se tornar pequeno, assim como o Senhor o fez. É por
isso que não entraremos no reino do Pai
se não nos tornarmos como crianças. A
diferença não está na grandeza, mas no
serviço que prestamos um ao outro, cada
um de acordo com seu dom particular.
Se você realmente se descobre como
uma criança, então tudo é entregue
Nele, a Ele. Não há mais ansiedade e
preocupação, como se tudo dependesse
de você. Aquele que conduz e guia é o
Pai.
E quem é o Pai? O Pai é o princípio da
vida, e Ele é um só. O "não chame ninguém de seu Pai na terra" marca mais
uma vez nosso ser filhos: o que somos e o
que recebemos.
É embaraçoso às vezes ouvir como
tantos religiosos estão particularmente ligados a posições e papéis. O vírus
que mais nos prende é o de querer tomar o lugar do Pai: é o parricídio original que, a partir de Adão, nos impede de
nos aceitarmos como filhos e irmãos. O
verdadeiro Pai é apenas o celestial. É
um convite para levantar os olhos para
o céu, para as alturas, para os grandes
desejos. A paternidade não desaparece,

mas entra numa dimensão de maior
profundidade porque, ao respeitar a vocação de cada pessoa, diz também que
toda escolha deve ser ancorada não aqui
embaixo, mas nas coisas celestiais.
O único Pai é aquele que faz chover
a sua misericórdia e seu amor sobre os
bons e os maus. O Pai que dá tudo ao
Filho, isto é, a Ele mesmo. O Pai que não
é lei, mas liberdade; não domínio, mas
amor; não posse, mas dom.
Aqui está toda a distância entre Jesus e os fariseus. Justamente onde Deus
liberta, os fariseus impõem fardos duros
que os prendem a si mesmos. Jesus quer
romper estes laços, romper estas correntes, dando-nos um discurso válido para
o homem de cada tempo, de cada nação,
de cada língua.
Estes versículos do Evangelho queimam os lábios de todos aqueles "que dizem e não fazem", talvez crentes, mas
não críveis. Eles são um teste duro que
envolve a todos: de fato, ninguém pode
afirmar estar isento da incoerência entre dizer e fazer.
Jesus não censura o cansaço daqueles
que não conseguem viver plenamente o
sonho evangélico, mas a hipocrisia daqueles que nem sequer começam a viver
o ideal, daqueles que nem sequer começam a trilhar o caminho, e ainda assim
querem parecer justos. Não estamos no
mundo para ser imaculados, mas para
ser encaminhados; não para ser perfeitos, mas para iniciar percursos.
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FORTES NA FRAGILIDADE

O testemunho do serviço em um momento de provação

L
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a crise e o caos são certamente
dois lados da mesma moeda.
A crise aproxima as pessoas uns dos outros, apesar da dor que
sentimos. A crise é uma oportunidade
de crescimento e, nesta situação, somos
chamados a curar o mundo. Na audiência
Geral realizada em 26 de agosto de 2020,
o Papa Francisco nos lembra de "acolher
o dom da esperança que vem de Cristo".
No domingo de Páscoa, de repente, o
povo do leste da Indonésia sofreu os danos de inundações, deslizamentos de terra e quedas de energia devido aos efeitos
do ciclone tropical Seroja. Para muitos,
foi um desastre: a tempestade desencadeou-se repentinamente e fez com que
muitas pessoas perdessem suas casas e
seu gado, e para alguns, até mesmo suas
vidas. Para alguns, a catástrofe pode ter
levado a uma crise de fé, especialmente
porque era Domingo de Páscoa. O que a
esperança significa para eles? Onde está
a vida?
Em Kupang, uma das cidades afetadas, nossas escolas também foram danificadas. Chuvas fortes e ventos caíram sobre o convento, quebrando
as persianas, explodindo
os forros e parte do telhado de nossas escolas
e árvores arrancadas. As
outras comunidades foram
imediatamente informadas sobre os efeitos do ciclone e foram convidadas a
rezar pela segurança de todas pessoas daquela área.
Apesar das consequências

deixadas pelo ciclone, ainda somos gratos
a Deus por ter cessado rapidamente apesar dos danos. É nestes momentos que
nos tornamos também um dom de Deus
uns para os outros.
Nossas irmãs em Kupang e Nurobo foram um dom um presente para as
pessoas ao seu redor. Elas distribuiramimediatamente a ajuda e compartilharam alimentos, roupas, água limpa com
as pessoas ao seu redor. Apesar da falta
de eletricidade por mais de duas semanas, as irmãs foram capazes de sair de
sua zona de conforto e alcançar o povo
enquanto a pandemia estava em curso.
Uma coisa que aprendemos é que "podemos inspirar esperança para regenerar um mundo mais saudável e justo",
como diz o Papa Francisco, mas através
de uma experiência dolorosa. É somente
através de uma situação estressante que
aprendemos a colaborar e a trabalhar em
rede com outros para apoiar os outros.
Como Canossianas, nos recordamos
que somos todos filhos do mesmo Pai.
Portanto, através desta catástrofe, o
que importa é a necessidade fundamental das pessoas, o que
é a vida para aqueles que
não têm nada.
Podemos nos tornar sinais da misericórdia e da
esperança de Deus e, de
fato, este desastre nacional motivou muitos a ajudar as vítimas. Até mesmo
as Irmãs se surpreenderam com a confiança dada
pelos leigos que deram
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apoio para as necessidades das pessoas
ao seu redor. Os fundos vieram espontaneamente, generosamente, sem que nós
pedíssemos por eles. Isto não é um sinal
do abundante cuidado de Deus pelo Seu
povo?
Embora a pandemia tenha afetado
tanto os ricos quanto os pobres, o número
de pobres aumentou. Há uma diferença
na maneira como as pessoas são movidas
para ajudar os outros. Durante a pandemia, muitas pessoas estão preocupadas
com seu próprio bem-estar e as pessoas
parecem ter medo de compartilhar suas
riquezas. E ainda assim, quando tal calamidade acontece, as pessoas são mais
criativas, generosas e solidárias umas
com as outras. Deus deve ensinar seu
povo da maneira mais difícil? Segundo o
Papa Francisco, "esquecemos que, sendo
criados à imagem e semelhança de Deus,
somos seres sociais, criativos e solidários,
com uma imensa capacidade de amar".
Da mesma forma, nossa fundadora Madalena nos exortou a nos dedicarmos ao
serviço dos pobres sem discriminação
de raça, cor, religião ou credo. Assim,
neste tempo de crise, Deus nos lembra
mais uma vez de nossa responsabilidade pela cura da humanidade e de toda
a criação. Isso também nos é lembrado
pelo exemplo da Irmã Anarella Barros,
que trabalha em um hospital diocesano
em Palangkaraya, Kalimantan. A Irmã

Anarella relata como a pandemia mudou
a relaçãocom pacientes, funcionários e
famílias do hospital. Apesar das dificuldades, sua vocação como Canossiana não
a impediu de ser um presente para os outros. Apesar de todos os sentimentos de
decepção, desânimo, medo, etc., ela continua a servir aos infectados pelo vírus
naquele hospital com grande coragem e
coração. Mesmo que isto acarrete algum
medo para os outros membros da comunidade, seu apoio não falta e suas orações
lhe dão força para superar todos os obstáculos que enfrentam todos os dias em seu
ministério para os doentes.
Mas é a própria Madalena que nos
fala do valor do maior amor de Jesus na
cruz, assim como o Papa Francisco quando diz que "com o nosso olhar fixo em Jesus e com a certeza de que seu amor está
em ação através da comunidade de seus
discípulos, devemos todos agir juntos na
esperança de gerar algo diferente e melhor". A esperança cristã, enraizada em
Deus, ainda é nossa esperança. Ela move
a vontade de compartilhar, fortalecendo
nossa missão como discípulos de Cristo,
que compartilhou tudo conosco.
Nossa esperança é que a presença da
família Canossiana na Indonésia continue a ser um testemunho do maior amor
por todos, especialmente pelos pobres e
necessitados.

Por m. Margarete Sta Maria, Superiora
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A MENSAGEM DE BAKHITA PARA
CONSTRUIR O FUTURO

Na Austrália, um novo campus universitário com o nome da Santa Canossiana

O
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12 de março 2021 tornou-se m
dia importante na Austrália.
O nono campus da Australian foi abençoado pelo Mons.Vincent
Long Van Nguyen OFM Conv, Bispo de
Parramatta, e foi oficialmente inaugurado pelo honorável deputado Alan Tudge, Ministro Federal da Educação e
Juventude da Austrália.
Mas por que uma universidade australiana escolheu dar o nome de uma
santa canossiana de origem sudanesa a
um de seus novos campus? Blacktown
é um localidade na área metropolitana
de Sidney, a 34 quilômetros do centro da
metrópole australiana.
Um lugar intensamente intercultural, que
de 47.000 habitantes, acolhe pessoas de
origens muito diferentes. O novo campus da
ACU acomodará um
grande número de estudantes, até 18 mil.
"Este campus tem
o orgulho de levar o
nome de Santa Josefina Bakhita, cuja vida
é um testemunho de

sofrimento e um lembrete das formas
modernas de escravidão", explicou o
prófessor Zlatko Skrbis, vice-chanceler
e presidente da ACU na cerimônia de
abertura."A Universidade Católica Australiana foi uma das primeiras a adotar
uma política antiescravidão na Austrália e liderou o debate nacional sobre a
agenda antiescravidão".
Membros da comunidade sudanesa,
incluindo Akok Deng Aleu, presidente
da Comunidade Católica Australiana
Sudanesa, também falaram: "Se Santa
Josefina Bakhita fosse viva hoje, ficaria emocionada ao ver seu nome voando
alto no campus universitário da ACU,
que leva seu nome, quando na época
em que foi raptada ela não sabia ler ou
escrever, e nós somos muito orgulhosos
dela", disse ele.
O diácono John Cinya, capelão da comunidade católica sudanesa australiana na diocese de Parramatta enfatizou
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que toda a comunidade está orgulhosa
do legado que Santa Bakhita deixou:
"Quando criança, Bakhita foi seqüestrada e não foi à escola, assim como alguns de nós na comunidade sudanesa.
Mas uma vez que ela foi para a Itália,
ela teve uma oportunidade para a educação. Como se quisesse nos confiar a
mensagem de que a mudança é possível
mesmo quando se experimenta sofrimento, como é o caso em muitos campos
de refugiados.
Durante a cerimônia, Ir. Melissa
Dwyer, Superiora Provincial da Delegação Canossiana da Austrália, proferiu
um discurso em nome da comunidade
canossiana.
Em seu discurso, Ir. Melissa destacou duas qualidades que Santa Bakhita
possuía e que apresentam uma bela sinergia entre sua vida e a missão do novo
campus. "Bakhita era uma mulher de
visão audaz. Embora Bakhita acabasse
na Itália como uma Filha da Caridade
Canossiana, ela nunca esqueceu o povo
de sua terra natal, o Sudão, e costumava compartilhar sua história, incitando
aqueles com quem ela falava a irem ao
seu povo. Ajudem meu povo,
ide ao meu povo, ajudá-los a conhecer Deus. A missão desta universidade é
servir ao povo desta área, fornecer educação de qualidade para a variedade de

estudantes que irão embelezaros salões
destelugar. É uma resposta à oração do
coração de Bakhita de prover àqueles
que são marginalizados".
A Irmã Melissa também enfatizou
o valor de abraçar uma solidariedade
comum, como foi encarnada por Bakhita: "Conhecida como 'a irmã universal',
Bakhita representa para nós uma Igreja
verdadeiramente universal, aberta a todos. Para ser fiel a seu nome, o Campus
Josefina Bakhita deve ser um lugar de
acolhimento para todos, um lugar onde
as pessoas se sintam seguras e valorizadas, independentemente de sua condição social, de seu país de origem ou de
sua filiação religiosa".
Então o augúrio: "Quebrando as correntes da escravidão, Bakhita nos lembra que a luz pode vencer as trevas, que
a misericórdia pode vencer o mal, que
em meio a um grande sofrimento, a esperança nunca morre. Que o Campus
Josefina Bakhita da Universidade Católica Australiana seja uma verdadeira
universidade de misericórdia, inclusão
e esperança, inspirando mentes e corações jovens a sonhar com um futuro comum além do que parece possível".
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PAPA FRANCISCO PEREGRINO
DE PAZ NO IRAQUE
Tecendo amizades com a força do testemunho

P
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eregrino de paz na terra de
Abraão. Tecelão de fraternidade
no diálogo com o Grande Ayatollah Alì Al-Sistani, guia espiritual da comunidade xiita. Testemunha de esperança
em um Pais muitas vezes dilacerado pela
guerra e divisões sectárias.
Em sua viagem ao Iraque, o Papa
Francisco traçou um corajoso caminho de
reconciliação e amizade. Um caminho a
ser percorrido juntos, superando o "nós"
e "eles", redescobrindo a singularidade da
humanidade, apoiada pelo Criador de todos. A família Canossiana o acompanhou
em oração.
Três dias e meio de reuniões e orações
de 5 a 8 de março foram dedicados a dar
"um passo adiante na irmandade". Foi a
primeira vez que um pontífice católico visitou o país onde nasceu Abraão, o pai das
três grandes religiões monoteístas. Mas,
acima de tudo, foi uma viagem cheia de
significados que segue as pegadas da Encíclica Fratelli Tutti, na qual Francisco

indicou a fraternidade e a amizade social
como as principais maneiras de construir
um mundo melhor, mais justo e pacífico.
Entre os objetivos do Papa, o de incutir
coragem e esperança nas minorias cristãs
- entre as mais antigas do mundo - ameaçadas e em risco de extinção após anos de
guerra e perseguição.

A viagem ao Iraque foi "a viagem das
viagens", como a definiu a jornalista Stefania Falasca. Bagdá, a cidade sagrada do
Islã xiita Najaf, em Ur dos Caldeus, depois
Erbil, na região autônoma do Kuridistan
iraquiano, Mosul, Qaraqosh, na planície
de Níniveh, habitada por cristãos, estas
são as etapas simbólicas da viagem
do Papa ao Iraque,
durante a qual ele
fará quatro discursos e duas homilias,
um Angelus e uma
oração de sufrágio
para as vítimas da
guerra.
Como escreveu a
analista da ISPI Annalisa Perteghella,
"A viagem do Papa
Francisco ao Iraque
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ocorreu enquanto na "terra entre os dois
rios" há uma concentração de fatores que
ameaçam minar ainda mais sua já precária estabilidade: a pandemia de coronavírus (e no momento não há perspectivas ou
esperanças de uma campanha de vacinação eficaz), uma crise econômica causada
pelo colapso da demanda e dos preços do
petróleo, insegurança causada pelo choque de procuradores entre o Irã e os EUA
e a disseminação de milícias, um aumento
dos ataques do Estado islâmico, protestos
anti-governamentais. Neste panorama
sombrio, a mensagem de unidade e coragem do Papa, embora tenha uma essência
religiosa, assume um profundo significado
político".
Mas o momento mais esperado e importante da viagem histórica do Papa
Francisco ao Iraque foi na madrugada de
sábado, 6 de março, quando aconteceu seu
encontro com o Grande Ayatollah Ali al
Sistani, a mais alta autoridade religiosa
xiita do país. Organizada na cidade santa
de Najaf, foi considerada "uma visita privada sem precedentes na história". Sem
precedentes, não só devido ao momento
complicado que o Iraque está passando,
mas também porque o Vaticano estava
preparando uma visita do tipo por décadas, mas sem que nenhum dos predecessores do Papa Francisco tenha conseguido
realizá-lo.
No final da reunião, a Assessoria de

Imprensa do
Vaticano emitiu um breve
comunicado,
explicando que
a "visita de
cortesia" durou 45 minutos e que durante a conversa:
"O o Santo Padre enfatizou a importância
da colaboração e amizade entre as comunidades religiosas para que, cultivando o
respeito mútuo e o diálogo, possamos contribuir para o bem do Iraque, da região e
de toda a humanidade". O Papa agradeceu
a Sistani por seu compromisso, juntamente com a comunidade xiita, "em defesa dos
mais fracos e mais perseguidos".
Al Sistani, 90 anos de idade, não é
apenas um homem religioso reconhecido
por muitos iraquianos e crentes xiitas: ele
é muito mais do que isso, um líder que,
quando interveio nas questões políticas
mais debatidas dos últimos vinte anos no
Iraque, mudou a história do país.
O encontro entre o Papa e Al Sistani é
considerado histórico por sua mensagem
de paz ao povo iraquiano, que nos últimos
anos passou por momentos de enorme
violência (como a guerra contra o ISIS) e
instabilidade (com várias crises governamentais, entre outras coisas).
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LIVROS, LEITURAS, SOCIAL

IDÉIAS ONLINE E OFFLINE
Richard Wilkinson

Como a desigualdade econômica prejudica as sociedades
Sentimos instintivamente que sociedades com enormes diferenças de renda estão, de
alguma forma, indo mal. Mas neste pequeno vídeo, Richard Wilkinson acompanha os
dados sobre a desigualdade econômica e mostra o que fica pior quando ricos e pobres
estão muito distantes: efeitos reais sobre a saúde, vida e até mesmo valores fundamentais como a confiança. Questões críticas a serem observadas a fim de construir
um modelo diferente.
https://www.youtube.com/watch?v=cZ7LzE3u7Bw
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Bill Gates

Clima como evitar o desastre. As soluções de
hoje. Os desafios de amanhã
Bill Gates passou os últimos dez anos estudando as causas e os efeitos da mudança climática. Consultando-se
com físicos, químicos, biólogos, engenheiros, cientistas
políticos e especialistas financeiros,
ele identificou os passos necessários para evitar
um desastre ambiental em nosso planeta. Neste
livro, Gates apresenta um programa concreto
para alcançar emissões zero, sugerindo não apenas quais políticas os governos devem adotar, mas
também o que podemos fazer como cidadãos para
responsabilizar governos, empresas e nós mesmos
por esta missão crucial. Bill Gates diz abertamente: zero emissões não será fácil, mas seguindo
as propostas deste livro, é finalmente uma meta
ao nosso alcance. Um ensaio documentado e respeitável, que apresenta um programa concreto e
viável e programa viável para reduzir as emissões
de gases de efeito estufa a zero em tempo para evitar o
desastre climático.
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PARA ALIMENTAR A REFLEXÃO
Brunetto Salvarani

Depois. As religioes e o além

Bonhoeffer
Um documentário imperdível que traça
a vida do teólogo Dietrich Bonhoeffer,
destacando sua luta exemplar e sua participação na resistência alemã em compartilhar a dor dos outros. Graças ao rico
material de arquivo, o filme conta a rebelião heróica deste pastor protestante que
poderia ter vivido em paz e salvo sua vida.
Em vez disso, amor, coragem e sacrifício
são suas escolhas no campo que o levarão
à morte. Uma história tocante que analisa
a possibilidade de preservar a fé em Deus
- e de testemunhá-la - em uma realidade
oprimida pela escravidão do mal. O que
um cristão deve fazer em uma situação de
violência selvagem e prevaricação? Esta
era a obsessão atormentada de Dietrich
Bonhoeffer. Um pastor que, enquanto dedica sua vida à paz, é forçado pela gravidade da situação a uma decisão extrema
que o levará a dar um sentido diferente à
vida e ao cristianismo.
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v=4Y4wet7-fjk&t=976s

A questão do que será de nós após a
morte sempre acompanhou os seres
humanos ao longo de sua história milenar. Hoje, mais ainda, a pandemia
que atingiu todo o planeta como uma
tempestade nos lembrou vigorosamente de nossa fragilidade e renovou antigos medos que talvez acreditássemos estar exorcizando. A morte é uma
parte essencial de nosso ser humano,
uma dimensão com a qual somos obrigados a nos mensurar a cada dia. Neste corajoso e inteligente livro Brunetto Salvarani, teólogo leigo, professor
de Teologia da Missão e do diálogo na
Faculdade Teológica de Emilia-Romagna, nos leva numa viagem através da
forma como as religiões lidaram com
as últimas coisas ao longo dos milênios e até os dias de hoje, afastando-se
da novidade fundamental anunciada
por Jesus Cristo. Com rigor teológico,
acuidade linguística e um toque de
ironia, Salvarani nos encoraja a nos
questionarmos sobre a mensagem que
a palavra da morte oferece ao nosso
tempo e a descobrir como o limite intransponível da vida de cada homem
e mulher é a maneira de viver plenamente nosso tempo, de fazer escolhas
conscientes, de apostar na comunhão
que nos une a todos e assim abre - misteriosamente - à esperança de que o
amor não acaba.
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NEWS

Em caminho,
para um mundo mais unido
Notícias e luzes de esperança
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PRÓXIMA GERAÇÃO UE, JUVENTUDE E SUSTENTABILIDADE
Para responder à crise econômica causada pela pandemia e para promover um
desenvolvimento econômico mais inclusivo e sustentável, os líderes da União
Europeia
lançaram o programa "Next Generation
UE". O plano disponibilizará 750 bilhões
de euros, com uma inovação importante:
parte dos recursos virá da questão da
dívida comum. Os critérios são importantes: pelo menos 37% dos recursos do
plano deverão ser destinados a medidas
que contribuam para a transição verde
e 20% a medidas que contribuam para a
transição digital. Muitos programas serão dedicados às políticas para a juventude. Nunca vimos um esforço conjunto
deste porte na história da União Europeia. A esperança é que este seja um primeiro passo significativo de solidariedade e crescimento comum, não limitado à
saída das consequências econômicas da
pandemia, mas capaz de traçar um novo
rumo.

LÍDERES MUNDIAIS: MAIS COMPROMISSO COM O CLIMA
Os Estados Unidos prometeram que até
2030 reduzirão suas emissões de gases de
efeito estufa em 50-52 por cento em comparação com os níveis de 2005. Isto foi
anunciado pelo Presidente Joe Biden em
seu discurso na "Cúpula de Líderes sobre
o Clima" organizada pelos EUA. Biden
praticamente dobrou os compromissos anteriores. O presidente chinês Xi Jinping
também participou da cúpula virtual, dizendo que o meio ambiente é uma área em
que a China "pretende trabalhar com os
Estados Unidos". (num momento em que
as relações são complicadas). Xi Jinping
confirmou a meta da China de alcançar
zero emissões líquidas até 2060.
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COVAX, NENHUM SER HUMANO
EXCLUÍDO DA VACINA COVID
Covax é o nome do programa de desenvolvimento, produção, negociação de
preços de vacinas e sua distribuição,
promovido pela OMS, Gavi (Aliança
Global de Vacinas), Cepi e OMS e participado pela Unicef, em apoio a 190
países. O foco está nos países de baixa e
media renda. A aposta da Covax é sobretudo a de uma "grande revolução cultural", como diz Andrea
Iacomini, porta-voz da Unicef
e braço operacional do projeto.
"O pressuposto básico é que não
há segurança para ninguém se
não houver equidade, se não
garantirmos que os países de
baixa e média renda também
tenham acesso a programas de
vacinação em massa. Devemos
vacinar a todos, em todos os lugares: a segurança de cada um
depende da equidade, a própria
segurança passa pela segurança global”.
É essencial que o programa se acelere
para garantir a cobertura vacinal para
todas as populações em risco o mais rápido possível.

RESULTADOS
PROMISSORES PARA A VACINA CONTRA A MALÁRIA
Após décadas de resultados insatisfatórios, a busca de uma vacina contra a malária finalmente
começa a ver um raio de luz. Um
ensaio ainda no seu início, conduzido pelo Instituto Jenner da Universidade de Oxford (o mesmo que
a vacina Covid da AstraZeneca),
mostrou que um novo candidato
à vacina contra a malária é agora 77% eficaz e poderia representar um avanço, de acordo com os
autores, com um grande impacto
na saúde dos países afetados pela
doença. Resultados preliminares,
a serem investigados mais detalhadamente e confirmados, estão
disponíveis em uma pré-impressão
(a pesquisa ainda não foi revisada)
na revista científica The Lancet.
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As viagens de Papa Francisco,
testemunha da economia do amor

Lampedusa
7 de julho de 2013
Papa Francisco escolhe a ilha de Lampedusa, porta de
entrada para a Europa, como destino de sua primeira
viagem. Comemoração dos migrantes que morreram
no mar e denúncia da "globalização da indiferença."

Brasile
22 – 29 de julho de 2013
28 ª Jornada Mundial da Juventude no Rio de
Janeiro. Celebração eucarística na praia de
Copacabana com 3 milhões de fieis
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Quênia - Uganda - República Centro-Africana
25 – 30 de novembro de 2015
Abertura da Porta Santa da Catedral de Bangui, como
por ocasião do Jubileu da Misericórdia.
Canonização dos Mártires Ugandeses.
Chile e Peru
15 - 21 de janeiro de 2018
Encontro com os povos da Amazônia

Cuba – México
12 - 18 de fevereiro, 2016
Encontro histórico com o Patriarca Ortodoxo de
Moscou Cirilo, no aeroporto de Havana.

Terra Santa
24 – 26 de maio de 2014
Oração nos Lugares Santos e no Muro das Lamentações. Encontro ecumênico com o Patriarca
Ecumênico Bartolomeu I e o Patriarca Ortodoxo
de Jerusalém Teófilo III.

Egito
28 - 29 de abril de 2017
Encontro com o Patriarca Copta de Alexandria
Tawadros II
Visita à Universidade Islâmica Sunni
de Al-Azhar

Tailândia e Japão
20 – 26 de novembro de 2019
Visita a Hiroshima e Nagasaki, mensagem
de proibição de armas nucleares

Mianmar e Bangladesh
27 de novembro - 2 de dezembro 2017
Primeira histórica viagem de um Papa a
Mianmar. Encontro com os monges budistas do
venerádo Templo de Kaba Aye.
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Emirados Árabes Unidos
3 – 5 de fevereiro de 2019
Visita à Grande Mesquita do Xeque Zayed
Discurso na Reunião Inter-Religiosa In- ternational sobre a Irmandade Humana

Estados Unidos
19 - 27 de setembro de 2015
Discurso no Congresso dos Estados Unidos e
apelo à responsabilidade na política
Discurso para a Assembléia Geral da ONU

Suécia
31 de outubro - 1 de novembro de 2016
Cerimônia conjunta entre a Igreja Católica
e a Federação Luterana Mundial nas cidades de Lund e Malmö, para o 500º aniversário da Reforma Protestante.

M A I O

1

2 0 2 1

8

FESTA DO TRABALHO

FESTA DE SANTA MADALENA DE
CANOSSA, FUNDADORA DO
INSTITUTO

16

ASCENSÃO DO SENHOR

16

DIA MUNDIAL DAS COMUNICAÇÕES SOCIAAIS

21

DIA MUNDIAL DA DIVERSIDADE
CULTURAL PARA O DIÁLOGO E
O DESENVOLVIMENTO

23

PENTECOSTES

25

DIA DA AFRICA

E

34

J U N H O

V
2 0 2 1

5

DIA MUNDIAL DO AMBIENTE

6

CORPUS CHRISTI

20

DIA INTERNACIONAL DO REFUGIADO

E

J U L H O

11

DIA MUNDIAL DA
POPULAÇÃO

30

DIA MUNDIAL DA AMIZADE

N

T

A G O S T O

9
15

2 0 2 1

O

S
2 0 2 1

DIA INTERNACIONAL DOS POVOS
INDIGENAS

ASSUNÇAO DA
BEM-AVENTURADA VIRGEM
MARIA

DO 22 AGOSTO AO 14 DE SETEMBRO
CAPITULO GERAL DO INSTITUTO

35

FUNDAÇÃO CANOSSIANA VOICA

ECONOMIA? É MULHER!
Um olhar feminino para uma economia do Outro.

“O olhar feminino se preocupa em primeiro lugar e principalmente com as necessidades dos outros. O olhar feminino
também é um olhar prático que pode gerar mudanças"
Federica Nalli, Coordenadora do Grupo de
trabalho “Economia é mulher”
The Economy of Francesco” (19-21 de Novembro de 2020)
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SENSIBILIZAR , FORMAR e APOIAR:
são as fases em que a atividade efetiva
da "Canossian Daughters Social Service
Society", uma associação canossiana que
atua em vários distritos nos estados indianos de Andhra Pradesh e Odisha, vem se
desenvolvendo há cerca de 20 anos. Desde
2013, a Fundação Canossiana VOICA vem
apoiando suas atividades, que ocorrem em
70 vilarejos e envolvem 3.300 mulheres divididas em 290 grupos.
Mulheres, esposas e mães são as destinatárias e protagonistas de caminhos e
iniciativas que, partindo da necessidade prática de atender às necessidades de
suas famílias, se estendem às necessidades de suas comunidades.
É o olhar feminino para uma economia do
Outro, uma economia de "coração e mãos"
que tece vidas e desejos comuns: da emancipação pessoal à emancipação comunitária, da promoção e desenvolvimento
econômico à defesa dos próprios direitos.
SENSIBILIZAR.
Através de reuniões periódicas com os
diversos grupos de mulheres, queremos

fazer crescer e cultivar uma maior consciência de seu próprio valor e de seu papel na construção de uma sociedade justa e
de uma vida melhor para si mesmas, suas
famílias e comunidades. Uma ampla gama
de questões sociais, econômicas e de saúde
são apresentadas com um foco especial
nas mulheres: a importância da educação
das meninas, princípios básicos de saúde
e higiene, nutrição adequada para proteger sua saúde e a de sua família, direitos
civis e individuais. Nós esclarecemos as
mulheres sobre algumas das questões importantes, como igualdade de direitos, programas governamentais em benefício dos
pobres e necessitados, geração de renda e
noções de poupança e economia doméstica.
TREINAR
Através de cursos de treinamento curtos e
periódicos, as mulheres aprendem o básico da medicina natural e a preparação de
produtos herbáceos usando ervas e plantas
locais. O conhecimento de como transformar e conservar frutas e vegetais autoproduzidos ou colhidos é também um conhecimento precioso para uma dieta correta
e para iniciar uma produção de produtos
adequados para atividades comerciais
simples. Cursos curtos para a produção e
venda de lanternas solares e detergentes,
enriquecem a gama de oportunidades de
geração de renda, assim como a capacidade de cozinhar pratos típicos simples para
serem oferecidos em pequenos quiosques
ao longo da estrada. Há também treinamento básico para a recuperação e cultivo
de terras não cultivadas para a produção
de hortaliças, ervas medicinais ou mesmo
a produção de composto para aumentar a
fertilidade da terra ou para vender.
APOIAR
Até 439 mulheres em 2020 receberam um
empréstimo para iniciar ou expandir suas
atividades econômicas, tais como: criação
e venda de vacas, cabras, búfalos, galinhas; abertura de pequenas lojas ou ban-

vita
più
cas para a venda de legumes, frutas, ovos;
pequenos pontos de preparação e venda
de pratos típicos simples. Alguns deles
arrendaram pequenas parcelas de terra
que depois cultivaram com vegetais ou cereais, enquanto outras iniciaram atividades de coleta de frutas ou outras coisas na
floresta e depois revende-las. Todos elas
se mostram pontuais no reembolso dos
empréstimos recebidos e algumas delas
pedem outros empréstimos para expandir
suas atividades.
Sr. Vincy Thankachan, Coordenador da
"Canossian Daughters Social Service Society" nos conta algumas experiências de
sucesso, entre os muitos destes anos.

Ragolu Chandramma
Com um primeiro empréstimo, junto com
algumas de suas economias, ela abriu uma
loja de chá ao lado da oficina de bicicletas
de seu marido. Através deste negócio, ela
reembolsou o empréstimo e contribuiu
para a manutenção da família. Com um
segundo empréstimo, ela abriu uma pequena loja de verdura, o que lhe permitiu
educar seus 3 filhos e devolver o dinheiro
que recebeu.

Pakki Ravanamma
Em 2008, seu marido perdeu o emprego e
mais tarde foi vítima de um acidente que
exigiu um tratamento caro e o tornou in-

capaz para os pequenos biscates
que ele fazia para
sobreviver e sustentar a família.
Ravanamma
obteve assim um
empréstimo para
iniciar um pequeno negócio de
venda ambulante.
Graças aos ganhos obtidos conseguiu sustentar a família, pagar o empréstimo e finalmente abrir uma pequena loja onde ela
e seu marido vendem bebidas frias, sorvetes e outros produtos durante o verão. Seu
filho pode agora continuar seus estudos, e
toda a família olha para o futuro com confiança renovada.
Na área de Gopalapuram existem 14 aldeias tribais habitadas pela tribo "Savara". A principal ocupação é a agricultura
e a coleta de produtos naturais abundantes. O caráter tímido da população, pouco inclinado ao comércio, é explorado por
empresários gananciosos que compram
todos os seus produtos a preços irrisórios.
Graças aos grupos de mulheres e ao apoio
da "Canossian Daughters Social Service
Society", hoje a população destas aldeias
é ajudada na comercialização direta de
seus produtos (vassouras tradicionais,
cúrcuma, flores, tamarindo), o que lhes
garante receber a compensação certa por
seu trabalho.
As muitas atividades promovidas pela
"Canossian Daughters Social Service Society" abrangem e acompanham todos os
aspectos da vida de uma mulher: desde a
promoção humana, educação, até o início
de pequenas mas valiosas atividades
econômicas.
Lenta mas firmemente, as mulheres adquirem consciência de seu papel e da importância de proteger e reivindicar seus
direitos para proteger uma vida digna e
plenamente realizada.
Continuaremos a apoia-las , também
graças a você!

Pro Giancarlo Urbani
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FUNDAÇÃO CANOSSIANA VOICA

PARA SEMEAR O FUTURO
Mulheres, esposas e mães só poderão ser protagonistas de "uma economia de
amor" graças à Sua ajuda.
Ajude-nos a apoiar as atividades de sensibilização, treinamento e apoio às mulheres em aldeias rurais nos estados de Andhra Pradesh e Odisha na Índia.
Sociedades de todo o mundo precisam do olhar feminino para uma economia do
Outro, uma economia de "coração e mãos" que tece vidas e desejos comuns.

"O pouco de muitos pode ser o tudo para tantos".
SENSIBILIZAR cada vez mais mulheres através de reuniões periódicas a fim de crescer e nutrir uma maior consciência de seu valor e de seu papel na construção de uma
sociedade justa.
20,00 E para um encontro de um Grupo de 30 mulheres
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TREINAR, através de cursos curtos e periódicos, as mulheres
mais empreendedoras nas técnicas de cultivo, reprodução e gestão de uma atividade econômica simples.
50,00 E pela formação de 5 mulheres

APOIAR o início de pequenas atividades geradoras de renda,
como criação, cultivo, abertura de uma pequena loja ou banca
para venda ambulante
20 E para o inicio da atividade

PARA ENVIAR A SUA AJUDA
CAUSALE:

SPE’Speranza_India

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

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:
SPE’Speranza_India
CHEQUE BANCARIO non trasferibile

Cheques
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“

Espero tanto que, neste tempo, que nos é dado de viver, reconhecendo
a dignidade de cada pessoa humana, possamos reavivar entre
todos uma aspiração mundial à fraternidade. Entre todos: "Aqui
está um belo segredo para sonhar e fazer de nossas vidas uma bela
aventura". Ninguém pode enfrentar a vida de forma isolada.
Precisamos de uma comunidade que nos apoie, que nos ajude e
na qual nos ajudemos uns aos outros a olhar para o futuro. Como
é importante sonhar juntos! Sozinho você corre o risco de ter
miragens, assim você vê o que não está lá; os sonhos são construídos
juntos. Sonhemos como uma só humanidade, como viajantes feitos
da mesma carne humana, como filhos desta mesma terra que nos
acolhe a todos, cada um com a riqueza de sua fé ou a sua própria.
de suas convicções, cada um com sua própria voz, todos irmãos!

”

[Papa Francisco,, “Fratelli tutti”]

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

