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Se aprendemos alguma coisa em todo 
esse tempo, é que ninguém é se salva 
sozinho.

O sopro do Espírito abre horizontes, desper-
ta a criatividade e nos renova na fraterni-
dade para dizer: ‘Aqui estou!’ É o momento 
certo de encontrar a coragem de um novo 
imaginário do possível, com o realismo que 
só o Evangelho pode nos oferecer ”.
Estas palavras do Papa Francisco descre-
vem bem o tempo que a humanidade está 
passando. Um tempo que nos fez redesco-
brir as nossas fragilidades e, nelas, a frater-
nidade que nos une a todos. 
O imprevisível entrou na vida quotidiana; 
o sofrimento deixou sua marca; mas sob as 
cicatrizes, que ainda estamos curando, um 
amor maior bate. Um amor que nos move 
a ser criativos e a trabalhar para levar as 
boas novas do evangelho a este mundo com 
uma face diferente da que estamos  acostu-
mados.
Este é o olhar que nos acompanha na nova 
edição da VitaPiù. Depois da reflexão, no 
último número, sobre o “tempo da Palavra”, 
nesta revista damos espaço às histórias e 
testemunhos que falam do amor encarnado, 
do serviço vivido,nos mais diversos con-

textos. De um amor verdadeiramente sem 
medida. São histórias que vêm da família 
Canossiana com amplo inquérito do mundo.
Com um olhar de como nossas cidades mu-
daram após a pandemia, dicas para
reflexão sobre como interpretar e cruzar 
este tempo, as rubricas usuais e reflexão 
sobre o cuidado da criação a começar pelo 
“Jubileu pela Terra”, iniciativa ecuménica 
de ecologia integral que envolve cristãos de 
todo o mundo.
Sabemos: é um ano particular para a famí-
lia canossiana, que deveria ter vivido o Ca-
pítulo geral, adiado até que seja possível vi-
vê-lo com segurança. No entanto, a reflexão 
sobre os temas do Capítulo continua, mais 
atual do que nunca: é a esta reflexão que, 
oferecendo-lhe este “VitaPiù”, queremos 
contribuir. E continuamos a caminhar na 
confiança, a deixar-nos provocar pela histó-
ria e a tentar - com a cabeça, com o coração 
e com as mãos - ser fiéis 
à extraordinária intuição 
daquele “trata-se do mais” 
que nos empurra para os 
outros.
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Precisamos de santidade

razões económicas, políticas, sociais. 
Repito frequentemente para mim 
mesmo: “Precisamos de santos, mu-
lheres e homens que tenham a clare-
za, a vontade, a coragem de cuidar 
uns dos outros, de procurar e viver 
a unidade.Perguntemo-nos: “O que 
é que eu posso fazer, o que é que 
podemos fazer? O Papa Francisco 
lembra-nos que estes santos podem 
ser nós: “os santos do lado” que cons-
troem dia após dia uma história rica 
em humanidade. Partilho convosco 
uma reflexão de São Paulo VI, muito 
bela e muito verdadeira, é um convi-
te para todos.

“A Igreja precisa de santos, 
o mundo precisa de santos”.De 
santos que, no tumulto das ex-
periências modernas, das ideo-
logias actuais, dos protestos da 
moda, sabem ser tanto pessoais 
como sociais, ou seja, livres da 
mímica colectiva e, ao mesmo 
tempo, firmemente dedicados 
ao serviço de Deus e dos seus ir-
mãos”.

Carissimos,
o dia 15 de setembro ce-

lebramos a nossa festa,ce-
lebramos Nossa Senhora das Dores, 
que Jesus nos deixou do alto Cruz.

Ela nos protege e acompanha no 
caminho da vida. Confiemos-lhe este 
ano cheio de eventos inéditos, carre-
gados de um valor particular causa-
do pelo Covid-19 que fez do mundo 
inteiro um país. Sofrimentos, medos, 
trepidações, inseguranças uniram-
-nos e, ao mesmo tempo, tanto desejo 
de superar estas situações com a for-
ça vital que caracteriza a nossa hu-
manidade. Em todos os continentes 
usamos as mesmas palavras: qua-
rentena, bloqueio, colheita de amos-
tras, vacina... todas as nações procu-
ram medidas de prudência, formas 
de ultrapassar esta pandemia. É um 
sinal de recuperação, de esperança, 
é a força

da vida.
Além disso, nesta altura, quando 

algumas partes do mundo são so-
brecarregadas por mais sofrimento, 
os irmãos e irmãs estão ávidos por 
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Com o fogo do amor
Barbara Melzi: uma semente que continua
dar frutos

Vida e obras de madre Barbara 
Melzi

Madre Barbara Melzi (1825

– 1899) nasceu numa 
rica e nobre família de Mi-

lão.
Vivia num ambiente sereno e profun-

damente religioso, rodeado pelo afeto 
dos seus pais. Foi dotada de um espíri-
to vivo e inteligência aguda e graduou-
-se com boas notas como professora do 
ensino básico.Na sua alma floresceu e 
cresceu uma vocação para seguir os pas-
sos de Madalena de Canossa. A grande 
paixão da Madre Bárbara, que a uniu à 
Fundadora, foi o profundo interesse pela 
caridade sem medida, caridade que per-
meia a sua vida do Alto e se expressa no-
bremente em gestos humildes e atentos 
às necessidade dos outros.

Não só percebeu a importância de 
educar as jovens mulheres em respos-
ta às exigências do contexto social em 
que vivia, mas também com a ajuda das 
suas irmãs se debruçou sobre os doen-
tes e sobre cada pessoa que sofria com 
ternura e dedicação evangélica. Como 
Filha da Caridade, ela acolheu todos no 
seu coração, especialmente aqueles que 
precisavam de ajuda e que todos os dias 
recebiam pão e comida.

Em 1849, depois de ter abraçado a 
vida religiosa canossiana, mudou-se 
com sete irmãs do Instituto de Milão 
para um grande e elegante edifício em 
Legnano, disponibilizado pelo seu pai, o 
Conde Francesco Melzi, para dar vida a 
uma nova comunidade apostólica. Assim 

começou, em 
1850, o ato edu-
cativo-pastoral 
do que viria a 
ser o Instituto 
“Barbara Melzi” 
em Corso Sem-
plone a Legna-
no. Madre Bar-
bara começou, 
de acordo com 
as necessidades 
do lugar e da 
época, a esco-

la primária com o objetivo de dar uma 
primeira educação às crianças. Instituiu 
cursos de alfabetização noturna para 
mulheres envolvidas no trabalho de fá-
bricas de fiação e várias fábricas; estes 
cursos foram também frequentados por 
trabalhadores de aldeias vizinhas.

Ao mesmo tempo, iniciou cursos de 
inverno para mulheres camponesas 
adultas que trabalhavam nos campos. 
Abriu uma escola para preparar futuros 
“professorasdo campo” com jovens den-
tro e fora da escola, pronas a combater 
o analfabetismo desenfreado.Também 
tomou conta dos pequenos e abriu para 
eles o então chamado “jardim de infân-
cia” e uma “escola de caridade” com ho-
rários flexíveis de acordo com as necessi-
dades dos destinatarios.

A participação nas várias escolas e 
cursos foi completamente gratuita e, 
além disso, as famílias dos alunos em 
dificuldades foram ajudadas com vários 
tipos de intervenções: dinheiro, alimen-
tação, vestuário, alojamento, trabalho...

PAGINAS DE VIDA
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A Madre Bárbara possuía uma cul-
tura humanista, pedagógica e religiosa 
bem fundada, tanto que estabeleceu re-
gras válidas para a eficácia do ensino.

Dedicou-se com paixão à oratória e às 
muitas obras paroquiais, em particular 
a catequese. Na igreja, divi-
diu as crianças em pequenos 
grupos, de acordo com a sua 
idade, e ensinou doutrina 
cristã com intervenção viva 
e menos mnemónica possí-
vel por parte das crianças.

Encorajou a catequese 
com mulheres jovens e adul-
tos. Promoveu os Exercícios 
Espirituais periódicos com a 
duração de vários dias, ofe-
recendo almoço aos partici-
pantes. 

Em 1878, a fim de ajudar 
mulheres solteiras, doentes e idosas, ini-
ciou o hospício para a assistência corpo-
ral e espiritual de pessoas recebidas com 
tanto amor e caridade.

Cescimento do trabalho e do em-
penho no período de guerra.

Após a morte da Madre Bárba-
ra, as obras apostólicas prospe-
raram cada vez mais devido ao 

número de partecipantes e ao incansavel 
zelo das madres que tinham aumentado 
de numero.

Durante a Primeira Guerra  M u n -
dial, a Madre Giulia Amigazzi, em cola-

boração com a Cruz Vermelha e o Serviço 
de Saúde Militar, acolheu cerca de uma 
centena de soldados doentes e feridos, 
tanto em Legnano como em Tradate. Os 
pacientes não foram apenas tratados 
fisicamente, mas também começaram 

a ler e a escrever. A guerra 
cessou, mas como necessi-
dade histórica, Madre Ami-
gazzi e a comunidade, aco-
lheram os órfãos de guerra 
nas casas de Tradate e Leg-
nano, oferecendo-lhes, além 
da educação, formação espe-
cífica para entrar no mun-
do do trabalho. A Segunda 
Guerra Mundial também 
confirmou a plena solidarie-
dade das irmãs canossianas 
com as autoridades locais: 
as acolheram pessoas deslo-

cadas e sem abrigo. A ajuda foi solicita-
da e oferecida aos perseguidos políticos 
e judeus em fuga para a Suíça. Após o 
fim doconflito, são retomados atividades 
educacionais com jardim-de-infância, es-
cola primária e cuidados a órfãos.

Durante a guerra, as Irmãs Ursulinas 
de Milão também foram deslocadas em 
Legnano com a sua escola secundária e o 
Instituto Magistral. As autoridades civis 
e religiosas locais, após o regresso das 
Ursulinas a Milão, insistiram que a Ma-
dre Giuditta Baio prosseguisse o traba-
lho e criasse a escola secundária e o Ins-
tituto Magistral em 1945 e 1946. Foram 
também estabelecidos cursos de dois 

più
vita
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anos em cultura e arte. Em 1948, ape-
nas as famílias envolvidas no trabalho 
foram autorizadas a iniciar acampamen-
tos de verão para crianças necessitadas 
de cuidados na montanha e no mar com 
a compra de uma casa no Val d’Intelvi e 
uma na famosa e bela Versilia.

As Madres, sempre solicitadas pela 
caridade carismática do Instituto, ofe-
receram também alojamento às famílias 
das pessoas hospitalizadas para cuida-
dos médico-especialistas. Mais tarde, 
ofereceram também hospitalidade a pro-
fessores e trabalhadores que eram obri-
gados a deixar as suas famílias para um 
lugar rentável em Legnano e arredores. 
No Instituto, encontram hospitalidade, 
segurança e muito calor humano.

Depois dos anos 60: um novo 
amanhecer

Em 1967começou o novo endere-
ço escolar: a Escola Magistral 
que prepara ao futuro profes-

sores do Jardim como substitutos dos 
cursos profissionais. Os últimos desen-
volvimentos significativos têm lugar na 
última década do século XX, devido e 

necessário,O Instituto Magistral tomará 
o nome de Liceo socio-psicho-pedagogico, 
e depois será transformado em Liceo das 
Ciencias  humanas    também devido a 
mudanças no sistema escolar nacional.

As Canossianas do Instituto “Barba-
ra Melzi”, que durante anos prepararm 
muitos professores para todo o tipo de 
escolas, continuam agora a marcar pro-
fundamente a sua presença ao serviço 
da sociedade através dos novos sistemas 
escolares: da infância à vida adulta. Ge-
rações de crianças, adolescentes jovens e 
famílias podem ainda beneficiar de um 
serviço de utilidade pública com a pro-
posta educativa, cultural e religiosa.

O Instituto é, e será sempre, um lugar 
privilegiado de promoção da integração, 
com a assimilação sistemática e crítica 
da cultura e a fidelidade às orientações 
da Igreja, ao carisma de Santa Madale-
na de Canossa e à Madre Bárbara Melzi.

PAGINAS DE VIDA

Com o fogo do amor
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Chamados a recomeçar do amor

A pandemia de Covid-19 é sem dú-
vida um acontecimento de signifi-
cado histórico, que está mudando 

profundamente as nossas vidas e, se-
gundo muitos, irá transformar as pró-
prias estruturas em que as nossas socie-
dades estão organizadas. Uma mudança 
da qual, muito provavelmente, ainda es-
tamos no início e da qual estamos longe 
de ver todas as consequências.
Mas se ainda é demasiado cedo para en-
contrar fórmulas que sintetizem estas 
transformações, é urgente tentar per-
guntar-nos: que mensagens, que desa-
fios nos são colocados desta vez? o que 
da nossa humanidade eles revelam as  

reações à emergência sanitária? o que 
podemos descobrir ou redescobrir?
Estas são as reflexões e ansiedades que 
atravessam o mundo. Do qual emerge 
um traço comum: a necessidade de uma 
profunda redescoberta da ligação entre 
fragilidade e fraternidade que liga toda 
a família humana. E a humanidade com 
o planeta. Também nós queremos dei-
xar-nos provocar, ouvindo as vozes dos 
homens e mulheres de pensamento e fé. 
Para que as perguntas possam acender 
outras questões em nós.

UM MAIOR AMOR 

David Grossman: “Seremos 
novamente humanos”
A reflexão proposta pelo escritor israe-
lita David Grossman enfatiza como o 
impacto do Covid-19 envolve cada um 
de nós: “Cada um de nós faz parte deste 
drama. Ninguém está isento disso, nin-
guém está menos envolvido do que os 
outros. Olhamos para os nossos entes 
queridos, sentimos o quanto cada ser 
humano tem dentro de si uma civiliza-
ção inteira e insubstituível. A singulari-
dade de cada um irrompe com um grito 
repentino e - tal como o amor leva os 

noivos a escolher 
uma única pessoa 
entre as muitas 
que passam por 
uma vida - também 
o faz a consciência 

do nosso limite. Somos parte do mesmo 
tecido humano, como descobrimos e o 
bem de cada um deles é o de todos.

Massimo Recalca-
ti: “Como a nossa 
ideia de liberda-
de muda”
Segundo o psicoterapeu-
ta italiano Massimo Re-
calcati, a experiência da 
pandemia dá-nos uma 
lição decisiva sobre a noção de liberdade, 
cujo podemos redescobrir o aspeto coleti-
vo e solidário: “Até agora temos interpre-
tado a liberdade como uma propriedade 
do indivíduo, coincidindo com a vontade 
individual de fazer o que se quer, como 
uma manifestação pura e caprichosa do 
ego. A primeira lição tremenda deste ví-
rus é que esta noção de liberdade é uma 
impostura, que a liberdade implica sem-
pre solidariedade, que não se pode pen-
sar na liberdade a não ser na dimensão 
da solidariedade. Isto é o que a epidemia 
nos ensina: ninguém se pode salvar so-
zinho”.
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Papa Francisco: “Os anticor-
pos da solidariedade”
A lição implacável da interligação da 
pandemia mostra-nos como as emer-
gências podem ser derrotadas com 
aquilo a que Francisco chama os “anti-
corpos da solidariedade”. Sim, porque 
se é verdade que 
diante da pandemia 
“as fronteiras caem, 
os muros caem e 
todos os discursos 
fundamentalistas se 
dissolvem diante de 
uma presença qua-
se impercetível que 
manifesta a fragili-
dade de que somos 
feitos”, escreveu recentemente o Papa, 
então é verdade que podemos alcançar  
uma fraternidade que atravessa todas 
as fronteiras. “Pensemos no projeto de 
desenvolvimento humano integral que 
desejamos, que se baseia no protagonis-
mo do pessoas em toda a sua diversida-
de. Pensemos na construção da alterna-
tiva da civilização do amor”.

Julia Kristeva: “A nossa aposta é a nova ternura” 
Temos de recuperar o sentido do limite, que tínhamos removido: nesta redes-
coberta da fragilidade podemos encontrar uma solidez. Este é o coração do re-
flexo da filósofa nascida na Bulgária e de adoção francesa Julia Kristeva: “De 
repente tivemos de contar com a experiência da solidão, existencial, mesmo 
antes da física. De fato, já estávamos em risco de ficar órfãos da dimensão 

humana que é a paixão partilhada. A situação atual convi-
da-nos a confrontar os nossos limites, uma dimensão que a 
contemporaneidade tende a apagar. Agora temos a oportuni-
dade de repensar a vida. Podemos formarnos numa nova arte 
de viver, complexa, exigente e profundamente ética. Podemos 
tornar-nos mais prudentes, mais suave e, deste modo, tam-
bém mais resistente”.

Massimo 
Recalcati: 
“Redescobrir 
o dom”
Para o psicanalista 
argentino Miguel 
Benasayag a atual 

crise representa uma oportunidade 
de redescobrir a dimensão profun-
da do dom na vida pessoal e social: 
“Voltar ao dom não é apenas uma for-
ma de aderir a uma moralidade abs-
trata do bem e da justiça, mas uma 
forma prática de orientar as nossas 
escolhas, de nos orientar para uma 
existência mais justa e feliz, de im-
pedir que ao outro apenas seja dada a 
morte, e não a vida. O pensamento de 
gratuidade é certamente uma porta, 
e não uma porta menor, para abordar 
a compreensão desta complexidade”.
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Três histórias de serviço e amor criativo
A força do compromisso, para além da 
emergência

A pandemia de Covid-19 atingiu 
duramente a humanidade, cau-
sando dor e sofrimento, sepa-

rando famílias, colocando milhares de 
milhões de pessoas ao desespero, cau-
sando medo e preocupação. 
A violência do vírus lançou uma som-
bra negra sobre este 2020. No entanto, 
mesmo no meio desta escuridão, muitas 
pequenas faíscas brilharam e que ras-
garam a escuridão. Muitas vezes são 
pequenas histórias, de pessoas que es-
colheram - apesar da extrema dificulda-
de do momento - comprometer-se, viver 
plenamente o seu trabalho, permanecer 
no seu lugar, mas também ser criativas 
no seu serviço aos outros, especialmen-
te os mais em dificuldade. As pessoas 
que testemunharam como amar sem 
medida dão muitos frutos e são capazes 
de surpreender e gerar, em cascata, ou-
tras boas escolhas.
Falaremos de três deles, provenientes de 
Itália, um dos países mais afetados pela 
pandemia, mas que, ao mesmo tempo, 
gerou testemunhos significativos.

A fotografia em preto e branco retrata-a 
exausta, com a cabeça apoiada no tecla-
do do computador, à procura de alguns 

minutos de descanso após o enésimo, 
infinito, turno consecutivo ao serviço 
dos doentes. A imagem de Elena Pa-
gliarini, enfermeira na sala de emer-
gência do Hospital Maggiore em Cre-
mona, tornou-se um dos símbolos da 
emergência do Coronavírus. Francesca 
Mangiatordi, uma médica do mesmo 
departamento, tirou a fotografia e dis-
se: “Estávamos trabalhando sem parar 
há mais de dez horas. Vimos mais de 
50 pacientes em macas nos corredores, 
em cadeiras, com a necessidade de oxi-
gená-los, mas com um número menor 
de respiradores.  Elena tinha passado 
horas a correr de um paciente para ou-
tro, tentando ajudar mais uma pessoa a 
chegar com febre e insuficiência respi-
ratória. Entre um paciente e outra, ela 
tinha lágrimas nos olhos”.A imagem da 
enfermeira de Cremona contou ao mun-
do, mais do que muitas palavras, sobre 
a violência do vírus e o sacrifício do 
pessoal médico empenhado em cuidar 
dos doentes. Nas semanas seguintes, 
a própria Elena foi afetada pelo vírus: 
depois de ter tratado tantas pessoas 
doentes, sentiu na sua própria pele o 
significado de ser afetada pelo contágio. 
Agora ela está curada e continua o seu 
trabalho ao lado daqueles que sofrem 
no hospital.
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Ele permaneceu a bordo, até ao último 
no navio, descendo apenas depois de 
se certificar de que toda a tripulação e 
milhares de passageiros estavam em 
segurança. Gennaro Arma foi o capi-
tão do “Diamond Princess”, o navio de 
cruzeiro que esteve atracado durante 
quase um mês no porto de Yokohama, 
Japão, após um surto de coronavírus. 
A fotografia do capitão que, usando um 
carrinho e uma máscara, deixa a Prin-
cesa dos Diamantes sozinha, sozinha, 
viajou pelo mundo, despertando uma 
onda de respeito e simpatia. O Capitão 
Arma, que se manteve na ribalta no 
momento de máxima exposição me-
diática, fez o que deveria ser óbvio para 
o comandante de um navio, mas que 
não é de todo tomado como garantido: 
permaneceu no seu lugar, gerindo uma 
situação dramática, a mais difícil e ine-
sperada da sua carreira, mantendo a 
cabeça fria como a emergência montada 
e os 3.700 passageiros de 56 nações, 
embora confinados nas suas cabines, 
foram infetados a centeia. O Capitão 
Arma, por outro lado, nunca perdeu o 
ânimo. Durante a quarentena
ele tinha uma atenção diária para os 
seus passageiros e tripulação, sempre 

atento para evitar qualquer alarmismo: 
do altifalante ele transmitia as últimas 
notícias com uma espécie de boletim e 
notícias sobre a vida a bordo. Como um 
verdadeiro homem do mar.

O Presidente da República Italiana, 
Sergio Mattarella, atribuiu-lhe a honra 
de Cavaleiro de Mérito aos 24 anos de 
idade. Giacomo Pigni, de Legnano, 
tem trabalhado arduamente para asse-
gurar a proximidade e ajudar os mais 
frágeis anciãos da sua cidade. Ele coor-
denou um grupo de cerca de 30 pessoas 
do seu território no serviço de entrega 
de mantimentos aos idosos que durante 
a emergência foram  obrigados a per-
manecer nas suas casas, porque esta-
vam mais em risco. Além disso, criou 
um serviço de assistência telefónica, 
tomando o bastão da Associação Auser 
Ticino Olona, que presta este serviço 
há anos, mas que não se encontrava 
capaz de o fornecer na emergencia pre-
cisamente porque se baseia no trabalho 
voluntário de pessoas mais velhas.
Foi capaz de envolver muitos jovens e 
criar solidariedade entre gerações. “Sin-
to-me honrado e comovido pelo reconhe-
cimento recebido pelo Presidente da Re-
pública - disse ele - mas mais do que eu, 
este reconhecimento vai para todas as 
pessoas que trabalharam arduamente 
nos últimos meses e para as realidades 
que no nosso tecido social, com espírito 
de serviço e dedicação, apoiam as pesso-
as mais fracas das nossas comunidades 
sem pedir nada em troca”. 
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INTRODUÇÃO AO INQUÉRITO 

BRASIL PAG 16 TESTEMUNHO PAG 18

por Paolo Bovio

Como a família Canossiana está 
vivendo este tempo de transfor-
mação?

Esta é a questão no centro do Inquérito 
sobre o mundo Canossiano que apre-
sentamos nesta edição.

Para tentar dar uma resposta, reco-
lhemos muitas histórias de diferentes 
continentes - América Latina, Ásia, 
Oceânia - deixando falar os diferentes 
rostos das comunidades canossianas: 
desde as comunidades comprometidas 
com os pobres, às Irmãs que vivem o 
seu ministério com os jovens, às vozes 
dos leigos empenhados no serviço ao es-
tilo de Madalena.

Muitos tesseras de um único mosaico, 
do qual emerge uma resposta que pode-
ríamos resumir da seguinte forma: em 
todo o mundo a família Canossiana vive 
este tempo transformado tentando ser 
fiel a uma medida de amor que é  amar 
sem medida.

É o amor sem medida que leva as Irmãs 
das comunidades do Maranhão a tomar 
conta dos últimos que foram duramente 
atingidas da pandemia, e de envolver 
entusiasticamente muitos colaborado-
res leigos nesta dimensão de serviço.
É o amor sem medida que tem acom-

panhado, durante 50 anos, a presença 
missionária em Darwin, Austrália, uma 
presença constantemente aberta para  
escutar e a responder às necessidades 
dos mais fracos.
É um amor sem medida que levou as Ir-
mãs do Japão a «ousarem» e assegurar 
que os jovens de língua inglesa possam 
participar online nas celebrações eu-
carísticas durante a quarentena. E é o 
amor sem medida que inspira a ação 
das comunidades ativas no Norte da 
Índia.

São testemunhos pelos quais expres-
samos a nossa gratidão e com os quais 
partilhamos com vocês, amigos, para 
falarem e questionar o estilo e o espíri-
to das nossas ações diárias.

NORTE DA ÍNDIA PAG 19

ARGENTINA PAG 20 AUSTRÁLIA PAG 24 JAPÃO PAG 26



Nós Canossianas chegámos há 
mais de 40 anos em uma zona 
periférica de Imperatriz, na 

terra do Maranhão - região nordeste do 
Brasil - com uma população de mais de 
259 mil habitantes. A cidade estende-se 
ao longo das margens do grande rio To-
cantins: é o maior centro comercial da 
região do Tocantins, a porta amazónica, 
atravessada pela  BR010 (Belém-Brasi- 
lia). Há também muitas aldeias indíge-
nas à volta da cidade.
Desde o início, tentamos viver o dom da 
nossa missão nesta terra com o espíri-
to do Bom Samaritano, que vê, sente 
compaixão e cuida dos infelizes: assim 
como o próprio Jesus se aproxima com 
compaixão da dor do outro, fazendo-se 
próximo.
Na nossa vida quotidiana tentamos es-
tar sempre atentos às necessidades do 
nosso povo: desde a falta de alimentos, 
à precariedade da saúde, ao edu- cação, 
que é capaz de transformar a sociedade.
É o conhecimento da Palavra que 
aproxima o homem de Deus e o põe em 
escuta.

O AMOR NÃO TEM LIMITES
Na terra do Maranhão. A Caridade de Madalena no desejo de ir

Os habitantes do Maranhão são pes-
soas de fé viva: preparam com muito 
esforço, dedicação e amor as celebra-
ções da Palavra, a recitação do terço, 
os estudos bíblicos, as novenas. Junta-
mente com eles rezamos sempre pelas 
vocações, porque sabemos que a voca-
ção é um dom de Deus e nunca se tem 
apenas a história pessoal como objetivo, 
mas é sempre em vista de uma missão, 
é um dom da vida em defesa da vida: a 
vocação é amar e doar-se a si próprio. 
O testemunho de fé viva destas pesso-
as fala muito a nós irmãs: mesmo em 
situações difíceis, elas são capazes de 
permanecer alegres, acolhedoras, não 
se queixam das suas vidas, e acreditam 
que Deus na sua bondade nos trouxe 
até elas naquele preciso momento e na 
difícil situação em que se encontram.
E de fato o Senhor viu estas pessoas, 
sentiu compaixão e enviou-nos, com um 
cesto de comida, um vestido, um prato 
de sopa, ou mesmo apenas para as ou-
vir; em tudo o que vêem que Deus está 
presente, são pessoas de fé e esperança. 
O que tentamos fazer no meio destas 

pessoas é ser 
uma presença, 
oferecer algum 
conforto estan-
do perto deles, 
ouvindo as suas 
situações e aju-
dando no que é 
possível. Esta é 
a nossa acção e 
a nossa forma 
de agir.
Neste período 

INQUÉRITO
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parar.  E dissemos 
com o coração cheio 
de amor que não 
vai parar de jeito 
nenhum!
Percebemos que, 
como Canossianas 
discípulas de Jesus, 
somos provocadas 
todos os dias a não 

desanimar perante os desafios, a negli-
gência das autoridades governamentais 
e manter os nossos corações sempre 
aquecidos pelo desejo de tornar Jesus 
Cristo conhecido e amado, a todos aque-
les que ainda não o conhecem, partindo 
o pão da Palavra e da comida, o pão que 
satisfaz as suas necessidades.
Estamos gratos a Deus, e às pessoas 
que têm estado e estão sempre dispos-
tas a ajudar-nos com doações e com o 
trabalho voluntário dos nossos amigos 
(tais como Leonardo, Luigia, Eliana, 
Miranda e Gabriela) que não mediram 
os seus esforços, e vieram para nos 
ajudar nesta missão que o Senhor nos 
confiou.
Até aqui o Senhor ajudou-nos e certa-
mente continuará a ajudar-nos, disso 
estamos convencidas .  Porque somos 
trabalhadoras da Sua Messe.

marcado pelo pânico do Covid-19, fomos 
empurrados a sair do isolamento, por-
que a situação lá fora “gritou” mais alto 
e por isso nos colocamos num estado de 
saída, tentando estar presentes espe-
cialmente em situações críticas como 
nas areas de  invasões de terras.
Nestes lugares, de fato, muitas pessoas 
vivem numa condição de grande ins-
tabilidade,  mudam sempre de lugar 
porque não têm uma casa própria. Mas 
ficámos surpreendidos com situações 
ainda mais precárias. Sempre que saí-
mos de casa para levar comida e roupa, 
descobrimos que foi o Senhor que nos 
guiou e nos levou a lugares onde não tí-
nhamos planejado ir, onde encontrámos 
pessoas com ainda mais necessidades. 
A nossa ação evangelizadora neste pe-
ríodo de isolamento social desde feve-
reiro continuou assim: não conseguimos 
parar, porque a situação do nosso povo 
leva-nos à compaixão.
Sentimo-nos desamparadas quando 
confrontados com realidades muito 
tristes e difícil, várias vezes caíram lá-
grimas no nosso rosto, porque vimos as 
emoções das pessoas quando nos viram 
com comida ou qualquer outra coisa nas 
nossas mãos.Desta forma, chegámos 
à conclusão de que a missão não vai 

por Ir. Maria Des Dores
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Cqual é a 
missão 
para mim? 

A missão é tudo!
Afinal, este é o 
mandato de Je-
sus: “Ide por todo 
o mundo e anun-
ciai a boa nova 
a todas as cria-
turas” (Marcos 
16,15).
Sinto-me uma 

pessoa extremamente apaixonada pela 
vida e missão de Jesus. Ele envia-nos 
com autoridade e testemunho em cada 
momento da Sua missão e da Sua pre-
dileção pelos mais pobres: Jesus esteve 
sempre e em cada momento ao lado dos 
Seus, já não à frente deles ou atrás de-
les. É isto que tentamos fazer, estando 
ao lado das pessoas que precisam de 
nós.
Neste período, mais precisamente a 
partir de Março de 2020 tudo começou, 
com uma grande inundação deixou 
muitas famílias sem casa, sem comida, 
sem roupa, sem nada e ainda mais nes-
ta atual situação mundial do Covid-19.

Não se podia ficar em casa parada, 
tranquila enquanto muitas pessoas 
morrem e têm necessidades sem a base 
para sobreviver! E quando tens uma 
experiência real com Cristo ressusci-
tado atiras-te sem medo e já não podes 
parar, porque o amor tomou conta do 
teu próprio ser e tu não és mais dono 

“MISSÃO”? É TUDO PARA MIM”!
O testemunho de uma jovem do Brasil

de si mesmos. É assim que eu me sinto 
quando estou na missão.
É por isso que confio e abraço este 
trabalho com as Irmãs Canossianas, 
porque acredito que este é o caminho do 
amor. O mundo precisa de mais mulhe-
res e homens sem medo de arregaçar 
as mangas para a luta e os direitos dos 
mais desfavorecidos. Vejo-os aqui na 
minha cidade de Imperatriz, no Estado 
do Maranhão, e no bairro “Ayrton Sen-
na” onde vivo com a minha família.
Vejo um testemunho de amor, fidelida-
de e uma alegria que infecta todos por 
onde passam.

INQUÉRITO
MUNDO CANOSSIANO

por Eliane Miranda Lima
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Santo Agostinho escreveu: “A me-
dida do amor é amar sem medi-
da”. O significado desta citação é 

que estamos ao lado das pessoas que 
amamos, não importa o que a vida lhes 
reserve. Porque o amor alimenta a vida 
como nada mais.
O amor é real quando é puro, sem 
proveito, não com base no quanto os 
outros nos importam. A mensagem 
de amor tem sido um tema central no 
Magistério do Papa Bento XVI. Na sua 
primeira encíclica “Deus Caritas est” 
(“Deus é amor”), o Santo Padre Emérito 
lembrou-nos que “a Igreja não pode ne-
gligenciar o serviço da caridade mais do 
que os Sacramentos e a Palavra”. Para 
a Igreja, a Caridade faz parte da sua 
própria natureza, uma expressão indis-
pensável do seu próprio ser”.
Uma testemunha credível do amor 
sem medida é alguém que, como diz a 
máxima, “é ele próprio e está bem”: em 
outras palavras, alguém que vive a sua 
vida quotidiana em
 

O QUE SIGNIFICA AMAR SEM MEDIDA?
Uma reflexão a partir da experiência do Norte da Índia

Jesus. Mas o que define uma pessoa 
que ama sem medida? Certamente pos-
suindo um espírito alegre e hospitaleiro 
no verdadeiro sentido da palavra, com o 
coração aberto, lutando contra os erros 
em vez de os procurar, aceitando os li-
mites de cada um e aceitando o perdão.

Como disse Madre Teresa de Calcutá 
quando recebeu o Prémio Nobel da Paz: 
“O que podeis fazer para promover a 
paz no mundo? Vai para casa, ama a 
tua família e amigos, ama-os sem me-
dida”.
Isto é o que tentamos viver, cada dia, 
nas comunidades da província A “Ra-
inha da Paz” do Norte da Índia: fazendo 
a nossa parte para construir um mundo 
melhor, por exemplo, dedicando tempo 
aos mais pequenos, motivando os rapa-
zes a ir à escola, acompanhando os se-
minaristas em oração, caminhando ao 
lado dos jovens que se preparam para o 
casamento.

por Ir. Victoria Alex
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Seguindo o caminho traçado pelo 
Papa Francisco, para sermos 
“Igreja em saída”, juntamo-nos 

a todos os irmãos que sofrem as con-
sequências e ameaças do Covid-19, de 
outros problemas de saúde, bem como 
medos, insegurança, falta de paz, es-
perança, ansiedade, solidão, incerteza 
sobre o que pode acontecer. Vamos ao 
encontro de  tanto sofrimento com a ale-
gria do Evangelho de Jesus, porque a 
Palavra ilumina e unifica a nossa vida 
consagrada, harmonizando a fé e a vida 
para a missão. Com o nosso testemu-
nho de esperança, paciência e caridade, 
damos prioridade à escolha preferen-
cial para os pobres, seguindo os passos 
da nossa Fundadora, Santa Madalena, 
pedindo-nos: “Um amor incondicional 
como nosso objetivo, Amar sem medida” 
(João 13:34) para que o possamos toca-
-lo na fé, com a humildade e ternura de 
Maria no serviço mais amoroso, mais ge-
neroso e mais paciente, através de ges-
tos concretos nos vários ministérios da 
Caridade.
Na sua carta programática, Madre An-
namaria Babbini, Superiora Geral, con-
vidou-nos a perguntar-nos: “O que signi-
fica ser Filhas da Caridade, Servas dos 
Pobres no contexto atual? Nas várias 
reuniões da comunidade, colocámo-nos 
esta questão .  A realidade pressiona-nos 
e a graça da vocação sustenta o nosso 

PERTO DOS IRMÃOS QUE SOFREM
Sendo “Igreja de saída”, na Argentina, hoje

olhar para frente. Apesar da perplexi-
dade inicial e das portas que nos foram 
subitamente fechadas, o Espírito Santo 
mostrou-nos que a Caridade, da qual 
somos Filhas, se apresentou com novos 
rostos, novos nomes, novas circunstân-
cias e necessidades.
Partilhamos convosco algumas das ex-
pressões ministeriais que as nossas 
comunidades oferecem especialmente 
às pessoas afetadas pela pandemia, os 
amado de Jesus, os nossos “queridos po-
bres”.

Comunidade de Nossa Senhora de 
Lourdes, Quequén (Buenos Aires), 
Argentina.
O município de Necochea é a cidade 
portuária do Quequén, localizada na 

INQUÉRITO
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vêm à nossa casa, àqueles que nos 
param na rua, ou àqueles que se 
aproximam da Cáritas em busca de 
alívio, alimento e abrigo para cobrir 
e aquecer os seus corpos, bem como 
para aquecer a esperança e a paz nos 
seus corações.
- Acompanhar os doentes e os idosos. 
Quando o doente ou idoso necessita 
da visita do sacerdote para receber 
o sacramento da reconciliação ou a 
unção dos doentes, comunicamo-lo ao 
pároco para satisfazer a sua necessi-
dade espiritual.
- Acompanhar os catequistas. Acom-
panhamos os catequistas da paróquia 
em formação de uma forma virtual e 
por vezes colaboramos também com 
os catequistas da escola paroquial.
- Acompanhar os adultos mais ve-
lhos, sozinhos e em risco. Ajudamos 
pessoas solitárias a lidar com certas 
formalidades, tais como o pagamen-

zona costeira atlântica da província de 
Buenos Aires, Argentina. Num dos su-
búrbios, muito pobre, há uma nossa co-
munidade, dedicada a Nossa Senhora de 
Lourdes. Uma palavra ressoa em todas 
as ações ministeriais: acompanhar.

- Acompanhar através da escuta te-
lefónica pessoas solitárias, doentes, 
idosas, que vivem de luto, nestes 
tempos de angústia, solidão, desâ-
nimo, incerteza do que está para vir, 
medo, insegurança.  Oferecendo-lhes 
momentos de serenidade, alegria e 
esperança cristã; estas pessoas sen-
tem-se fortalecidas por terem tido 
este encontro.
- Acompanhar atraves a cáritas.
Como mães, com o coração, olhos, 
mãos e ouvidos abertos aos mais 
pobres, mais jovens, mais doentes e 
mais vulneráveis, aproximamo-nos 
deles abrindo a porta àqueles que 



“Jesus amou aqueles que eram Seus 
no mundo, e Ele os amou até o fim...” 
João 13:1  
Em todos os momentos de sua vida, 
e em sua morte, Jesus não respirou 
nada além de amor. Ele amou 
quando impôs Suas mãos sobre os 
doentes e os curou; amou quando 
alimentou os famintos, suprindo suas 
necessidades físicas; amou quando 
chorou sobre Jerusalém; amou 
quando derramou sangue no Get-
sêmani e renunciou a Sua vontade.  
Jesus inclinando-se para lavar os pés 
de seus discípulos é outro exemplo 
poderoso de amor sem limites. Para 
compreender plenamente a exten-
são deste evento, consideremos tudo 
o que estava acontecendo com 
Jesus naquele momento. Nas últimas 
horas antes de sua prisão e execu-
ção, sabendo que ele está prestes a 
morrer, Jesus nos dá o exemplo de 
um amor que nos serve incondicio-
nalmente. Um amor que coloca os 
outros em primeiro lugar. Estes são 

seus últimos momentos para falar 
com seus discípulos e fortalecer as 
lições que ele quer que eles apren-
dam. No entanto, ao pegar uma 
toalha e se humilhar, ele fez mais do 
que apenas lavar seus pés. A última 
mensagem que Jesus quis deixar a 
seus discípulos foi além das palavras, 
manifestando-se como um exemplo 
de absoluta humildade da qual 
brota o amor absoluto.  
Foram esses mesmos discípulos que 
às vezes não conseguiram reconhe-
cê-lo. Mas Jesus os amava mesmo 
quando eles não o entendiam, 
quando o frustravam, quando ele os 
repreendia, quando duvidavam de 
suas habilidades. No Monte Tabor ou 
no Jardim do Getsêmani, Ele amava 
os seus; somente em oração ou 
rodeado pela multidão com as 
pessoas empurrando para tocá-lo, 
Seu coração era fiel a eles; em vida 
e morte Seu amor nunca vacilou.  
Seu amor é evidente não apenas no 
que Ele revelou a seus discípulos, mas 

O AMOR MAIOR           
Sr. Melissa Dwyer
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também no que Ele escondeu deles, 
sabendo que seria demais para eles 
entenderem. Assim, para nós também, 
o amor de Jesus se manifesta nas 
oportunidades que ele nos prepara, 
bem como na graça que ele nos dá 
para suportar os momentos em que 
lutamos para ver sua presença amoro-
sa. Pode ser difícil não perder de vista 
a verdade de que o amor de Jesus 
por nós é o mesmo em momentos em 
que nos sentimos eufóricos como nos 
momentos em que nos sentimos 
esmagados por nossa indignidade e 
fragilidade humana.  
Olhando mais profundamente a 
passagem do Evangelho, vamos 
considerar duas partes. Primeiro, quem 
Jesus ama? “Seus que estavam no 
mundo”. Ao escrever o Evangelho, 
João Evangelista se referiu inicialmen-
te aos discípulos de Jesus com os 
quais ele estava prestes a comer a 
Última Ceia. Estes eram seus seguido-
res mais próximos que o haviam 
escutado e que haviam viajado com 
ele, tentando entender sua mensa-
gem.  
Na mesa com Jesus, sentaram-se 
aqueles que O traíram, negaram e O 
abandonaram quando Ele mais 
precisava dEle. No entanto, foi a este 
grupo de indivíduos que Jesus se 
aproximou para demonstrar um ato 
de amor sem medida.  
Nós também nos sentamos naquela 
mesa. Estamos entre aqueles que são 
“seus no mundo”. Aqueles que Jesus 
ama até o fim incluindo você e eu, 
que pertencemos a Ele, mas estamos 
imersos no mundo, que tentam torná-
-lo conhecido e amado. Ele nos ama 
em nossos momentos de intimidade 
com Ele, bem como em todos os 
momentos em que o traímos, o nega-
mos e o abandonamos. Ele nos ama 
quando estamos no topo da monta-

nha com Ele e  
cantamos seus louvores da mesma 
forma que ele nos ama quando nos 
afastamos dele e ignoramos seu 
convite para voltar para casa. Ele nos 
ama quando finalmente nos voltamos 
para Ele com o coração partido e o 
orgulho ferido e clamamos a Ele, 
confiando que Seu nome é amor e 
Sua promessa é a misericórdia. Ele nos 
ama até o fim.  
A extensão do amor de Jesus é o 
núcleo da segunda parte de João 
13:1. “Até o fim” no texto grego é eis 
telos, o que significa, literalmente que 
Ele os amava na perfeição. Ele os 
amou até o fim. Ele os amava com 
total plenitude de amor. É um amor 
extremo, radical.  
Não é apenas um amor que vai além 
do que podemos compreender ou 
além do que já experimentamos. Jesus 
amava seus discípulos e, por sua vez, 
nós, perfeita e completamente  inde-
pendentemente do que façamos. Ele 
nos ama como somos, não como 
queremos ser. Seu amor é sem medida. 
Sem limites. Até o fim.  
É no exemplo que Jesus dá quando se 
curva para lavar os pés de seus 
discípulos que nos lembramos de que 
ele não só ama, mas nos ama até o 
fim. É o maior amor de Jesus naquele 
momento que toma a iniciativa, que 
não depende do mérito humano, mas 
sim de uma imensa liberdade. Em uma 
época em que a maioria das pessoas 
se preocuparia consigo mesma, Jesus 
se inclinava desinteressadamente e se 
humilhava para satisfazer as necessi-
dades dos outros. O amor genuíno é 
assim.  
Somente a humildade absoluta pode 
gerar amor absoluto.  
Santa Madalena de Canossa passou 
sua vida tentando entender este amor 
que se traduziu em uma vida de 



caridade e humildade. Foi sua capa-
cidade de captar uma fração do 
amor de Deus que exigiu uma respos-
ta à intimidade que ela experimentou 
e lembrou nela uma vontade incondi-
cional de amar todos aqueles que 
Deus colocou diante dela. Na imita-
ção de Cristo, seu grande exemplo, 
Madalena procurou amar aqueles 
que lhe foram confiados no mundo, 
convidando a todos aqueles que 
prosseguiriam seu carisma a amar 
acima de tudo, com especial atenção 
àqueles que estavam na maior pobre-
za.  
Nas Memórias lemos como durante a 
contemplação Madalena pensava 
que estava “morrendo de amor”. 
Assim como Madalena, também nós 
experimentamos momentos em que 
somos submergidos pelo amor de 
Deus, e tão rapidamente podemos 
facilmente perder de vista esse mes-
mo amor quando as situações da vida 
parecem nos dominar. Madalena teve 
que lutar com seu amor por Deus, 
passando entre momentos em que se 
sentia dominada pela profundidade 
do amor de Deus por ela, e momentos 
de dúvida quando se sentia isolada e 
distante do abraço de Deus. Seu 
consolo, e mais tarde o nosso, perma-
nece na certeza de que o amor de 
Deus nunca muda, e Ele simplesmente 
espera que voltemos para Ele.  
Para nós, amar continua sendo uma 
viagem e uma escolha. Enquanto 
tentamos fazer este convite para 
amar, para escolher amor, vamos 
refletir corajosamente sobre nossas 
vidas e refletir: o que significa para 
mim amar as pessoas “até o fim”?  
Pode ser relativamente fácil amar os 
pobres que servimos em nossos minis-
térios. No entanto, imitando Jesus, o 
maior desafio para nós pode realmen-
te ser amar aqueles que se sentam à 

nossa mesa. Em cada uma de nossas 
relações, somos convidados a amar, 
mesmo quando isso custa.  Amar sem 
medida. A um amor servil que nos 
convida a dar nossas vidas por nossos 
irmãos e irmãs, especialmente aqueles 
com quem temos dificuldades e que 
nem sempre concordam com nossa 
maneira de ver o mundo.  
Quando os desafios da vida nos 
abalam, é então que Jesus nos convi-
da a sentar aos pés da cruz e contem-
plar seu maior Amor. Quando somos 
chamados a dar sentido a dificulda-
des que não podem ser explicadas 
pelo raciocínio humano, é então que 
olhamos para a cruz e vemos a 
expressão mais poderosa de um amor 
que não faz sentido. Quando somos 
mal compreendidos e acusados 
falsamente, é então que encontramos 
nossa força em Jesus cuja voz ressoa: 
“Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o 
que fazem”.  
A partir desse ato inigualável de amor 
altruísta na cruz, tiramos forças para 
avançar, conscientes de que o amor 
supera tudo. Tentaram pregar suas 
mãos e pés em uma árvore, mas o 
coração de Jesus não foi retido pelo 
amor; açoitaram-no tentando quebrar 
seu espírito, mas não conseguiram 
afastar dele a confiança total no Pai; 
inventaram mentiras ferozes para 
tentar desacreditá-lo, mas não conse-
guiram levá-lo a negar quem ele era; 
cuspiram nele e o tentaram de todas 
as maneiras, mas não conseguiram 
levá-lo a renunciar à sua missão de 
amor.  
O amor é o fundamento da Igreja que 
Jesus construiria através de seus 
discípulos. O amor é a base que Ele 
continua a procurar construir através 
de nós que permanecemos Suas mãos 
e pés que levam a mensagem em 
nosso mundo moderno. Ao enfrentar-



mos estes tempos sem precedentes, 
podemos tentar abrir nossos corações 
para que o amor se torne nosso único 
propósito na vida.  
Que o exemplo de Jesus, que amou 
aqueles que foram Seus até o fim, seja 
nossa inspiração para amar sem 
medida. Que todos os dias nos esfor-
cemos para responder ao convite 
radical de Cristo, o que nos tranquiliza: 
“Dei-vos um exemplo, para que façais 
como eu vos fiz”.  
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to de impostos, uma vez que não tem 
ninguém que se possa comprometer 
nestas circunstâncias.

Comunidadede São José Berisso 
Buenos Aires  Argentina
A poucos quilómetros da cidade de La 
Plata, encontramos a cidade de Berisso, 
“capital provincial do imigrante”, com 
duas comunidades educativas. Partilhar 
é a palavra que resume a nossa forma de 
viver o ministério, em solidariedade com 
os mais pobres.

- Graças ao trabalho dos grupos de 
liderança da escola e dos professores 
da escola, as famílias mais necessi-
tadas e em risco, devido à falta de 
trabalho e consequentemente à falta 
de rendimentos para sustentar as ne-
cessidades básicas, vinte isoladas da 
comunidade desde meados 
de Abril, as irmãs entregam
comida para as famílias dos 
alunos das escolas de Nossa 
Senhora de Loreto.
- Na capela de Santo Antó-
nio da Paróquia dos Santos 
Pedro e Paulo, uma irmã, 
juntamente com alguns vo-
luntários da Cáritas, assiste 
50 famílias através de a dis-
tribuição de cestas basicas.
- Através das redes sociais 
e de todas as oportunidades 
que o mundo virtual nos oferece. Em 
Maio, celebrámos também a “Coppa 
Santa Maddalena” de forma criativa: 
com jogos programados pelos pro-
fessores a nível inicial e primário e 
para o nível secundário pelos alunos. 
A resposta alegre das famílias foi o 
nosso maior presente.

- Convidamos os professores e alunos 
do nível superior a cinco reuniões 
para se aproximar  um pouco mais 
perto do coração da nossa Fundado-
ra: na sua relação com Maria, nos 
seus laços, na sua família, como fu-
turos educadores e com um coração 
sem fronteiras.
- Participamos em encontros ani-
mados de esperança e oração junta-
mente com duas comunidades paro-
quiais, uma em Berisso e outra na 
província de Neuquén, a 1.200 km da 
nossa cidade e junto ao IAM (Infan-
cia e adolescentes Missionaria arqui-
diocesana.
- Oferecemos às famílias e professo-
res
· orientação através de reuniões ao 

vivo de dois profissionais para conti-
nuar a passar este tempo com sereni-
dade e laços de qualificação.

Comunidade Santa Madalena de 
Canossa, Los Hornos (Buenos Ai-
res), Argentina. A nossa comunidade 
fica no bairro de Los Hornos, nos arredo-
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res para ver como viver a nossa missão 
hoje, em resposta às necessidades da-
queles que mais sofrem. O nosso
 
 serviço neste tempo particular é para 
os nossos irmãos e irmãs a expressão 
do amor do Pai em Jesus. E a busca por 
este amor dá sentido às nossas vidas. 
Sem uma visão global não haverá futu-
ro: mesmo que o Covid-19 nos impõe um 
modo de vida que rejeita a proximidade, 
consideramos o “mistério da proximida-
de” como a única forma de revigorar e 
dar sentido a nossa presença. Tal como 
Madalena, não podemos parar. A nossa 
vocação como Filhas da Caridade cha-
ma-nos a olhar para o homem com o 
olhar do Pai em Jesus. A pandemia só 
nos leva ao desânimo e à frustração se 
nos fecharmos a esta única realidade. 
Agradecemos a Deus pelo serviço que 
podemos oferecer à sociedade e à Igreja 
através do Instituto, como Filhas da Ca-
ridade, Servas dos Pobres.

res da cidade de La Plata. A palavra que 
recupera força neste tempo é gratidão.

· Ao Senhor porque nos surpreende, 
através dos gestos dos próprios po-
bres, que agradecem ser ajudados 
a partilhar connosco algo delicioso 
preparado com muito amor por eles 
próprios, ou na generosidade e com-
paixão de muitos amigos canossia-
nos, que procuram e oferecem a sua 
ajuda e partilham bens com aqueles 
que não os têmpo
- Muitos bons professores, que dão 
tudo para se juntarem ao sonho de 
Madalena, não se deixam levar pelas 
dificuldades de uma educação que, 
neste momento, se baseia no digi-
tal. Ultrapassam as suas próprias 
frustrações e as dos seus estudan-
tes; aproveitam ao máximo os meios 
que têm para ensinar, mesmo que se 
sintam tão limitados; preocupam-se 
criativamente com aqueles que são 
excluídos da virtualidade para não 
serem também excluídos da aprendi-
zagem.
- Aos leigos, muitos deles membros 
da Associação de Leigos Canossianos, 
e às boas pessoas que vivem com a 
certeza e a esperança de que “aquele 
que é fiel no pouco será fiel no muito”, 
e que todo o esforço continua a fazer 
parte da lógica do Evangelho dos cin-
co pães e dos dois peixes...

O próximo Capítulo Geral irá convidar-
-nos a discernir a “Reconfiguração na e 
para a missão hoje”; a pandemia fez-nos 
avançar, e continuamos a ser buscado-

Irmãs da Comunidade de Quequén, Berisso e Los Hornos 
 Provincia Nuestra Señora de Luján (Argentina-Paraguay)



“Jesus não é amado porque não 
é conhecido”. Estas palavras 
de Santa Madalena de Canos-

sa, Fundadora das Filhas da Caridade, 
inspiraram as Irmãs que serviram Dar-
win durante 50 anos. O desejo de tornar 
Jesus conhecido e amado levou as pri-
meiras missionárias a empreender o seu 
ministério para o povo desta terra, com 
uma grande variedade de serviços para 
satisfazer as urgências dos mais neces-
sitados.
Darwin, localizado nos Territórios do 
Norte, hospeda uma grande população 
de aborígenes australianos, metade dos 
quais vivem abaixo do limiar da pobre-
za. E é precisamente com o objetivo de 
cuidar do povo necessitado que as duas 
primeiras Irmãs Canossianas - Teresi-
na Franguelli e Irene Motta - chegaram 
a Darwin a 31 de Outubro de 1970. A 
convite do Bispo John O’Loughlin, fun-
daram a “Aldeia 
Bakhita”, um 
complexo de cin-
co casas lares 
para crianças 
com necessidade 
de cuidados re-
sidenciais, tanto 
a longo como a 
curto prazo.
No entanto, à 
chegada das Ir-
mãs, a constru-
ção da Aldeia 
não havia sido ainda concluída.
Enquanto esperavam a conclusão, as 
duas Irmãs, que depois tornar-se três, 
com a chegada da Ir. Susanna Castelli - 
foram alojadas na sede da missão católi-
ca durante 14 meses. Durante esse tem-

FAZER CONHECER E AMAR 
JESUS, HÁ 50 ANOS
A presença Canossiana a Darwin, Austrália.

po, uma 
vez que 
as mis-
s i o n á -
rias vi-
nham de 
I t á l i a , 
o Bispo 
O ’ L o u 
- lhes 
conf iou 
a pasto-
ral  dos 
migran-
tes ita-
lianos que haviam se mudado para Dar-
win.As necessidades eram tão    grandes 
que mesmo após a abertura e o início 
daAldeiade Bakhita em 1972, as Irmãs 
optaram por continuar o seu serviço à 
comunidade  italiana. Posteriormente,  
as Irmãs começaram a servir a paróquia 

de SãoPaulo, in-
cluindo o ensino 
do catecismo       
 às escolas esta-
tais  de Darwin.
 O ciclone Tracy 
que atingiu em 
1974 sobre a  al-
deia de Bakhita 
foi destruída, 
pondo um fim ao 
serviço de cuida-
dos residenciais 
para às crian-

ças. No entanto, o convento foi reparado, 
assim  as Irmãs puderam  ficar e exercer 
os seus ministérios a partir desse local 
por mais nove anos. Em 1983, as Irmãs 
Canossianas mudaram-se para o atual 
convento, que foi construído para elas 
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tas maneiras. Com coração 
aberto às necessidades lo-
cais, as Irmãs não só asse-
guraram o cuidado pastoral 
dos imigrantes e refugiados 
italianos, timorenses e por-
tugueses, mas também se 
empenharam durante mui-
tos anos no trabalho pasto-
ral na paróquia, incluindo 

catequese e preparação para 
os sacramentos, serviço às comunidades 
aborígenes, e educação religiosos, tan-
to nas escolas estatais como católicas, 
no acompanhamento de movimentos e 
grupos familiares, na visita a prisões de 
mulheres e mais recentemente no servi-
ço com a Sociedade de São Vicente e no 
ensino na escola primários.
Neste ano 2020 celebramos 50 anos de 
presença e serviço das nossas Irmãs 

aqui em Darwin. 
R e c o r d a m o s , 
com gratidão, 
não só as Irmãs 
que viveram e 
trabalharam em 
Darwin duran-
te todos estes 
anos, mas tam-
bém o povo que 
Deus colocou no 
nosso caminho. 
Continuamos a 
acreditar com 
confiança que 

o Senhor, que nos conduziu a Darwin, 
continuará certamente a acompanhar-
-nos enquanto tentamos servi-lo com 
todo o nosso coração.

nos terrenos da paróquia de São Paulo. 
A propriedade da Aldeia de Bakhita vol-
tou à diocese que a confiou à Sociedade 
de São Vicente de Paulo, que a transfor-
mou numa instalação para os desabri-
gados.
Durante toda a sua estadia em Darwin, 
as Irmãs Canossianas permaneceram 
abertas para assumir as necessidades 
emergentes e de pobreza. 
Como aconteceu novamente quando, 
após a suspensão dos projetos na aldeia 
de Bakhita, sur-
giu uma nova 
e m e r g ê n c i a : 
ajudar os refu-
giados timoren-
ses que fugiam 
da guerra civil 
de 1975. A ci-
dade de Darwin 
p r e p a r o u - s e 
para lhes dar as 
boas-vindas, tal 
como as Irmãs, 
que prestaram 
um valioso apoio as comunidades de 
Timor: um serviço que continua até aos 
dias de hoje.
Nestes últimos 50 anos,  34 Irmãs Ca-
nossianas  serviram em Darwin de mui-
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Quando o novo Coronavírus surgiu 
e as atividades da igreja foram 
suspensas, a escalada de notí-

cias e informações sobre sua propagação 
aparentemente impossível de parar 
 trouxe medo, ansiedade e inseguran-
ça aos corações de muitos. A quem re-
correr? Para onde ir? Os crentes costu-
mavam correr para a igreja para orar e 
implorar a Deus por Sua graça e miseri-
córdia. Mas até mesmo as igrejas tive-
ram que fechar as portas para proteger 
os fiéis de maiores danos.
Aqui no Japão, as missas online desem-
penharam um papel muito importante 
para os fiéis. Eles se tornaram veículos 
para a proclama-
ção da Palavra de 
Deus, permitindo 
que as pessoas ex-
perimentem que a 
Palavra de Deus 
não está longe de 
Seu povo; que Ele 
está conosco em 
tudo o que esta-
mos experimen-
tando. A Palavra 
de Deus, o pão, 
partido e partilha-
do - a Eucaristia é mais eficaz para os 
fiéis quando estamos “com fome”. Esta 
pandemia desceu às nossas profunde-
zas, fazendo-nos experimentar nossa 
fome tanto pela Palavra de Deus quanto 
pelo Pão da Vida.
Em comparação com outros países, no 
Japão há muito poucas missas online: 
por esta razão foi meu forte desejo de 
fazer nossa própria transmissão ao vivo 
das missas em inglês para a comunida-

“SIM, O AMOR VALE A PENA ARRISCAR!”
Celebrar a Eucaristia, fonte de vida e da Igreja

de internacional na paróquia onde estou 
servindo, participo agora em uma equi-
pe de 3 irmãs de diferentes congrega-
ções com um padre jesuíta como diretor. 
Graças a esta abordagem intercongrega-
cional colaborativa, parte de nosso  dis-
cernimento tem sido perguntar a   nós 
mesmos se devemos ou não transmitir  
a Missa. Nós nos perguntamos: “Tantas 
pessoas morreram por se exporem nes-
ta COVID 19, por estarem a serviço dos 
outros; vale a pena correr o risco de fazê-
-lo? Significaria sair todos os domingos 
para se preparar para a transmissão da 
missa e se expor ao mundo exterior com 
a possibilidade de ser infectado com o ví-

rus. Vale mesmo a 
pena o risco”?
Os jovens com 
quem desenvolvo 
meu ministério 
experimentaram 
uma grande deso-
rientação. Muitos 
estavam cheios de 
ansiedade, solidão, 
e alguns estavam 
confusos.  A comu-
nidade internacio-
nal quer uma expe-

riência de encontro como uma família. 
Já havia missas em inglês de diferentes 
países, mas muitas pessoas não pude-
ram participar das celebrações.
Valeu a pena o risco? Sim, eu acho que 
valeu a pena o risco. Quando a missa 
para a comunidade de língua inglesa foi 
transmitida pela primeira vez, ela trou-
xe os fiéis de volta à Igreja e, assim, a 
sensação de ser unidos como uma comu-
nidade espiritualmente unida.
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os crentes. Nós, na equipe 
de transmissão ao vivo, con-
tinuamos pensando em como 
ajudar os espectadores que 
não podem ir à igreja, os ido-
sos, os deficientes, aqueles 
que vivem sozinhos na vida 
e estão isolados na sociedade, 

para que eles possam experimentar a 
presença de Deus no meio deles através 
da transmissão ao vivo da missa e ou-
tras atividades de oração feitas on-line 
para trazer-lhes esperança e a propor-
cionar-lhes um raio de luz.
Minha sincera gratidão aos leigos que 
trabalharam conosco gratuitamente e 
ajudaram a tornar possível a transmis-
são ao vivo da missa, incluindo padres 
jesuítas que celebram com zelo e entu-
siasmo para alimentar nossas almas fa-
mintas com o pão que dá vida ao amor de 
Cristo. E para minhas irmãs que confia-
ram em mim e me permitiram realizar 
esta tarefa de evangelização, respon-
dendo ao chamado do tempo para tornar 
Jesus conhecido e amado. Creio que este 
é um chamado para sair da zona de con-
forto, desde que atuemos com prudência 
e coragem ainda podemos proclamar o 
amor de Deus, como diria nossa Fun-
dadora: “Aquele que ama nunca  can-
sa, porque o amor não conhece limites 
“, e acrescento que o amor não conhece 
limites e  confins. Esta é nossa missão 
Canossiana!

Sim, valeu a pena. O feedback que rece-
bi dos jovens, desde que tivemos a pri-
meira transmissão ao vivo da missa, é 
que 21 deles participaram da missa on-
line seguida de sua atividade de forma 
regular. Os jovens também tiveram a 
experiência de assistir à missa on-line 
com suas famílias, algo que nunca ha-
viam experimentado antes. Sua parti-
lha de fé continuou com as reuniões na 
plataforma Zoom. Os jovens também se 
tornaram muito criativos ao fazer seu 
programa de atividades online!
Estou muito agradecido pelo fato de que 
a Igreja de Santo Inácio tem sido muito 
sensível às necessidades de seus 16.000 
fiéis que assistem regularmente à mis-
sa dominical regular. As celebrações do 
streaming têm preservado o “senso de 
comunidade” e o sentimento de perten-
ça dos fiéis. Sim, a Palavra de Deus e a 
Eucaristia podem encontrar um lar no 
coração de todos nesta pandemia. Nada, 
na verdade, pode nos impedir de levar a 
Igreja a muitas casas, em todo o mundo. 
O que mais pode ser amor sem medida 
senão levar Jesus ao coração dos fiéis, 
especialmente àqueles que estão a ponto 
de perder a esperança e em prejuízo?
O Japão, que agora está na sua segun-
da onda da COVID 19 e a igreja ainda 
não pode abrir suas portas para todos 
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John Lewis (1940-2020)
A não-violência para os direitos dos oprimidos 

John Lewis, um congressista ame-
ricano da Geórgia, um dos prin-
cipais expoentes do movimento 

de direitos civis na segunda metade do 
século XX, morreu em julho.
Lewis, nascido em 1940 em Troy, 
Alabama, foi um dos chamados “Seis 
Grandes”, as seis pessoas que lidera-
ram o movimento de direitos civis afro-
americanos entre os anos 50 e 60. Ele 
também era de longe o mais jovem dos
 seis - na época era um estudante de 20 
anos, enquanto os outros estavam na 
casa dos 40 e 50 - e era o único ainda 
vivo.
Filho de camponeses, Lewis cresceu 
em um ambiente muito pobre, em um 
dos estados do sul que aplicavam as 
formas mais duras de segregação ra-
cial às minorias étnicas. Todos os prin-
cipais serviços - das escolas aos ônibus, 
dos cuidados de saúde às bibliotecas - 
eram separados: havia os para brancos 
e os para negros, fortemente penaliza-
dos e mantidos à margem por regula-
mentações discriminatórias.
Graças aos sacrifícios de sua família e 
trabalhando muito desde criança, John 
Lewis pôde estudar. Quanto mais ele 
avançou em sua formação, mais crescia 
nele um sonho: alcançar a igualdade 
de direitos, realizar aqueles princípios 
que foram escritos e reconhecidos na 
Declaração de Independência dos Es-
tados Unidos: “Estejamos certos de 
que estas verdades são em si mesmas 
evidentes: que todos os homens são 
criados iguais, que são dotados por seu 
Criador de certos direitos inalienáveis, 
que entre estes estão a Vida, a Liber-
dade e a Busca da Felicidade. Uma vez 
na universidade, ele decidiu ajudar a 

mudar essa situação de injustiça im-
posta a milhões de pessoas. Com uma 
escolha precisa: sua luta teria sido 
não-violenta, seu testemunho não teria 
sido para reinflar a violência com a 
violência, mas para virar a outra face 
evangelicamente.
Lewis, assim, tornou-se um dos primei-
ros “Freedom Riders”, os ativistas que 
viajavam em ônibus com pessoas bran-
cas para desafiar a segregação. Ele foi 
espancado e preso muitas vezes pela 
força policial. Ele chegou a arriscar a 
morte em 1961, quando foi espancado 
em Montgomery, Alabama, e em 1965 
na Ponte Edmund Pettus...
em Selma, também no Alabama, no 
Domingo Sangrento, quando centenas 
de pessoas marchando pacificamente 
foram violentamente acusadas pela po-
lícia. Lewis ajudou a organizar a mar-
cha em Washington, que terminou com 
o famoso discurso “I have a dream” do 
pastor evangélico e líder do movimento 
não-violento Martin Luther King.
Foi o compromisso e o testemunho de 
pessoas como Lewis - capaz de inspirar 
milhões - que trouxe mudanças histó-
ricas como a “Lei dos Direitos Civis” 
e a “Lei dos Direitos de Voto” que em 
meados dos anos 60 puseram fim às 
leis segregacionistas, reconhecendo a 
igualdade de direitos.

Desde 1986 Lewis foi membro do Con-
gresso dos Estados Unidos, cuja “cons-
ciência” foi chamada de “a consciência” 
por causa de sua grande autoridade 
moral.
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Christian Bobin
“O homem que caminha”
Um livro minúsculo, contendo a maior história. O 
caminhante presente no título não é outro senão 
Jesus, embora o autor não mencione seu nome 
nem se quer  uma vez. Um homem que caminhou 
muito em sua vida, cujos passos deixaram marcas 
muito profundas, um homem cujo caminhar é sem-
pre um caminho em direção a alguém a quem ele 
se oferece e a quem pede para escutar. 
“Caminha. Sem parar, ele caminha. Vai aqui e de-
pois ali. Ele passa sua vida em cerca de sessenta 
quilômetros de comprimento, trinta quilômetros de 
largura. E ele caminha. Sem parar. Parece que ele 
está proibido de descansar. 
O homem que caminha 
é o louco que pensa que 
se pode psaborear uma 
vida tão abundante que se 
pode  engolir até mesmo a 
morte.” Christian Bobin, 
nascido em 1951 em Le 
Creusot, na França, ele é 
um poeta apreciado pela 
leveza de sua escrita e 
pela profundidade de seus 
temas.

David Foster Wallace
“Esta é a água”

https://www.youtube.com/wa-
tch?v=eC7xzavzEKY
David Foster Wallace, “Esta é 
a água”
“Dois peixes jovens nadando 
e encontram um peixe mais 
velho que nada na direção 
oposta e acena para eles, di-
zendo: “Oi pessoal, como está  
a água?”
e os dois peixes jovens conti-
nuam nadando por um tempo 
e depois um deles olha para o 
outro e diz: “O que é a ‘’água’’? 
Assim começa, com esta ima-
gem deslumbrante, o discur-
so que o escritor americano 
David Foster Wallace fez aos 
recém-formados da Kenyon 
Colégio durante a cerimônia 
de formatura do 2005. O senti-
do da imagem é claro: as reali-
dades mais óbvias são muitas 
vezes também as mais difíceis 
de se ver, precisamente porque 
nos imergimos desde o nasci-
mento. Assim como os peixes 
na água. Cada um de nós é 
chamado a fazer uma escolha: 
adaptar-se à mediocridade, 
às dificuldades e aridez da 
vida cotidiana, ou viver com 
consciência a cada momento, 
abrir-se à escuta do outro e à 
realidade, ficar maravilhado, 
aceitar com simplicidade o que 
a vida dá e descobrir partes de 
algo maior. E a tarefa da edu-
cação é precisamente ensinar 
esta liberdade. 

DICAS ONLINE E OFFLINE                 PARA ALIMENTAR A REFLEXÃO

LIVROS LEITURAS , SOCIAL
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Jia Tolentino
“Trick Mirror”

Jia Tolentino, a voz incompa-
rável da geração milenar e brilhante talento da 
revista americana New Yorker, explora sua ma-
turidade na paisagem confusa em que vivemos 
nestes nove ensaios. Com um estilo extremamen-
te intimista e forte, Tolentino - de origem filipina, 
nascido no Canadá, naturalizado dos Estados 
Unidos - explora os fatores que distorcem, às ve-
zes sem que percebamos, a nossa maneira de ver 
o mundo. “Trick Mirror” é uma jornada ilumina-
dora através das questões que fluem diretamente 
sob a superfície de nossa vida. Um livro sobre os 
estímulos que nos moldam e como é difícil nos 
vermos com clareza em uma cultura que cada 
vez mais gira em torno do ego e pouco se abre 
para “nós”. Força estilística, humor, clareza e co-
ragem: o jovem autor é justamente o tipo de voz 
com que vale a pena confrontar neste momento.

Bill Gates
“Como a pandemia afeta-
rá o futuro próximo”
https://www.youtube.com/
watch?v=jmQWOPDqxWA

Como o impacto do Corona-
virus está mudando nossa 
vida diária e, juntos, os 
cenários globais? Como os 
sistemas de saúde terão 
que evoluir para conviver 
com o vírus, enquanto se 
aguarda o desenvolvimento 
de uma vacina? Quais serão 
os impactos de médio prazo 
nas economias? Como nossa 
abordagem para a mobilida-
de mudará, de deslocamento 
diário para viagens para 
outros países? Como a Co-
vid-19 já mudou a face da 
globalização?
Bill Gates foi o criador da 
Microsoft e após deixar a 
empresa dedicou-se em 
tempo integral à filantropia, 
promovendo programas hu-
manitários e de desenvolvi-
mento em todo o mundo por 
meio de sua fundação. Nesta 
conversa com o fundador do 
TED Talks, Chris Anderson, 
o empresário de Seattle in-

vestiga algumas 
das questões em 
aberto mais ur-
gentes de nosso 
tempo.

DICAS ONLINE E OFFLINE                 PARA ALIMENTAR A REFLEXÃO
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Como mudam as nossas cidades 
depois a pandemia

NEWS 

Tempos e lugares diversos 
para o trabalho
É agora claro que muitas pessoaspodem
trabalhar a partir de casa sem ter necessa-
riamente de ir ao escritório todos os dias: 
as empresas poderiam, portanto, optar 
por reduzir o espaço nos seus escritórios e 
utilizar mais frequentemente as casas dos 
empregados. Isto, por sua vez, resultará 
numa redução do número de pessoas que 
têm de se deslocar a distritos comerciais 
de carro e transportes públicos, abrindo a 
possibilidade de repensar estes distritos. 
Será que os arranha-céus de escritório se 
tornarão habitações residenciais? Haverá 
mais casas e apartamentos com estúdios/
escritórios?  Como serão conciliados os 
tempos do trabalho e da vida privada?

32

Medidas temporaneas 
de distanciamento fisico
Governos municipais de todo o mundo
(Auckland, Nova Iorque, Paris, Lon-
dres...)anunciaram medidas temporá-
rias de fechamento de estradas, am-
pliamento de caminhos de pedestres e 
pavimentos a fim de permitir a distân-
cia interpessoal e espaço para o exer-
cício. 

Meno transito
Menos pessoas que têm de ir tra-
balhar também significa menos 
carros nas ruas das cidades, es-
pecialmente naquelas que 
geralmente eram as horas de 
ponta, distanciamento interpes-
soal o espaço para o exercício.
As filas inevitáveis. Uma revolu-
ção na mobilidade que também 
irá fazer muito bem ao ambiente 
ao reduzir as emissões poluen-
tes, que já diminuíram significa-
tivamente nos últimos meses. 

Mais bicicletas
Numerosas cidades,
incluindo Milão, Paris, Londres, Bogotá, 
Cidade do México, Nova York, Berlim e 
muitas outras, estão aproveitando as ruas 
mais vazias e procedendo com a criação de 
mais ciclovias para implementar um início 
verde. As cidades estão tentando oferecer 
meios de transporte individuais seguros 
para as pessoas que retornam ao trabalho 
e criar ciclovias é a maneira mais barata e 
rápida de conseguir isso. 
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Comprando um
distância
Prevê-se que se consolide a tendên-
cia de que cada vez mais pessoas 
comprem online, incluindo bens de 
primeira necessidade, como alimen-
tos e medicamentos. Deste ponto de 
vista, a importância das grandes 
plataformas de distribuição aumen-
tará ainda mais: será ainda mais 
necessário proteger de forma ade-
quada os direitos dos trabalhadores 
envolvidos nas entregas.

Repensando as ruas 
A largura das calçadas de standard 
não permite e está empurrando as 
pessoas para dentro das pistas para 
garantir o distanciamento físico. 
Muitas cidades anunciaram, por-
tanto, que este é um bom momento 
para repensar as ruas da cidade, in-
cluindo a largura das pistas, o esta-
cionamento nas ruas e a largura das 
ciclovias. As cidades podem aprovei-
tar esta oportunidade para reava-
liar todas as suas ruas e ver como 
elas podem melhorar a circulação e 
acessibilidade das ruas e bairros.

Juntos…da casa
As experiências até agora compar-
tilhadas e em presença como ci-
nema, teatro, concertos e eventos 
culturais e de entretenimento em 
geral podem ser cada vez mais rea-
lizadas on-line.Nos últimos meses, 
descobrimos como as plataformas 
de live-streaming ao vivo se tornam 
um recurso valioso quando você não 
consegue se encontrar pessoalmen-
te. Também para celebrações e reu-
niões de grupo! 

Envolva a comunidade 
no cuidado dos espa-
ços comuns
A recuperação será uma oportuni-
dade para envolver mais comunida-
des no cuidado dos espaços verdes 
ao ar livre, como começamos a ver 
nos parques que ficam lotados, prin-
cipalmente nos finais de semana, 
quando as pessoas sentem necessi-
dade de sair para se exercitar. em 
seu bairro. O resultado será que as 
cidades buscarão criar mais espaços 
abertos, seja tratando de ruas adja-
centes a parques ou convertendo es-
tacionamentos em novos parques ou 
melhorando redes verdes lineares 
(ao longo de rios e em corredores de 
serviços rodoviários e ferroviários). 
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Jubileo para a Terra

Uma celebração para a  Terra, 
compromisso com os cuidados da 
Criação, a construção de novas 

relações, o testemunho dos cristãos para o 
mundo inteiro.

Todos os anos, de 1º de setembro a 4 de 
outubro, cristãos de todos os países e 
confissões se reúnem para uma celebra-
ção ecumênica mundial de oração e ação 
destinada a proteger nossa casa 
comum, a Terra. O “Tempo da 
Criação” é desta vez para renovar 
nossa relação com nosso Criador 
e toda a criação através da cele-
bração, conversão e compromisso 
juntos.

Este ano, em particular, estamos 
emocionados pela necessidade ur-
gente de curar nossa relação com 
a criação e um com o outro.
Durante a época da criação, este 
ano entramos num tempo de 
cura e esperança, um verdadeiro 
Jubileu para a Terra, que requer 
maneiras radicalmente novas de 
viver com a criação. O convite é 
considerar e repensar a relação 
integral entre o descanso para a 
Terra e as formas de vida ecoló-
gica, econômica, social e política. 
Neste 2020, os efeitos de longo al-
cance da pandemia global da Co-
-Vid-19 confirmaram ainda mais 
fortemente a necessidade de criar 
sistemas justos e sustentáveis.

Como seguidores de Cristo de todo 
o mundo, compartilhamos um papel co-
mum como guardiães da criação de Deus. 
Nos alegramos com esta oportunidade de 
cuidar de nossa casa comum e dos irmãos 
e irmãs que a compartilham.

Uma atenção que nós, na família Canos-
siana, também pretendemos cultivar, aco-
lhendo o convite para participar e apoiar 
o Jubileu. 
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A SOLIDARIEDADE NO TEMPO DO COVID-19
Entre  problemas de perto e os dramas de longe. 

Já se passaram alguns meses desde 
o surgimento da pandemia, mas 
ainda hoje ela continua a se espa-

lhar pelo mundo e a causar sérios pro-
blemas de saúde, sociais e econômicos 
que afetam particularmente os setores 
mais fracos de nossas sociedades. Mui-
tos outros foram gradualmente adicio-
nados ao “último conhecido” e todos 
eles experimentam novas limitações, 
dificuldades, medos e necessidades que 
têm nuances diferentes, dependendo 
do país em que estão localizados. Nesta 
fase de coexistência com o vírus, um 
também acompanha o medo durante 
os meses  que hão de vir promete estar 
cheio de dificuldades e com muita incer-
teza sobre o futuro. Comprometida com 
múltiplos projetos e atividades de apoio, 
a Fundação Canossiana tem continuado, 
e continua perto de muitas obras canos-
sianas de educação, saúde e sócio-sani-
tarias  espalhadas pelo mundo. Todos 
eles compartilham e recontam a mesma 
experiência inicial de suspensão de suas 
atividades, assim como limitações nas 
viagens e, portanto, uma “distância for-
çada” de seus amados pobres. Mas, após 
um primeiro “fechamento” compreensí-
vel, mais e mais testemunhos e imagens 
começaram a chegar até nós, com fotos, 
vídeos e breves relatos de como mães, 
leigos e colaboradores Canossianos pu-
deram deixar seus lugares habituais de 
serviço para os últimos a despejar de 
volta às ruas, nos arredores das cidades 
e vilarejos, nas plataformas das estações 
de trem e ônibus. São as “missões de saí-

da” que conforto. 
Na Índia, as madres canossianas os 
esperam no cruzamento ou ao longo 
das estradas, durante o dia e também 
de noite. As mãos estão cheias de paco-
tes de alimentos, 
produtos de higie-
ne pessoal, mas 
também cadernos, 
canetas, cores, os 
da Sr. Noelia e dos 
voluntários no Paraguai.  As mangas 
estão esticadas para as mãos de crianças 
e famílias em dificuldade em seus barra-
cos pobres no Bairro Sagrada Família de 
Encarnación.

São olhares 
e sorrisos 
que ilu-
minam os 
rostos dos 
idosos e 
sozinhos o 
acolhimento 

que acolhe as madres canossianas: uma 
visão que interrompe a solidão, que traz 
preciosa ajuda e uma palavra de con-
forto. Isto e muito mais acontece todos 
os dias no Paraguai, Índia, Brasil, mas 
também em muitos outros países e em 
suas muitas cidades e vilas. 

FUNDACÃO CANOSSIANA VOICA
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Enquanto o mundo inteiro espera uma 
vacina que proteja a saúde, a cada dia as 
“mulheres da Palavra, que amam sem 
medida” saem e atendem às necessida-
des dos menores, escrevendo páginas de 
convivência diária e ajuda concreta.
Além de cultivar um presente difícil, há 
também histórias que falam de expe-
riências em que se tenta teimosamente 
semear o futuro.
Em Chihuahua, no México, ainda forte-
mente afetado pela pandemia hoje, algu-
mas atividades de treinamento à distân-
cia para jovens e adultos foram lançadas 
em agosto no Centro Edyfica: Educación 
y Formación Integral Canossiana. Com 
todos os cuidados necessários, foram dis-
ponibilizados os espaços e equipamentos 
necessários para um percurso de apren-
dizagem que um dia lhes permitirá en-
contrar um emprego e assim sustentar a 
sua família.

Graças à 
contribui-
ção ines-
timável 
da Con-
ferência 
Episcopal 
Italiana e 
daqueles 

que ofereceram sua ajuda, equipamen-
tos de proteção individual e ferramentas 
terapêuticas básicas para lidar com a 
pandemia foram fornecidos a Ir. Marcela 
e os agentes de saúde da “S. Giuseppina 
Bakhita “de Ariwara (R.D.Congo). 

Neste centro de 
saúde, que se tor-
nou um dos  
“centros COVID” 
do país, é agora 
possível prestar 
cuidados de saúde 
adequados a cerca 
de 234.000 pessoas 
contra a pande-
mia.

As crianças da “Canossa Primary 
School” de Arusha, na Tanzânia, final-
mente voltaram à escola no dia 29 de 
junho. Entre distâncias e protocolos de 
segurança, as crianças foram acolhidas 
nas novas salas de aula totalmente equi-
padas e, finalmente, água potável estará 
sempre disponível. Se conseguirmos 
terminar de mobiliar as últimas 6 salas 
de aula, em fevereiro de 2021 poderemos 
receber muito mais crianças.

Estes são apenas alguns exemplos, entre 
muitos outros, do que é possível fazer 
cada dia nas “missões de saída” canos-
sianas que estão em muitas partes do 
mundo. Alguns dessas realidades, embo-
ra com dificuldade, conseguem lidar com 
a emergência com recursos próprios e 
com ajuda local. Muitos outros precisam 
do nosso concreto proximidade.
É hora de voltar a olhar “longe”! Um 
olhar   além de nós, além do“ problemas 
de perto, pode nos ajudar a dar uma 
leitura e uma nova perspetiva sobre este 
momento em que o desafio é comum, 
mas de quem consequências têm um im-
pacto diferente.
Entre problemas próximos e dra-
mas distantes,juntos seremos ca-
pazes de restaurar a concretude, 
Otimismo, vivacidade, desenvoltura 
e Determinação para nossas vidas e 
para que-le de muitos outros.
Uma vacina canossiana “Por uma 
vida melhor”!

più
vita

di Giancarlo Urbani
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MISSÃO EM SAÍDA 

Nossas missões continuam abertas, em muitas partes do mundo, para “estar 
e ficar perto” de todos aqueles que ajudam concretamente a aliviar o so-
frimento e a nutrir, dia após dia, a esperança “de uma vida melhor”.Como 

indivíduos, famílias, comunidades, todos juntos, PODEMOS dar uma  pequena 
contribuição porque “O pouco de muitos pode ser tudo para muitos” 

#longemasperto  

PARAGUAY
A Ir. Noelia no Centro de saúde “Sagrada Familia” de Encar-
nación precisa alimentos, produtos de higiene pessoal, medi-
camentos e suplementos vitaminicos para mẽs e crianças

“ O Senhor suscita corações generosos para que a caridade 
brilhe mesmo no meio desta escuridão. Sr. Noelia

TANZÂNIA
Para sr. Maria Angela na “Escola Primária de Canossa” de 
Arusha precisam carteiras e mesas para mobiliar as últimas 
6 salas de aula e poder dizer a muitas outras crianças “SIM. 
Também há espaço para você”

“Não se preocupe, há lugar para você também” _ Ir. Maria Angela 

ÍNDIA
Para sr. Vincy _ Veeraghattam, Andhra Pradesh e para sr. 
Grace_Arpora, Goa (Índia) precisam pacotes de mantimentos, 
sabonete e desinfetantes e recursos para garantir as refeições 
diárias.

“Estas são nossas pequenas gotas de caridade cristã distri-
buídas aos nossos pobres necessitados, flutuando em um vasto oceano de desespero 
e pânico.” _ Ir. Vincy

Para enviar sua ajuda:

MOTIVO: Missões de saída  (indicar o país do projeto)

FUNDACÃO 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



CASA GERAL DAS FILLHAS DA 
CARIDADE CANOSSIANAS 

via della Stazione di Ottavia, 70 
00135 Roma - Italia

“ Ó Senhor, faze-me um instrumento da tua paz:

onde há ódio, deixe-me trazer amor,
onde é ofendido, que eu trago perdão,
onde há discórdia, deixe-me trazer fé,
onde está o erro, que eu trago a verdade,
onde está o desespero, que trago esperança,
onde houver tristeza, que eu traga alegria,
onde está a escuridão, deixe-me trazer a luz.

Mestre, deixe-me não olhar muito:
para ser compreendido, para entender,
ser amado como amar.

Pois é dando que se recebe,
perdoando que você está perdoado,
morrendo para ser ressuscitado para a vida eterna.

Amen

[Francesco d’Assisi]

”


