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Apresentação 
 

 

Com alegria, apresentamos o Boletim da Congregação 

Humilitas In Cammino, nº 95, o qual oferece vários conteúdos, 

aprofundamentos e informações que serão úteis no nosso caminho 

formativo, profissional e que podemos partilhar na nossa missão. 

 

Este ano dedicado à vida consagrada é como uma festa para a 

qual todas fomos convidadas “a parar algum tempo, como 

peregrinação interior, diante do horizonte da primeira hora, onde os 

espaços têm o calor da relação amiga, a inteligência é levada a 

abri-se ao mistério, a decisão estabelece que é bom pôr-se no 

seguimento daquele Mestre que só tem “palavras de vida Eterna” 

(cf. Jo 6,68). Convida-nos a fazer de toda a “existência uma 

peregrinação de transformação no amor”.
1
. Com este proceder, 

cada instrumento torna-se uma possibilidade que nos ajuda a 

renovarmo-nos e a transformarmo-nos à imagem e semelhança de 

Cristo, o Mestre.  

 

São tantos os acontecimentos, as atividades e as iniciativas 

que se desenvolvem nas diversas áreas das nossas comunidades 

religiosas e eclesiais; cada um destes eventos enriquece-nos e 

renova-nos. Estamos por abrir o Jubileu Extraordinário do Ano da 

Misericórdia e, neste número, procurar-se-á aprofundar alguns 

aspectos e elementos que ajudam a colocar em evidência a beleza de 

sermos consagradas e missionárias no serviço alegre, generoso, 

misericordioso e verdadeiro ao povo, aos migrantes. 

 

 
                                                           
1
  Alegrai-vos! Carta circular  aos consagrados e às consagradas, Magistério de 

Papa Francisco, 2014. §4 
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È preciso colocar Jesus no centro da nossa vocação 

missionária e é preciso empenharmo-nos para encontrá-lo na pessoa 

dos nossos irmãos e irmãs migrantes na Igreja e na sociedade. Padre 

Caetano Parolin, scalabriniano, oferece-nos uma profunda reflexão 

sobre o migrante como paradigma para a missão da Igreja, hoje. Ele 

desenvolve dois aspectos correlacionados; o primeiro é a relação 

profunda que sempre existiu entre migração e missão; o segundo 

procura analisar como a migração e a missio inter migrantes nos 

ajuda a definir melhor a missão da Igreja no mundo e, ao mesmo 

tempo, a missão, que é mais  que um movimento geográfico, é um 

percurso existencial na formação da identidade. 

 

Entre as páginas de partilha da vida e da missão da 

Congregação, trazemos, de modo particular, a história missionária e 

o crescimento da nossa presença na Ásia, mais exatamente na 

Indonésia. Irmã Angelina Barek Tupen expressa a maravilha que 

Deus está realizando através de nossas irmãs, testemunhas corajosas 

na simplicidade dos gestos. O artigo recorda-nos que aprendemos a 

amar a diversidade cultivando relações sociais, pessoais, eclesiais, 

seja individualmente ou em comunidade. Somos todas convidadas a 

encontrarmo-nos e a caminhar, em comunhão, para superar cada 

tentação de conforto, para transformar as situações, para celebrar a 

nossa identidade reconhecendo a diversidade como dom. 

 

Através da partilha de nossas irmãs, podemos perceber como 

o Senhor, que se manifesta na nossa história, é vivaz e maravilhoso! 

Estas páginas revelam a riqueza do nosso modo de ser e de fazer 

como missionárias scalabrinianas, missionárias da esperança, por um 

caminho verso à liberdade sem “ter medo da novidade que o Espírito 

Santo faz em nós, não ter medo da renovação”.
2
 

 
                                                           
2
  Alegrai-vos! Carta circular  aos consagrados e às consagradas, Magistério de 

Papa Francisco, 2014. §11 
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Constantemente chamadas a servir a humanidade em todas as 

condições, estes testemunhos promovem uma cultura autêntica, 

abrem caminhos desconhecidos, fortificam o sentido da vida e 

conservam o bem comum; realmente, provocam um autêntico 

processo cultural que “faz crescer a humanização integral e a 

cultura do encontro e do relacionamento”
 3

, numa palavra, a alegria 

de viver. 

 

Temos, às portas, o Jubileu Extraordinário da Misericórdia e 

ir. Ana Paula Ferreira da Rocha, referindo-se à bula de proclamação 

Misericordiae Vultus, partilha a sua reflexão sobre Nossa Senhora 

Aparecida, sinal da divina misericórdia. Com a abertura deste grande 

Jubileu na Igreja “fixar o olhar na misericórdia, para nos tornarmos 

nós mesmos sinal eficaz do agir do Pai”
 4

 no nosso estilo de vida 

missionária. Tendo a misericórdia como fundamento da vida da 

Igreja, na nossa ação pastoral devemos expressar a ternura que teve 

com os migrantes, assim como na sua evangelização, como Maria 

que, por primeira, experimentou o amor misericordioso de Deus. 

 

Como fazemos normalmente, publicamos os decretos de 

nomeação emanados da superiora geral, como expressão de 

comunhão congregacional e de corresponsabilidade assumida pelas 

irmãs da Congregação. 

 

Com muita alegria agradecemos ao Senhor pelo dom da 

vocação das Irmãs que celebraram sua Profissão Religiosa em nossa 

congregação durante o ano de 2015.  

 

 

 
                                                           
3
  Alegrai-vos! Carta circular  aos consagrados e às consagradas, Magistério de 

Papa Francisco, 2014. §11 
4
 Misericordiae Vultus, n. 3 
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O bem-aventurado João Batista Scalabrini, pai dos migrantes, 

a bem-aventurada Assunta Marchetti e o servo de Deus P. José 

Marchetti intercedam por nós a fim de que possamos viver com 

fidelidade a nossa vocação religiosa, “deixando-nos atrair e conduzir 

pelo Senhor, consagrando a Ele a própria vida”, que “significa 

permitir que o Espírito Santo nos introduza neste dinamismo 

missionário, suscitando em nós o desejo e a coragem jubilosa de 

oferecer a nossa vida e gastá-la pela causa do Reino de Deus”
5
, para 

e com os migrantes e refugiados. 

 

 

 

Sr. Neusa de Fátima Mariano, mscs 

Superiora Geral 

 

 

 

Roma, 9 de novembro de 2015 

18° aniversário da beatificação do bem-aventurado João Batista 

Scalabrini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
5 Papa Francisco, Mensagem para o 52º dia mundial  de oração pelas vocações, 26 de abril 

de 2015 
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Missão Dos Migrantes:  

Paradigma da Nova Missão  
Pe. Gaetano Parolin, cs 

 

1. Introdução 

 

A missão com, por e entre os migrantes pode ser lida como 

um paradigma interessante pela mesma missão da Igreja no mundo 

de hoje. Evidenciamos imediatamente que o discurso da “missão 

com os migrantes” é relativamente recente. Os documentos clássicos 

da Igreja sobre migrações falam sempre de dedicação pastoral 

específica, não de missão
1
. Nos últimos dois decênios porém se nota 

uma mudança e a tentativa de inserir a pastoral específica no 

contexto de uma pastoral mais dialógica, de comunhão e missionária. 

Na origem desta mudança está a Encíclica Missionária Redemptoris 

missio, de 1990, na qual João Paulo II insere o fenômeno das 

migrações no âmbito da Missão ad gentes
2

. 

 

Em particular, o último documento sobre pastoral dos 

migrantes, a Instrução: O amor de Cristo para com os Migrantes, 

afirma que o atual fenômeno migratório é “um capítulo 

substancialmente inédito e fundamental do compromisso 

missionário: aquele de exercitá-lo nas terras de antiga tradição 

cristã”
3

. E se move até a repensar a mesma noção de missão, 

                                                           
1 Fazemos referência à Constituição Apostólica de Pio XII Exsul Familia (1952), ao Motu 

Próprio Pastoralis Migratorum Cura de Paulo VI (1969), à Instrução da Congregação dos 

Bispos De Pastorali Migratorum Cura (1969) e à Carta Igreja e Mobilidade Humana 

(1978), aos documentos do Concílio, em particular o Decreto Christus Dominus. O texto è 

repetido em FONDAZIONE MIGRANTES DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, 

Enchiridion della Chiesa per le Migrazioni. Documenti magisteriali ed ecumenici sulla 

pastorale della mobilità umana (1887-2000), TASSELLO, Graziano (aos cuidados de), 

Edições Dehoniana, Bologna 2001. 
2 Si vedano soprattutto i numeri 37 e 82. Exsul Familia (1952), 
3
 Enchiridion Vaticanum, Documenti della Chiesa e della Santa Sede, Bologna, 

1962-, 22/2554. 
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recordando que “não é somente a distância geográfica que determina 

a missionariedade, quanto à estraneidade cultural e religiosa”
4

. 

 

A segunda determinação diz respeito ao termo paradigma. 

Aplicada à missão, este indica um modelo, um novo modo de pensar 

a missão, mais correspondente às exigências de um determinado 

período histórico. 

 

O elendo dos diversos elementos constitutivos da “nova” 

missão varia entre os autores. Como diferença, a Redemptoris missio 

diz que “a missão é uma realidade unitária, mas complexa, e se 

explica de vários modos, entre os quais alguns são de particular 

importância na presente condição da Igreja e do mundo”
5

. 

 

A nossa reflexão se insere neste contexto, para alargar dois 

aspectos unidos entre eles. O primeiro diz respeito à relação 

profunda que sempre existiu entre migração e missão. O segundo 

entende analisar como a migração e a missio inter migrantes nos 

ajudam a definir melhor a mesma missão da Igreja no mundo. 

 

2. A relação migrações - missão da Igreja 

2.1. A influência histórica das migrações sobre a missão da 

Igreja 

 

Embora pouco consideradas, as migrações tiveram um lugar 

relevante na missão
6

. Contribuíram, de modo determinante, para 

transformar religiões conotadas de caracteres étnico-geográficos 

próprios, como o cristianismo e o islamismo, em religiões mundiais. 

 

                                                           
4 Enchiridion Vaticanum, op. cit., 22/2551. 
5 Enchiridion Vaticanum, op.cit. 12/631. 
6  COLZANI, Gianni, Missione e missione con i migranti, pp. 77-88, in BATTISTELLA, 

Graziano (a cura di), La missione viene a noi. In margine all’Istruzione Erga migrantes 

caritas Christi, “Quaderni SIMI 3”, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2005, 

173 p.  
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Desde o início, a 

difusão do Evangelho 

esteve ligada às redes 

migratórias, e os 

movimentos migratórios 

constituíram um 

elemento funcional para 

a sua difusão
7

.  

Os Atos nos 

dizem também que a comunidade cristã, caracterizada pela 

erradicação e mobilidade, teria sido conhecida, antes de tudo, como 

o povo da “via” ou do “caminho” (At 18,25-26; 19,23; 22,4; 

24,14.22). O autor da primeira carta de Pedro se dirige aos membros 

das comunidades cristãs dispersas na Ásia Menor, setentrional e 

central, definindo-os estrangeiros residentes (paroikoi) e exilados. 

Enquanto estavam persuadidos de não serem mais estrangeiros e 

peregrinos mas concidadãos em relação a Israel e parte da família de 

Deus, os primeiros cristãos se consideravam peregrinos, prófugos 

sem casa e nem pátria, estrangeiros que hospedavam outros 

estrangeiros
8

. 

 

Com as grandes descobertas geográficas do quinto século e o 

início das migrações transoceânicas modernas, se desenvolve 

também a expansão missionária dos europeus, do coração do 

cristianismo em direção às outras partes do mundo. Mas é, 

                                                           
7 Cfr. HANCILES, Jehu J., Beyond Christendom. Globalization, African Migration, and the 

Transformation of the West, Orbis Books, Maryknoll, New York 2008, 430 p.  
8 Su questo aspetto, che continua la tradizione del popolo eletto, si vedano, in particolare, 

BENTOGLIO, Gabriele, Apertura e disponibilità. L’accoglienza nell’epistolario paolino, 

TG Teologia 2, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 1995, 374 p.; Stranieri e 

pellegrini. Icone bibliche per una pedagogia dell’incontro, Paoline Editoriale Libri, 

Milano 2007, 275 p.; DI SANTE, Carmine, Lo straniero nella Bibbia. Saggio 

sull’ospitalità, Città Aperta Edizioni, Troina (EN) 2002, 235 p.; BIANCHI, Enzo, Ero 

straniero e mi avete ospitato, Rizzoli, Milano 2006, 123 p.  



                                   

                       INCAMMINO                                                       10 

sobretudo, nos séculos sucessivos que a emigração será protagonista, 

no sentido mais positivo, da difusão do cristianismo. Referimo-nos, 

sobretudo, à grande emigração que aconteceu entre os anos 1845 e 

1915, na Europa. De 1815 a 1914, o grande século da obra 

missionária ocidental, cerca de 60 milhões de europeus emigraram 

para a América, Oceania e África do Sul. Não é casual que a maior 

expansão missionária de todos os tempos coincida com a mais 

maciça das migrações de todos os tempos, a qual culminou na 

transformação de época da cristandade global. 

 

O documento Igreja e Mobilidade Humana reconhece que 

“em muitos casos a mobilidade humana foi determinante ou, pelo 

menos, preparou uma notável influência sobre o nascimento e o 

desenvolvimento de novas Igrejas”
9

. 

 

Da segunda metade do século vinte até nossos dias, 

registramos, na assim dita era das migrações, uma espécie de 

inversão dos cenários migratórios. Os fluxos migratórios não tomam 

mais a direção Norte-Sul, mas a direção Sul-Norte e Oriente-

Ocidente. Antes de 1925, 1,85% dos migrantes internacionais 

vinham da Europa. A partir de 1960, os maiores fluxos migratórios 

são provenientes da África, da Ásia, da América Latina. 

 

Enquanto, no coração da Europa e da América, as iniciativas 

missionárias diminuem, aumentam os movimentos missionários do 

Sul ao Norte do mundo. O declínio do cristianismo na Europa e 

América e o paralelo desenvolvimento nos países não ocidentais, 

qualifica hoje a fé cristã como religião não ocidental
10

. Muitos 

autores dão importância ao caráter jovem, dinâmico das 

comunidades cristãs emigradas, o seu espírito missionário, muito 

                                                           
9 Enchiridion Chiesa e Migrazioni, op. cit. 1421. 
10 Cfr. HANCILES, Jehu J., Beyond Christendom: African Mission and Trasformations in 

Global Christianity, in “Studies in World Christianity”, 2004, 1, pp. 93-113. 
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mais vivaz, das Igrejas já existentes na Europa
11

. Escreve Gerrie Ter 

Haar: 

 

Como os missionários europeus acreditavam no seu 

compromisso divino de evangelizar aquele que definiram 

como o continente negro, os líderes das Igrejas africanas na 

Europa hoje estão convencidos que a África tem a missão de 

reportar o Evangelho àqueles que, originariamente, o 

pregaram. Assim, muitos cristãos africanos que chegaram 

recentemente na Europa, geralmente para encontrar trabalho, 

pensam que Deus deu a eles uma ocasião única para difundir a 

boa nova entre aqueles que se perderam
12

. 

 

  
2.2.  A leitura missiológica das novas migrações 

 

J.J. Hanciles è convicto que tais movimentos terminarão por 

retratar seja o rosto da cristandade do amanhã, seja o sentido e a 

dinâmica da futura missão
13

. Se o movimento missionário ocidental 

trazia consigo a ideia da cristandade, do imperialismo, do domínio 

político e econômico, da supremacia tecnológica, os novos fluxos 

migratórios do Sul ao Norte do mundo são caracterizados, ao 

contrário, por uma visão de mundo largamente espiritual, pela 

pobreza econômica e pela falta de poder político. Um outro aspecto 

que caracteriza os novos fluxos é a semelhança com os modelos 

neotetamentários de missão, com maior ênfase no poder espiritual 

                                                           
11 Cfr. JONGENEEL, Jan A.B., The Mission of Migrant Churches in Europe, in “Missiology”, 

31/1, 2003, pp. 29-33; PALOMINO, Miguel A., Latino Immigration in Europe: Challenge 

and Opportunity for Mission, in “International Bulletin of Missionary Research”, 28/2, 

2004, pp. 55-58; Cfr. ESCOBAR, Samuel, Migration: Avenue and Challenge to Mission, 

in “Missiology”, 31/1, 2003, pp. 17-28. 
  12 TER HAAR, Gerrie,  Halfway to Paradise: African Christians in Europe, Cardiff 

Academic Press, Cardiff 1998, p. 92. 
13 Cfr. HANCILES, Jehu J.,  Beyond Christendom. Globalization, African Migration, and the 

Trasformation of the West, Orbis Books, Maryknoll, New York 2008, pp. 377-378.  
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que sobre a retórica eloquente, o uso de casa-igreja, apostolado dos 

leigos, leadership carismática, consciência da fraqueza e da 

marginalidade. 

 

A noção da missão de Deus che chega das margens é 

magistralmente descrita pelo estudioso cubano Miguel De La Torre: 

 

A auto-revelação de Deus à humanidade não vem dos 

centros de poder do mundo, mas das margens da sociedade. 

Não é pela corte do faraó que as leis de Deus são reveladas à 

humanidade, mas pelos seus escravos. Nem menos a 

encarnação acontece no palácio de Cesar ou na casa do grande 

sacerdote de Jerusalém. De preferência, Deus se fez carne 

entre os impuros galileus [...] em uma região onde os impuros 

galileus eram muito mais dos judeus
14

. 
 

Esta visão revela bem a 

realidade atual. Se as migrações são 

um fenômeno processual e 

relacional
15

, aquelas contemporâneas 

são ainda mais ligadas aos network, 

por meio dos quais os novos migrantes 

são atraídos em direção àqueles 

lugares onde têm contatos e a 

realização de contatos facilita os 

ulteriores movimentos em direção a 

centros chave da imigração. 

Contrastando com a emigração 

                                                           
14 DE LA TORRE, M.A., Reading the Bible from the Margins, Orbis Books, Maryknoll, New 

York 2002, p. 31. 
15 Si veda, a questo riguardo, CESAREO, Vincenzo, Le migrazioni, risorsa per lo sviluppo e 

la cooperazione, in “Studi Emigrazione”, 129, 1998, pp. 49-64; ZANFRINI, Laura,  

Sociologia delle migrazioni, Editori Laterza, Roma-Bari, 20072, 268 p. 
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europeia, os novos fluxos não ocidentais se movem ao longo de 

relações sociais pré-existentes, comunicam através de cantos e gestos 

e concebem a pessoa humana na sua relação com a comunidade. 

 

3. A missão dos migrantes, paradigma da nova missão 

 

As reflexões precedentes autorizam-nos a afirmar o lugar da 

missão nas migrações, mas também, o lugar das migrações na 

missão. Tal fato não se termina na contribuição que as migrações 

deram à missão. Isto ajuda, também, a definir melhor o conceito de 

missão tout-court e, ao mesmo tempo, qual missão é, hoje, mais 

adequada para os migrantes. 

 

 

3.1. A missão como reconhecimento e gratidão 

 

O migrante, hoje, é identificado com a categoria do 

estrangeiro. O imigrante é o outro, o diferente por antonomásia. A 

categoria do estrangeiro nos ajuda também a definir melhor a 

missão. Um estrato emergente da nova missão é a Missio Dei
16

. A 

missão, em outras palavras, não é nossa, é de Deus. A missão vem de 

longe, é dom e graça, analogamente à distância que existe entre nós e 

Deus. A missão tem origem na Trindade. É, portanto, antes de tudo, 

aquilo que Deus é, antes daquilo que Deus faz. E Deus é amor, é 

relação e comunhão de amor, é movimento de amor. Deus é 

missionário por natureza, como por natureza é relação e 

comunicação e comunhão de amor. A missão, então, é a migração, o 

encantamento de Deus, o mistério de Deus derramado no mundo, é o 

Deus “derramado” (God Inside-out), é o Espírito de Deus que atua 

no mundo e na história
17

. 

                                                           
16 Cfr. VICEDOM, Georg , The Mission of God. An Introduction to the Science of Mission, 

Concordia Publishing House, St. Louis 1965.  
17 Per un approfondimento dell’argomento rimandiamo a WELKER, M,  Spirito di Dio. 

Teologia dello Spirito Santo, BTC 81, Queriniana, Brescia 1995; BEVANS, Stephen B., 
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A missão antecipa a Igreja 

e é a sua mesma razão de ser. “É a 

missão que possui uma Igreja e 

não a Igreja que possui uma 

missão”
18

. Existe a Igreja porque 

existe a missão, não o contrário. 

Participar da missão é participar do 

movimento do amor de Deus pelas 

pessoas, visto que Deus é uma 

fonte de amor. 

 

 “Participar da missão trinitária não justifica nenhum 

triunfalismo, mas requer uma humilde busca e uma doce escuta do 

Espírito”
19

. No fundo, a missão outra coisa não é que a gratidão pelo 

amor recebido e a sua partilha com os irmãs e as irmãs. 

 

3.2. A missão como encontro com Jesus estrangeiro na 

marginalização 

 

A análise da categoria de Jesus estrangeiro tem profundas 

consequências pela mesma definição de missão. A missão é serviço 

às margens, onde Deus é presente, onde Deus trabalha para a 

salvação, a justiça, a liberdade. Na fronteira, na periferia, às 

margens, Deus nos pede de participar da sua missão. O mundo da 

emigração é um mundo periférico e marginalizado, nos limites.  

 
                                                                                                                                      

God Inside out. Notes Toward a Missionary Theology of the Holy Spirit, [accesso: 

04.02.2011], http://crc.lcmglobal.org/CRC /Bevans. html; LOPEZ-GAY, Jesus,  Lo Spirito 

Santo e la Missione. Dispense ad uso degli studenti, Pontificia Università Gregoriana, 

Roma 1989; TAYLOR, John V, The Go-Between God: The Holy Spirit and the Christian 

Mission, S.C.M. Press, London 1972. 
18 LAROUSSE, William., “Go … and make disciples of all nations”: Migration and Mission. 

in BAGGIO, Fabio – BRAZAL, Agnes M. (a cura di), “Faith on the Move. Toward a 

Theology of Migration in Asia”, Ateneo de Manila University Press, Quezon City, Manila 

2008, pp. 155-176.  
19 LAROUSSE, William,  “Go ... and make disciples”, p. 162. 

http://crc.lcmglobal.org/CRC%20/Bevans.%20html


                                   

                       INCAMMINO                                                       15 

Segundo Gittins, a missão não è um migrar ou um andar 

geográfico, mas um movimento existencial, um movimento do 

centro às margens. Ele escreve: 

 

A autêntica missão è um movimento do centro às 

margens: de onde está o nosso centro a onde o nosso 

centro não está; de onde nós estamos a onde os outros 

estão. A missão é um movimento centrifugo, mas é 

também encontro. Quando nos movemos em direção às 

margens do nosso mundo familiar, nós encontramos 

outras pessoas. Às vezes, as margens ficam à distância de 

um braço ou são vizinhas. À medida que nos movemos 

do centro às margens e encontramos os irmãos e irmãs 

que não conhecemos, em nome de Cristo e em nome do 

Evangelho, nós somos seguidores da Via e discípulos de 
Cristo

20

. 

 

A missão se realiza nas margens da sociedade, das nações, de 

um território, mas também da cultura, da lei justa, da alegria de 

viver... e outros mais. “A missão é especificamente marginal, 

ignorada do centro. A missão é sempre ministério, humilde 

fidelidade ao exemplo de Cristo, serviço no estilo do Servo”
21

.  

 

A Missio ad Migrantes é um apostolado de fronteira, uma 

presença na periferia, no lugar da marginação. Como tal, se torna 

paradigmática para cada tipo de missão. Trata-se de unir os dispersos 

filhos de Deus com uma metodologia de trabalho na periferia que 

compreenda a atenção, a misericórdia, a gratuidade, a dedicação 

afetuosa. Trata-se de evidenciar “o amor pessoal como modalidade 

radicalmente diversa de pensar a comunhão”
 22

. 

 

                                                           
20 Ibid.,  p. xi. 
21 Ibid., p. xi. 
22 Ibid., p. 145. 
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3.3. A missão como comunhão pentecostal 

 

A missão com os migrantes promove aquela comunhão que 

coloca em relação, que faz acontecer o encontro das culturas, etnias, 

nacionalidades, nações, religiões. Este aspecto, que diz respeito, em 

primeiro lugar, à convivência intercultural, fruto das migrações, se 

aplica a cada tipo de missão eclesial. A comunhão pentecostal é a 

comunhão que não sacrifica a individualidade, mas a coloca em 

relação, para que se torne uma verdadeira identidade. O Deus da 

Bíblia, como nos recorda o livro do Gênesis, “desce” para promover, 

bendizer e consagrar a “diversidade”. Uma coisa é certa na 

mensagem bíblica: as “diversidades” são queridas ao nosso Deus. O 

mistério de Deus Trino é mistério de unidade e de diferenciação, de 

comunhão e de alteridade, de relação e de amor. Desta comunhão, 

revelada e realizada em Cristo, Deus quer fazer-nos participantes, 

mediante o seu Espírito. 

 

 Também a cultura, por ser autenticamente vital, deve, 

portanto, aprender a “morrer” a si mesma, e entrar plenamente no 

dinamismo cristão do “serviço”: “quem quer ser o primeiro, se torne 

o servo de todos”. Somente através desse processo de “morte”, uma 

cultura ressuscita, e se torna constitutiva e concreta para sínteses 

culturais sempre novas e renovadas. Sem esse dinamismo, a cultura é 

destinada a morrer sem deixar nada de autêntico e verdadeiro. O 

objetivo dessa missão, e da missão com os migrantes, tem em vista, 

sobretudo, encontrar, fazer acontecer a relação, fazer comunhão. 

 

 

3.4. A missão “ao contrário” 

 

A característica fundamental de cada missão, não somente 

aquela ad migrantes, é a obediência e a sinergia com o Espírito, o 

mistério de Deus presente nas histórias das migrações. É aquele que 
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Claude-Marie Barbour define a “Missão ao contrário”
23

. Como 

escreve o autor, 

a proposta da missão ao contrário ensina que o ministro pode 

e deveria aprender das pessoas que serve - inclusive e, talvez, 

especialmente, das pessoas pobres e marginalizadas. 

Conquistando seriamente essas pessoas e escutando-as, se 

desenvolvem relações pessoais e se valoriza a dignidade das 

mesmas. Esta presença entre as pessoas deve ser percebida 

como uma presença que lhes permite de ser leader na 

relação
24

. 

 

A missão, vale dizer, é sempre uma relação recíproca, na 

qual, seja o ministro ou as pessoas, dão e recebem, aprendem e 

ensinam. Esta mutualidade, este deixar-se evangelizar recíproco é 

fundamental para a missão. O deixar-se evangelizar, a missão ao 

contrário, precede a evangelização e a missão. 

 

3.5. A missão como migração spiritual e caminho do amor 

 

A imagem do Espírito nos introduz em uma sucessiva 

reflexão sobre missão como migração e caminho do amor. A missão 

tem como fim a unidade de todos em Cristo, o mesmo fim do amor e 

da missão de Deus. A odisseia do migrante, colocada entre a 

memória do passado e a esperança do futuro, se torna sinal e ícone 

da vida do homem, da peregrinação do crente e da Igreja. Esta se 

torna símbolo da mesma espiritualidade missionária. A missão é um 

processo relacional, um percurso contínuo, uma via a percorrer na 

fidelidade ao Espírito. 

 

A vida missionária è vida segundo o Espírito, “uma arte de 

sinergia com o Espírito”, a arte de fazer frutificar a sua presença na 

                                                           
23

 Cfr. BARBOUR, Claude Marie, “Seeking Justice and Shalom in the City”, in 

“International Review of Mission”, 73, 1984, pp. 303-309;  
24

 Ibid., p. 304. 
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nossa vida e na vida do mundo”
 25

. A missão outra coisa não é que o 

Espírito do Amor recebido que se quer partilhar. O missionário que 

caminha no Espírito, peregrino nesta terra e em viagem verso a 

verdadeira vida, “se torna uma imagem, uma semelhança de Deus. 

Torna-se uma Palavra de Deus que as pessoas podem ver e tocar”
 26

. 

 

3.6. A missão è encontro com o outro e com a própria 

verdade 

 

O migrante e o estrangeiro são símbolo do homem à procura 

de sentido da vida, são imagem do cristão, estrangeiro sobre a terra, 

são ícones da Igreja, povo de Deus a caminho em direção a 

verdadeira pátria. As migrações e a missão com os migrantes nos 

dão, então, uma outra chave de leitura da missão tour-court. A 

missão, portanto, mais que movimento geográfico, é uma viagem 

existencial na construção da própria identidade. 

 

 Uma tal impostação privilegia não tanto o fazer do cristão, 

quanto o seu ser. Ajuda, portanto, o cristão a ser aquilo que é por 

vocação batismal. Descreve bem, também, o espírito missionário dos 

novos migrantes que se movem do Sul ao Norte do mundo. 

 

 As migrações são a metáfora da missão como êxtase deste 

“sair” continuo. Neste caminho, a teologia colherá uma participação 

ao movimento trinitário do amor, uma participação, portanto, àquele 

movimento no qual o encontrar e o doar-se são o mesmo ritmo do 

ser
27

. Superar os próprios confins para abrir-se ao outro parece, então, 

                                                           
25 RUPNIK, Marko Ivan, La vita spirituale, in ŠPIDLÍK TOMÁŠ – al. (a cura di), “Lezioni sulla 

Divinoumanità”, Lipa Edizioni, Roma 1995, p. 303. 
26 Ibid., p. 302. 

27 Si veda soprattutto   HEMMERLE,  Klaus, Tesi di ontologia trinitaria. Per un rinnovamento 

della filosofia cristiana, Città Nuova, Roma 1996, 72 p.; KOCH, Kurt, Comunione come 

centro vitale del Dio trinitario, (traduzione di Mariella Guidotti), in  “Sulle strade 

dell’Esodo”, 4, 2000, pp. 23-26; ID., Trinità come Dio della storia, (traduzione di Mariella 

Guidotti), in “Sulle strade dell’Esodo”, 5, 2000, pp. 12-19 e 10, 2000, pp. 13-20; 

GRESHAKE, Gisbert, La fede nel Dio trinitario. Una chiave per comprendere, Queriniana, 

http://www.libreriadelsanto.it/libri_di/editore/Citt%25E0_Nuova/page1.html
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indispensável para quem quer conquistar uma verdadeira identidade 

cristã. O movimento além da própria identidade, em um perene 

dinamismo de abertura, se configura como o coração da identidade 

cristã. 

 

 

3.7. A missão è profecia, diálogo e universalidade 

 

As migrações, então, recordam ao crente a sua identidade. Os 

primeiros cristãos, que acreditavam de não serem mais “peregrinos e 

estrangeiros”, mas “concidadãos” junto aos hebreus na família de 

Deus, paradoxalmente, se saudavam como paroikoi, isto é, 

estrangeiros e migrantes. 

 

 As migração se 

tornaram, então, uma 

profecia. Movem a Igreja e 

os cristãos a reconhecerem 

a sua natureza provisória e 

peregrina. A dimensão da 

mobilidade dos povos 

migrantes pode mostrar à 

Igreja que essa é uma 

comunidade de exilados em 

diáspora e que esta cidade terrena na qual vivemos, por quanto bela 

seja, não é a cidade celeste (Hb 13,14)
28

. 

 Em segundo lugar, graças às migrações, a Igreja universal e 

cada Igreja local são chamadas a viverem em modo novo e particular 

o mundo católico. Talvez nunca como hoje se torna “verdadeiro” e 

“real” o dogma que a Igreja universal, isto é “católica”, se concretiza 

                                                                                                                                      
Brescia 1999, 150 p. ; FORTE, Bruno, La Chiesa della Trinità. Saggio sul mistero della 

Chiesa comunione e missione, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 19952, 386 p.   
28 Cfr. GRIFFIN, Mark ‒ WALZER, Theron, Living on the borders. What the Church can learn 

from ethnic immigrant cultures Brazos, Grand Rapids, MI 2004, p. 22. 
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na Igreja local e que a Igreja local é a realização concreta da Igreja 

universal. As migrações, tendo feito convergir o “mundo” em cada 

“localidade”, obrigam cada Igreja local a fazer os cálculos com a 

pluralidade das culturas, das línguas, das raças e das etnias e das 

religiões, sem identificar-se com uma dessas descartando as outras. 

A Igreja, em cada lugar, deve “tornar-se” sempre mais “católica”, 

aberta, portanto, ao “mundo” que já está dentro dela, capaz de 

reconhecer as diversidades, de valorizá-las e de colocá-las em 

comunhão entre elas. Para a Igreja, de fato, a nota da universalidade 

é, como aquela da unidade, da santidade, sempre de desejar, de 

perseguir e de conquistar. 

 

 Frequentemente, a Igreja local não quer ver abalada a sua 

autocomplacência cultural e condivide o racismo e a xenofobia da 

população em geral. A imigração é um convite urgente para deixar-

se transformar.   

 

 

4. Conclusão 

 

Como nos tínhamos proposto, temos apresentado alguns 

aspectos das missões com os migrantes, os quais podem iluminar a 

missão da Igreja. Fica sempre verdadeiro que a prioridade 

permanente da missão é o anúncio do Evangelho e da pessoa de 

Cristo. Trata-se de privilegiar sempre os sinais, os fatos, as 

expressões que tornam possível e credível o anúncio da Palavra. 

Neste sentido temos privilegiado algumas categorias hermenêuticas 

próximas ao mundo das migrações como a diversidade e o 

reconhecimento. 
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Cada nuvem tem um revestimento de prata 

O dono da colheita seja com esta terra...  

a Indonésia... prevendo o futuro 
Ir. Angelina Barek Tupen, mscs 

 

 
 

 A vida é uma viagem cheia de cores; cada uma tem um 

significado. A vida tem sempre altos e baixos, e podemos descrevê-la 

também como as quatro estações: verão, outono, inverno e 

primavera. Cada estação tem a própria beleza, assim que, se 

pudéssemos viver somente uma estação, não poderemos gozar das 

outras. Como irmã juniorista das Missionárias de São Carlos 

Borromeo, Scalabrinianas, sou honrada e agradecida de ter a 

possibilidade de escrever este artigo. Mas, sobretudo, agradeço a 

Deus que inundou-me com inúmeras bênçãos e graças. Deus tem um 

fim e um projeto para cada uma de nós e eu tenho a certeza de que, 

para cada ação, projeto, esperança, sonho, palavra, desejo e passo 

que eu fiz, Ele sempre esteve presente e me conduziu com sua mão 

para fazer-me caminhar ao seu lado na sua missão. Sinto-me no 

sétimo céu e a minha pena inicia a dançar quando começo a escrever, 

inspirada pelo Espírito de Deus, desde quando senti uma voz me 

dizer: “Faça aquilo que podes”. Não posso mais esperar e, com o 

rosto sorridente e cheio de emoção, escrevo sobre minha bela e 

surpreendente comunidade e sobre meu país, a Indonésia.  
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 A República da Indonésia é um estado soberano do sudeste 

asiático. Um arquipélago que compreende grande quantidade de 

ilhas, com uma população estimada além de 255 milhões de pessoas, 

o quarto país mais populoso do mundo, sendo a maioria muçulmana. 

A forma de governo da Indonésia prevê um parlamento eletivo e um 

presidente. A Indonésia tem 34 províncias, cinco das quais tem um 

estatuto administrativo especial. A capital é Jakarta, e o seu lema é 

“Unidade na diversidade” (Bhinneka Tunggal Ika). 

 

 A Indonésia, como parte do “Anel de Fogo”, tem o maior 

número de vulcões ativos do mundo. Os terremotos são frequentes, 

mas, além disso, a Indonésia é muito rica de línguas, culturas, 

localidades turísticas e outras riquezas naturais. E é um bem que a 

nossa Congregação está presente na Indonésia. A nossa comunidade 

está situada em Maumere, na ilha Flores: é uma ilha muito bonita, 

com numerosos sítios turísticos, como: Três Lagos, Praia Koka, Ilha 

do Komodo, Ilha dos Mille, mundo marinho, fontes quentes, cascatas 

e muito mais.  

 

 A presença mscs. O dia 25 de maio de 2007, Ir. Maria Teresa 

Villoso Mercado, mscs e a então Ir. Geothessa Atalli chegaram a 

Maumere para iniciarem uma nova comunidade e uma nova missão. 

Foram alegremente acolhidas pelos padres scalabrinianos e pelos 

seminaristas quando chegaram a Misir, Maumere, na Ilha das Flores, 

na Indonésia. Naquele tempo, Ir. Maria Manuela Cabral Amaral, 

mscs, era a superiora provincial da Província Nossa Senhora de 

Fátima. O nome da nossa Comunidade é “Comunidade da missão de 

Maumere”. Atualmente, temos a Ir. Maria Teresa Villoso Mercado, 

mscs, como superiora local e mestra das postulantes. Temos três 

irmãs junioras indonesianas – Ir. Maria Martini Azi Una, mscs, 

responsável das aspirantes; Ir. Makriana Barbara Fiti, mscs, 

responsável do programa de Catequese; Ir. Angelina Barek Tupen, 

promotora vocacional e secretária da Comunidade. Temos uma 
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postulante, Osinta Navila Nalu, e duas aspirantes, Yulita Ermiana 

Jedho ed Ervina Mole. 

 

 Viver a vida da Comunidade, bem-aventurada e feliz. A 

nossa comunidade é pequena, mas somos bem-aventuradas e muito 

felizes. Sempre nos ajudamos para construir a nossa comunidade e 

nos ajudamos nesta viagem, especialmente no sentido espiritual. Na 

comunidade, ocupamos todo o tempo: rezamos, trabalhamos, 

fazemos formação, meditação, leitura espiritual junto e, 

naturalmente, temos também recreações: em um horário tão cheio, 

encontramos, também, o tempo para nós mesmas, porque 

precisamos. Cada domingo, as Irmãs ajudam a dar a comunhão em 

St. Thomas Moore, a nossa paróquia. Das 10 horas às 11 horas da 

manhã, temos um programa de catequese no convento. Nas 
segundas-feiras e quartas-

feiras, as nossas aspirantes 

têm um estudo em 

módulos, e as postulantes 

tem o mesmo estudo na 

sexta-feira. Os outros dias 

da semana, elas têm 

formação com a própria 

formadora. 

 

 A “rede scalabriniana de cozinha” traz alegria aos 

pequenos em Cristo. Todas as quartas-feiras, às 16 horas, damos 

alimento às crianças da vizinhança: chamamos esse trabalho de 

“Rede scalabriniana de cozinha”. Temos vários menus e, 

naturalmente, cozinhamos os alimentos com amor, a fim de que cada 

criança possa comer e alegrar-se pelo alimento recebido. Todo jovem 

pode vir e comer na “Rede scalabriniana de cozinha”. Não pedimos 

aos jovens porque eles veem, e lhe damos afetuosas boas-vindas. O 

nosso objetivo é o de, através do alimento, nutrir o Reino, prevendo 

o melhor em qualidade e serviço a todos aqueles que servimos, para 
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demonstrar o serviço segundo o lema “Qualquer coisa que tu fazes, 

dedica-te com todo o coração, como se trabalhasses para o Senhor, 

não para os homens” e para encorajar os membros da nossa equipe e 

os voluntários a uma maior devoção a Cristo. É alguma coisa a mais 

do alimento que servimos: o amor e a atenção que demonstramos e 

lhes damos. Além da catequese, que damos antes de servir o 

alimento, procuramos servir de maneira total, de modo que eles 

sejam nutridos fisicamente e espiritualmente. 

 

 
 

  

 Levar Cristo aos doentes. Além do horário regular, nós 

reservamos momentos para levar a Santa Eucaristia aos doentes nas 

comunidades vizinhas. A nossa presença entre eles é a presença de 

Cristo que leva esperança, conforto e compaixão. Todas nós amamos 

este apostolado, por isso dedicamos as nossas vidas e o nosso 

reconhecimento a eles e à presença de Cristo entre nós. É o nosso 

modo de ser e de levar o Corpo de Cristo. Levar a comunhão aos 

doentes e aos impossibilitados de moverem-se é, intimamente, 

associado com a Eucaristia paroquial da semana e, neste sentido, é 

uma extensão do domingo. Cada vez que levamos a Eucaristia a 

alguém doente, levamos conosco toda a comunidade cristã, toda a 

comunidade mscs. Somos, portanto, “portadoras” do “Corpo de 

Cristo que nos foi doado...” em dois sentidos intimamente unidos: 

levamos o sacramento do Corpo e do Sangue de Cristo” e do “Corpo 

de Cristo” que é a comunidade da Igreja. Representamos seja Cristo, 

seja a sua Igreja. Esta relação é particularmente importante em 

algumas Igrejas onde os ministros são enviados entre os doentes e os 
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impossibilitados de moverem-se imediatamente após receberem a 

comunhão; enquanto vão, as outras pessoas permanecem rezando por 

eles.  

 

 Servir entre as dificuldades. O nosso compromisso na 

missão deve ser 

consolidado nas nossas 

vidas espirituais e, por 

estas, fortificado. No 

nosso relacionamento 

com Deus, 

experimentamos a 

conversão do coração 

que é necessária para 

verdadeiramente nos 

amarmos como Deus nos ama. Enquanto seres humanos, também 

nós encontramos dificuldades nesta nossa viagem. Na nossa 

comunidade não temos carro, portanto se queremos ir a algum lugar, 

devemos usar o "bemo or ojek" que, na língua indonesiana significa 

automóvel ou bicicleta. A maioria das vezes, simplesmente 

caminhamos. O nosso alimento é muito simples; cada dia comemos 

peixe, e carne somente por ocasião de festas. A nossa vida é muito 

difícil porque fazemos as coisas manualmente; porém, gostamos e o 

fazemos com amor. Outra situação na qual temos dificuldade, na 

promoção vocacional, é a visita às famílias. Devemos escalar as 

montanhas em estrada muito difícil, andamos em ônibus que 

hospedam também animais. Acreditamos que o compromisso para a 

mudança e a justiça social no serviço da Igreja está no nosso coração 

e em quem acreditamos, e deve ser partilhado mais eficazmente, 

também vivido e testemunhado. No nosso humilde modo de viver, 

podemos demonstrar-nos dignas de viver os votos que professamos, 

a partir de nossa comunidade, das crianças e das famílias que 

atendemos. 
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 Isto acontecerá no contexto dos esforços para partilhar a fé na 

sua plenitude e para encorajar os católicos e as jovens formandas a 

experimentarem o chamado à conversão em todas as suas dimensões. 

Reconhecemos a importância da meta mais ampla, servir a Deus no 

modo scalabriniano de viver, na educação católica e na formação. 

Somos chamadas a um renovado compromisso para integrar a nossa 

fé e vocação na corrente de todos os ministérios e os serviços que 

tributamos. Confiamos que esta meta possa ser alcançada, pois 

conhecemos em primeira pessoa o compromisso, o talento e a fé 

profunda de quem está empenhado na obra da educação, catequese e 

formação da fé.   

 

 
  

 Viver o modelo scalabriniano. Como scalabrinianas, 

revestidas do espírito missionário, pessoas de esperança e de fé, nos 

esforçamos para viver a nossa missionariedade e coordenar a missão 

com aqueles entre os quais somos enviadas. Fazemos o nosso melhor 

para a promoção vocacional. Visitamos às famílias em lugares 

remotos, não interessando a fome, as estradas difíceis, a falta de 

água. Às vezes, a tentação é de percorrer caminhos mais fáceis, 

fazendo a promoção vocacional somente em escolas e paróquias; 

porém, enquanto missionárias, é preciso estar junto aos jovens, 

provar o que eles provam, pois nós também viemos dos mesmos 

lugares e experimentamos semelhantes condições de vida. Uma das 

características da missionária scalabriniana é a de tornar-se migrante 

com os migrantes também em nossa terra. Mas, por amor a Deus e à 
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Congregação e pelo povo de Deus, devemos servir os necessitados 

em qualquer parte do mundo. 

 

 Estabelecer o futuro da missão mscs na Indonésia. Como 

qualquer outro país da 

Ásia, a Indonésia se 

encontra afrontando o 

grande problema da 

migração, em particular 

dos trabalhadores. 

Motivos econômicos 

movem a maioria dos 

trabalhadores 

indonesianos a migrar 

para o exterior, para melhorar o próprio nível econômico e das suas 

famílias. O alto nível de desocupação e trabalho escravo na 

Indonésia movem muitas pessoas a buscarem trabalho fora da 

própria zona de origem: muitos podem decidir ir para o exterior 

depois de ter ouvido sobre a disponibilidade de trabalho de agentes 

de recrutamento e das redes sociais, e dos mais altos salários em 

países estrangeiros como a Malásia, Arábia Saudita, Hong Kong, 

Kuwait, Singapura e Emirados Árabes Unidos. Muitas pessoas, 

sobretudo, mulheres, veem a emigração como única via para sair da 

própria pobreza e a das famílias. Muitos trabalhadores, portanto, 

emigram com a intenção de trabalhar no exterior somente por um 

período limitado de tempo, até obter dinheiro para comprar uma 

casa, abrir uma atividade ou enviar os filhos ou parentes à escola.  

 

 Embora a migração por trabalho na Indonésia seja 

caracterizada como  provisória, pois poucos migrantes partem com a 

intenção de estabelecer-se no país de chegada, estes, em geral, não 

têm a oportunidade de permanecer. Todavia, por causa dos altos 

custos frequentemente associados à obtenção de um emprego no 
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exterior, a migração temporária para trabalho se transforma em uma 

permanência mais longa do previsto, e pode durar vários anos. 

  

 

 Com base nesta 

situação, precisamos definir 

uma visão clara para 

satisfazer as necessidades da 

Indonésia como um país de 

emigração. Estamos diante 

de um grande desafio como 

missionárias com os 

migrantes, tendo a 

oportunidade de atendê-los do melhor modo. Em um esforço de 

atender às vítimas do tráfico de seres humanos e da emigração 

clandestina, sem qualquer proteção do governo, as violações dos 

direitos humanos nos levam a nos preparar para um compromisso 

mais profundo e a uma maior responsabilidade. 

 

 Em resposta ao versículo "Vocês tem olhos, mas não veem, têm 

ouvidos mas não ouvem?"  (Mc 8,18), nós responderemos com grande 

potencial e preparação; no entanto, podemos começar com o que 

temos, na nossa realidade e com a nossa experiência. Educação e 

cultura são o que vivemos hoje, assim como os ensinamentos e 

instruções de Jesus, que não são unidirecionais. Seu estilo de 

educação (formação) é, por assim dizer, "autêntico ensinamento". 

 

 Jesus ama fazer perguntas, interrogar, encorajar e dialogar. 

Jesus obrigava os seus discípulos a questionar a realidade, sobre o 

que eles viam e sentiam. O Mestre quer que seus discípulos façam 

discernimento, com os olhos e critérios novos, que são os critérios do 

Reino que está nascendo. Esta dinâmica que Jesus, a sua própria 

idéia de formar (formação), pode ser descrita da seguinte forma: 

abandonar uma visão superficial das coisas, possibilitar reflexões 
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profundas, uma grande compreensão, uma nova contemplação. 

Somos convidadas a observar a vida através dos olhos de fé e da 

graça. 

 

 Um desafio: a centralidade de Cristo. Com as atuais 

realidades da migração que estamos enfrentando, junto à escassez de 

recursos disponíveis, tanto materiais como humanos, afirmamos que 

Cristo é o centro de tudo. No viver a nossa vocação e a vida 

comunitária, a Eucaristia é o centro, unida com a Palavra de Deus, 

porque para Deus todas as coisas são possíveis. Sempre acreditamos 

que a cada passo que damos, Deus está presente, mesmo em 

situações mais difíceis. Deus nunca nos deixará sozinhas. Nós 

acreditamos no ditado que "cada nuvem tem um revestimento de 

prata". Há sempre esperança. Deus está conosco, por isso, não 

devemos ter medo. Nós colocamos nossa confiança em Deus, porque 

Deus diz: ". Onde quer que vás, eu estarei contigo”. 
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Testemunho:   

"Nós queremos ir com vocês, pois ouvimos falar que 

Deus está com vocês" ( Zc 8,23) 
Irmã Aires Antoninha Scapini, mscs 

 

Deus, com a sua presença, sempre nos 

acompanhou e se fez perceber em nossa convivência, 

ao longo do curso, desde a chegada em Roma, através 

da acolhida das irmãs, das boas vindas e da alegria. 

 

Os aspectos significantes e marcantes os 

percebi na presença carinhosa da Superiora Geral Irmã 

Neusa de Fátima Mariano, do seu conselho e das irmãs 

da comunidade da casa geral, as quais deixaram transparecer o “... amem-

se uns aos outros. Assim como eu  amei vocês, vocês devem se amar uns 

aos outros” (Jo 13,34-35). Com esta convicção estou vivendo a opção 

radical da consagração a Jesus Cristo, que transforma e faz acontecer o 

bem em mim.  

 

Roma, com sua beleza, sua história, arte, cultura e o Vaticano 

que lembra a fundação da Igreja de  Cristo, o enviado do Pai para realizar a 

missão libertadora dos pobres e oprimidos. ”O Espírito do Senhor está 

sobre mim, porque ele me consagrou para anunciar a boa Notícia aos 

pobres, libertar os oprimidos, e para proclamar um ano de graça do 

Senhor” ( Lc 4,18). 

 

Viagem a Piacenza: a contemplação da natureza, a oração, 

reflexão e a convivência alegre e fraterna contribuiram para uma forte 

experiência de Deus. 

 

 Em Piacenza formamos uma grande comunidade. As irmãs 

foram testemunhas do amor misericordioso de Deus pelo seu ser e agir no 

seguimento radical a Jesus Cristo. Testemunharam aquilo que disse o 

fundador, o bem-aventurado João Batista Scalabrini: “deve ser Jesus Cristo 

o princípio e o fim das nossas ações, a alma de nossa alma, a vida de 

nossa vida”. 
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Tudo o que vimos, meditamos e refletimos nos lugares sagrados 

onde viveram Scalabrini, Madre Assunta, Padre José Marcheti e São Carlos 

Borromeo, senti o apelo que é preciso retornar às fontes, viver com 

radicalidade, sinceridade e fidelidade o carisma que o Espírito suscitou a 

Scalabrini: o serviço evangélico e missionário aos migrantes em especial os 

mais pobres e abandonados. 

 

No final do curso, dias de retiro, de análise, de confronto, de 

escuta aos apelos do Espírito do Senhor que nos impulsiona viver a vida 

consagrada com intensidade, para que nossas comunidades sejam pequenos 

cenáculos onde se vive em comunhão a exemplo da  primeira comunidade 

em Jerusalém e segundo Scalabrini e Madre Assunta.   

 

 “Eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos na 

comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações” (At 2,42-47).  

 “Se vós. portanto, quereis viver do Espírito Santo conservai a 

caridade, amai a verdade; desejai a unidade para que possais alcançar 

o reino de Deus” (Scalabrini). 

 “Não se poder fazer o bem ao próximo se não tivermos caridade entre 

nós” (Madre Assunta). 

 

O Papa Francisco ressalta um aspecto importante em sua Carta 

Apostólica aos consagrados e consagradas: “Os religiosos seguem ao 

Senhor de uma maneira especial, de modo profético. Esta é a prioridade 

que agora se requer: Ser profetas que testemunham como viveu Jesus nesta 

terra. Um religioso não deve renunciar a profecia”.  

 

Portanto, a missionária Scalabriniana é convocada a ser 

profetisa. É preciso anunciar e denunciar também dentro de nossas 

comunidades religiosas com a misericórdia e com a justiça do Evangelho. 

 

Agradeço a oportunidade que me foi oferecida por nossas 

superioras de participar deste Curso Congregacional de Formação 

Permanente. Com carinho, expresso minha gratidão especial à Irmã Etra 

Modica, animadora geral da formação, pelo seu testemunho, dedicação e 

constante doação. 
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Testemunho:   

Revitalizar a consciência da presença de Deus  

na própria vida  

Sr. Maria Lélis da Silva, mscs 

 

Viver a vocação de missionária 

scalabriniana é doação total e cotidiana, em 

pequenas e grandes coisas. É a experiência de 

atender às necessidades dos outros sem relegar as 

próprias. É a contemplação contínua e profunda 

do Senhor na capela e na vida diária. No 

migrante, eu vejo o Senhor, é uma realidade na 

convivência e serviço, dentro e fora da 

comunidade. 

 

A missionária scalabriniana sabe que não está sozinha. O 

encontro com o Amado, concretizado no serviço aos migrantes, 

conforma seu modo de ser e atuar. A confiança no Deus que a 

acompanha, a faz sentir-se forte e amparada pela sabedoria que vem 

do Senhor. Por isso, vence o medo e assume os desafios. Scalabrini, 

Assunta e Marchetti são sua inspiração no convívio com seus 

semelhantes e o estimulam à consciência de que o outro é a presença 

de Deus, é dono de sua história, sujeito de direitos e sonhos. 

 

De tudo isso podemos afirmar que o Ano da Vida 

Consagrada é tempo propício para revitalizar a consciência da 

presença concreta de Deus na própria vida, de que a outra pessoa é 

Jesus encarnado e que as pessoas em mobilidade são expressão de 

seu rosto sofrido, alegre, sonhador, necessitado de presença e não 

somente de ajuda humanitária. 
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Testemunho:   

Um desejo de crescer 
Ir. Vijava Stella John Joseph, mscs 

 

As Constituições das Irmãs Missionárias de 

São Carlos Borromeo, Scalabrinianas confirmam 

claramente que a vida de uma irmã é aquela de viver 

no mundo a missão de “ser sinal dos bens celestes" 

1 para o povo de Deus, em particular para os 

migrantes; ajudando-os, assim, a descobrirem o 

amor que o Pai tem por eles e pela esperança à qual 

foram chamados.”
34

 

Na luz da vida da minha consagração como scalabriniana, foi 

significativo e de absoluta necessidade trabalhar entre os migrantes. 

Os migrantes que nós encontramos em Kerala são os migrantes 

internos, provenientes de outros estados indianos. Porém, as 

diferenças linguísticas, culturais e sociais entre os estados de origem 

e de Kerala e a grande distância que os migrantes devem percorrer 

para chegar a Kerala, torna a migração interestatal mais semelhante à 

migração internacional. Lendo os sinais dos tempos com os olhos da 

fé e para responder de modo criativo às necessidades da Igreja, fui 

uma vibrante presença scalabriniana na diocese através do serviço 

aos trabalhadores migrantes indianos que se encontravam na prisão. 

Este apostolado foi o mais importante e significativo para exercitar e 

viver a consagração que fiz na família scalabriniana. O sorriso e o 

conforto daqueles que foram libertados e aquele dos membros da 

família foram a grande força, convocando para levar Cristo com 

renovado ardor missionário e com novos métodos e expressões aos 

migrantes. 

“Cada pessoa consagrada é um dom para o povo de Deus, no 

seu caminho"
35

. A consagração nos torna pessoas que se doaram a 

                                                           
34 Constituições da Irmãs Missionárias Scalabrinianas 



                                   

                       INCAMMINO                                                       34 

Deus sem condições. Mais concretamente, nos rende “memória viva 

de Jesus no modo de ser e de agir”
36

, na sua castidade, pobreza e 

obediência. Estes, como foram nesta viagem, durante os anos 

formativos da minha vida consagrada? Deixei a mudança de mim 

mesma ciente das minhas motivações e comportamentos internos, e 

reconheci o início da minha viagem espiritual onde iniciei a trabalhar 

sobre minha natureza, desenvolvendo aquele sadia, doada por Deus 

aos aspectos da minha personalidade para o bem dos outros e onde 

aprendi a conhecer os aspectos egocêntricos que preciso superar. 

Acredito que a escuta de Deus, respondendo de modo criativo e 

trabalhando sobre si nos transforma em sinais e comunicadores do 

amor de Deus para a humanidade. Em qualquer lugar onde os nossos 

sentimentos nos levam, sabemos que estamos vivendo da fonte 

divina dentro de nós. Se trata da viagem de uma vida apenas 

iniciada! 

A minha inspiração para ser uma scalabriniana eficaz no 

mundo das migrações cresceu e amadureceu na comunidade onde 

vivo com a missão indiana que, por si, é o arquétipo de um complexo 

fenômeno migratório. A comunidade é composta de irmãs e 

formandas de dois países diversos, de três diversos estados e falamos 

quatro línguas diversas; uma riqueza e uma diferente cultura social. 

Neste contesto, a comunidade ideal onde “uma comunidade religiosa 

se torna um centro de irradiação, de força espiritual, um centro de 

animação, de fraternidade que cria fraternidade, e de comunhão e 

colaboração eclesial, onde os diversos contributos cooperam para a 

edificação do corpo de Cristo, que é a Igreja”
37

, foi um grande 

desafio. Um primeiro passo em direção ao desafio foi aquele de 

aprender a língua e a cultura local, a fim de serem integrados, e 

partilhar a responsabilidade de viver o carisma scalabriniano  na 

                                                                                                                                      
35 Papa Francisco, 02 de fevereiro de 2014, Angelus, por ocasião do Dia Mundial da Vida 

Consagrada 
36 Vida Consagrata, nº 22 
37 Vida fraterna na comunidade – documento da Congregação par aos Institutos de Vida 

Consagrata e Sociedades de vida apostólica, 15 de janeiro de 1994 
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comunidade. A comunidade religiosa é um dom, um lugar e um 

sujeito da missão e um lugar onde se torna irmãos e irmãs
38

: para 

atualizar esse ideal, aprendi a aceitar que “é necessário preparar-se e 

ser não somente consumadores da comunidade, mas sobretudo, seus 

construtores; ser responsáveis pelo crescimento do outro; ser abertos 

e disponíveis para receber o dom do outro; ser capaz de ajudar e ser 

ajudado; de substituir e de ser substituído”
39

. Colocando Deus no 

centro da comunidade, nos levará a realizar esta unidade na 

diversidade e também a diversidade na unidade. 

Neste ano da Vida Consagrada, o Papa Francisco expressou 

as suas expectativas a respeito do mesmo: “que os homens e as 

mulheres consagradas sejam testemunhas de comunhão, de alegria e 

do Evangelho, e que se esteja presente, sempre mais, nas periferias a 

proclamar a Boa Nova"
40

. O Papa disse que espera também homens 

e mulheres consagrados para verificar a sua presença na vida da 

Igreja e para responder às “novas exigências feitas constantemente 

sobre nós, pelos gritos dos pobres”. Ao lado do Papa Francisco, 

também a minha oração será: “Possa o ano da Vida Consagrada ser 

também a ocasião de confessar humildemente, com imensa 

confiança em Deus que é Amor (cf. 1 Jo 4,8), a nossa fragilidade e 

experimentar o amor misericordioso do Senhor. Que este ano, 

também, seja uma ocasião de alegre e vigoroso testemunho diante do 

mundo para a santidade e a vitalidade em muitos daqueles que são 

chamados a seguir Jesus Cristo na vida consagrada"
41

. 

 

 

 

                                                           
38 Ibidem 
39 Ibidem 
40 Carta Apostólica “Alegrai-vos”, Uma carta aos consagrados 
41

 Idem 



                                   

                       INCAMMINO                                                       36 

Testemunho:   

“Estamos nas mãos do Senhor... 

 O que Ele faz é bem feito” 
Ir. Arceolídia Silva de Souza, mscs 

 

Expresso, neste relato, como vivo a 

experiência da vida religio sa consagrada e o que 

motiva viver a minha consagração como Irmã 

Missionaria de São Carlos Borromeo 

Scalabriniana.  

 

Tudo provêm do encontro pessoal com 

Jesus Cristo, que consiste na busca diária da Palavra de Deus, e 

outros referenciais da espiritualidade que, ao longo do caminho, vão 

potencializando a missão e o sentido da missionariedade 

scalabriniana. 

 

Entre estes, a itinerância mobiliza a minha vida, 

identificando-me com a pessoa  de Jesus Peregrino e o migrante, e 

motiva a dinamicidade sem se deixar levar a uma vida estática, ou 

enrijecida; mas converge a uma motivação maior, à missão “Ide e 

fazei discípulo entre todas as nações!” (cf. Mt 28,19).  

 

Nesta visão, a minha vocação perpassa no chamado e no 

seguimento de Jesus, servindo a Igreja e nos lugares adjacentes 

direcionados a outras categorias que sonham com um mundo melhor: 

“Eu vim para que todos tenham vida, e a tenham em abundância” 

(Cf. Jo 10,10).  Entre tantas mudanças no mundo, a vida religiosa 

continua sendo referência de profecia ao ponto de deixar-me 

contagiar e capaz de expressar a alegria e o entusiasmo de minha 

vocação, sem exclusividade, e se vincula ao amor de Deus e, 

consequentemente, aos irmãos e irmãs. 
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Estes pontos referenciais, a vivência da espiritualidade diária, 

a oração, meditação-contemplação, fazem com que Deus fale no 

silêncio do coração, deixando-me interpelar aos seus apelos, que 

perpassa a sensibilidade e atitude missionaria.  

 

Ao longo de minha vida, ainda na adolescência, busquei 

constantemente a confiança em Deus que jamais abandona seus 

filhos. E hoje me coloco em suas mãos, com humildade e 

simplicidade de serva, assim como Madre Assunta recitava na 

vivência de sua espiritualidade. Fazer a vontade de Deus era a 

orientação constante da espiritualidade de Madre Assunta. Tinha 

uma verdadeira devoção à vontade de Deus para qual manifestava a 

sua adesão total dizendo seguidamente: “Estamos nas mãos do 

Senhor e tudo aquilo que Ele faz é bem feito”. 

 

    Nosso fundador, o bem-aventurado João Batista Scalabrini, a 

bem-aventurada Assunta Marchetti e Pe. José Marchetti contribuem 

na construção da espiritualidade especifica ao ponto de iluminar o 

ser e agir na missão. Isto requer uma mística diária; ir transformando 

em testemunho, o amor de Jesus Cristo, na acolhida, hospitalidade, 

itinerância, unidade na diversidade e da caridade. 

 

Estes princípios são importantes, diversifica e dá sentido à 

profecia, assim o olhar para Maria, sempre foi um referencial, 

contribui na minha caminha vocacional-espiritual e discipulado: na 

escuta atenta, no silêncio, na oração, no encontro, Ela que se colocou  

a caminho levando a Boa Nova a sua  parenta Isabel. Olhar para 

Maria, as suas virtudes são essenciais na vida comunitária e contribui 

na edificação da vivência em comunidade; o olhar fixo em Jesus 

Cristo e em  Maria nos leva  a viver a maturidade da fé.  

 

  Refiro-me a vida fraterna, sem a humildade o perdão, a vida 

torna-se enrijecida, a leveza das relações, no dia a dia, continua 

sendo o “desafio” da expressão sublime do AMOR. Na medida em 
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que o amor cresce, alarga, também, a compaixão e a misericórdia 

sem exclusividade.  

 

  Neste sentido, a contínua busca da vivência da maturidade da 

fé e de uma relação mais leve e uma serenidade “fecunda”, é 

importante na comunidade e, assim, no dia a dia, com o povo de 

Deus. Tornar-se pessoa madura, me leva a cultivar boas relações e 

deixar-me imbuir pela alegria do Evangelho. 

 

É esta alegria a qual sou chamada a expressar no ser e agir da 

Vida Religiosa Consagrada, a alegria da vocação, do seguimento a 

Jesus Cristo. O papa Francisco nos convida “a renovar e qualificar 

com alegria e paixão a nossa vocação para que o ato totalizante do 

amor seja um processo continuo”. Assim, a vida consagrada torna-se 

o mistério pascal de Cristo Ressuscitado, que renova a “alegria” e o 

entusiasmo vocacional. 

 

  Enfim, ao olhar para Maria, nos leva a uma motivação 

contínua de escutar e discernir a voz de Deus que chama ao longo do 

caminho. Neste ano dedicado a Vida Consagrada, busquemos 

contemplar Maria sobre as luzes do Espírito Santo, Ela, saiu, foi ao 

encontro, se colocou a caminho. Conforme a carta circular – aos 

consagrados e às consagradas, nº 31 de 2014, diz: “A ternura nos faz 

bem, além de nossas perspectivas e dos nossos limites, somos 

chamados a levar o sorriso de Deus e a fraternidade”.      

 

  A vida religiosa consagrada é o sinal da “inquietação” de 

Deus, e coloca em missão com a força que emana do coração 

trasbordante nos tempos atuais de mudanças. E continua sendo sinal 

de compaixão - profética e de esperança ao migrante e ao povo que 

se encontra as margens; sair, ir ao encontro, é descer a planície, ser 

presença eclesial, tornar visível o chamado de Deus, atuando na 

historia da humanidade. 
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MÃE APARECIDA, SINAL DA MISERICÓRDIA DIVINA 

Comunidade Brasileira, Roma, 12 Outubro, 2015 
Irmã Ana Paula. Ferreira da  Rocha, mscs 

 

 

Ano Jubilar Extraordinário da Misericórdia 

Estamos às portas do Ano Jubilar 

Extraordinário da Misericórdia e na Bula de 

Proclamação o Santo Padre fala que «há 

momentos em que somos chamados, de 

maneira mais intensa, a fixar o olhar na 

misericórdia, para nos tornarmos nós 

mesmos sinal eficaz do agir do Pai; é sempre 

um tempo favorável para a Igreja, a fim de 

se tonar mais forte eficaz o testemunho dos 

crentes». E quando em nome de Cristo a 

Igreja convoca um Jubileu, estamos todos 

convidados a viver um extraordinário tempo 

de graça. Este ano Santo da Misericórdia é 

um tempo para a Igreja reencontrar o sentido da missão que o Senhor 

lhe confiou no dia da Páscoa: ser instrumento da Misericórdia do 

Pai. O Papa acrescenta “damos voz a Palavra de Deus que ressoa 

forte e convincente como uma palavra, um gesto de perdão, de 

ajuda, de amor. Não se canse jamais de oferecer misericórdia e seja 

sempre paciente no confortar e perdoar”.  

 

O que é o ano jubilar? O texto bíblico de Levítico 25 nos 

ajuda a entender o que significava um jubileu para o povo de Israel: 

Cada 50 anos os hebreus sentiam tocar as trombetas que os 

convocava a celebrar um ano santo, como tempo de reconciliação 

para todos.  Neste período deveriam recuperar uma boa relação com 

Deus, com o próximo, com a criação, conforme a gratuidade. Entre 

muitas coisas, neste ano promovia-se a anistia dos débitos, em 
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particular ajuda aqueles que viviam em miséria, melhorava-se as 

relações entre as pessoas e a liberação dos escravos. 

 

Jesus Cristo veio para anunciar e realizar o tempo pleno da graça do 

Senhor, portanto, aos pobres a boa notícia, a libertação aos presos, 

a recuperação da vista aos cegos e a liberdade aos oprimidos (Lc. 

4,18-19). Nele, especialmente no seu mistério Pasqual, o significado 

profundo do jubileu encontra plena realização. É um ano onde a 

Igreja ofertará muitos sinais da presença de Deus, capaz de despertar 

nos nossos corações a capacidade de olhar o essencial.  

 

Mãe Aparecida, sinal de Misericórdia divina 

Agradeço a comunidade brasileira pelo 

convite de partilhar de maneira muito simples 

esta meditação em preparação a este ano, 

sobretudo, porque somos convidados refletir 

Maria, Mãe Aparecida, sinal da misericórdia 

divina. Maria, não é isolada na história da 

Salvação, ela faz parte do projeto de revelação 

do Pai. Maria viveu em profundidade a 

experiência da misericórdia de Deus, porque 

soube viver profundamente a sua humanidade.  

 

A palavra misericórdia aparece pela prima vez no encontro 

com Moisés e na sarça ardente Deus mostra a sua compaixão. Ele vê 

a miséria do seu povo, escuta o seu grito e conhece o seu sofrimento 

(Ex.3,7). Deus é um Deus que vê, que escuta, que tem compaixão. A 

misericórdia, no livro do Êxodo, é a expressão da absoluta liberdade 

de Deus quando diz: “farei graça a quem eu quiser fazer graça e 

terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia” (Ex. 33,19). Nos 

Salmos encontramos expressões que dizem que Deus é rico de 

misericórdia, que seu amor é para sempre (Sl.118). Nos profetas, 

encontramos um Deus que reafirma a sua compaixão, mesmo que em 

alguns textos, parece que este mesmo Deus abandona o seu povo ou 
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se cansa de ter misericórdia. Porém neste sentimento o povo 

descobre uma das mais profundas verdades do modo de amar de 

Deus: “Porque eu sou Deus e não homem, sou o Santo no meio de ti 

e não verei a ti na minha ira” (Os 11,9). Ele não pode vir na ira, mas 

vem ao encontro porque ama. Com essa expressão é como se 

afirmasse que Deus não é um Deus apático, é um Deus que vai além 

da miséria do mundo; Ele tem um coração misericordioso, vê a 

miséria, escuta o grito do homem e desce ao seu encontro.  

 

O Novo Testamento, com Jesus, é a total revelação da 

misericórdia de Deus. É um Deus que continua a ver, pois Maria 

canta que Deus a olhou na sua miséria, na sua pequenez. O modo 

como Deus continua agindo com misericórdia é totalmente fora da 

nossa lógica, pois jamais nós confiaríamos um mistério tão grande 

ou uma obra redentora a uma jovem na sua adolescência. Maria, 

também se surpreende com a logica de Deus, porém passa de uma 

liberdade condicionada a uma liberdade gerada. Maria na sua 

liberdade acolhe Deus em sua casa, não externa, mas na sua casa 

corpo, coração, espírito. Deixa-o fazer morada na sua vida, nos seus 

afetos, nos seus medos, nas suas coisas, nos seus hábitos, enfim na 

sua realidade mais íntima.  

 

É neste olhar que convido cada um nós a aprofundar Maria, 

Mãe da Misericórdia, olhando Maria na sua condição humana. Às 

vezes nosso contato com Maria e com a nossa vida, vai no mesmo 

ritmo que narra os primeiros capítulos do livro de Lucas, tudo 

apressadamente. Entre o Fiat de Maria e o Canto do Magnificat não 

existe muita diferença. Não é verdade! A pergunta que precisa calar 

em nosso coração é própria esta: Como vai acontecer tudo isso? 

Perguntou Maria ao anjo: Entre o sim e a realização da promessa 

tem um longo caminho na vida de Maria. Quando pronunciara o sim, 

jamais soubera que seria a Mãe do Salvador, a Imaculada, a 

concebida sem pecado, que seria Assunta ao Céu.  
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Em Maria entendemos as duas palavras que formam a 

Palavra MISERICORDIA: MISERIA - CARDIA, isto é, com o 

coração nós indicamos a capacidade de amar de uma pessoa. Deus 

olha com amor a miséria de Maria. Ele lembrou-se de mim, canta 

Maria. É Deus que vê e ama por primeiro.  Maria experimentou a 

misericórdia provando as angústias deste sim. Em Maria, 

compreendemos a misericórdia que Deus usa quando ela pronuncia o 

seu sim permitindo Deus entrar no seu intimo e ela, de participar 

deste mistério como instrumento de colaboração de toda a obra 

redentora do Pai.  

 

Maria é Mãe da Misericórdia porque 

compreendeu profundamente a misericórdia 

infinita do Pai, por ela e pela humanidade. A 

primeira manifestação de misericórdia 

aconteceu primeiramente no seu ventre.  

Maria viveu em si mesmo o mistério da 

morte e ressurreição de Cristo, e deixou-se 

ser tocada profundamente como Deus se 

revela: cheio de misericórdia. Maria sofre 

profundamente com o seu único filho, 

porém supera com animo materno porque 

associa-se sempre ao sacrifício de seu Filho. 

Ela entende na morte do Filho como era a 

misericórdia de Deus para o homem. A 

sua Assunção aos céus, Maria entendeu o que significava aquele 

olhar que o Onipotente tinha olhado sua miséria: ela foi preservada 

do pecado e da corrupção da morte.  

 

Maria, Mãe da Misericórdia, é uma expressão muito antiga 

que tem seu inicio na vida religiosa monacal. A Igreja sempre teve 

clara a intima conexão entre a maternidade divina e eclesial da 

Virgem Maria quando a definiu Mãe de Deus (Theotokós). Como 

dizia Santo Agostinho «Maria deu a luz ao corpo e a Igreja deu a 
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luz aos membros de Cristo». Maria faz parte desde o início do 

mistério da Igreja, a vemos, sobretudo, ligada a seu Filho, por isso, 

meditamos a vida de seu Filho quando rezamos. 

 

A misericórdia é uma qualidade do amor materno. O Filho foi 

gerado de Maria para que fosse a misericórdia da humanidade. Jesus 

é Misericórdia em pessoa. No cântico de Maria, Maria Canta que a 

sua misericórdia se entenda em geração em geração. Maria realiza 

os designíos do Pai e associada intimamente ao Mistério de Cristo e 

da Igreja. Nós a invocamos a sua proteção, porque reconhecemos 

nela sua primeira função: a mãe que protege. Maria é fonte de graça 

e de misericórdia, porque é intimamente ligada a pessoa do Verbo, 

que fez carne para salvar-nos. Jesus morreu pelos nossos pecados e 

ressuscitou para a nossa santificação.  

 

Meditemos:  

 Como acolho o mistério de Deus na minha vida? Que 

espaço Deus ocupa na minha interioridade? Quando rezo 

as orações Marianas, que caminho espiritual faço da 

Paixão, da Morte e da Ressurreição de Jesus Cristo? 

 

O ano da misericórdia é próprio este convite a descer na 

profundidade da palavra seguindo Maria e seu Filho. Maria é o 

exemplo vivo daquela que não reservou nada para si, o exercício da 

escuta a faz mãe, serva, filha do próprio Filho, porém coloca em 

movimento a misericórdia experimentada em sua humanidade. 

Misericórdia é uma expressão máxima de um amor verdadeiro na 

relação com o outro. O Papa Francisco ressalta que “a misericórdia 

não é um sentimentalismo, mas é o motor que move a nossa 

humanidade”. Portanto, a palavra misericórdia não pode ser 

entendida como uma atitude emocional. Em Jesus e Maria 

aprendemos que esta é uma atitude ativa que responde ativamente e 

dinamicamente as necessidades do outro; não abre somente o 
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coração, mas colocam em movimento as mãos, os pés para ir ao 

encontro do outro.  

 

É um ano para ultrapassar a minha 

inércia, sobretudo aquela espiritual 

colocando-me sempre a disposição do outro 

com os meus dons, com partilha das minhas 

coisas com aqueles que sofrem, doar o meu 

tempo, dar uma palavra de conforto ao outro 

que sofre. É um tempo  propício para fazer 

feliz o outro com a presença e exercitar  a    

capacidade de escuta. É fazer memória da 

minha vocação fundamental:  descobrir o 

amor com qual fui amada e amar o outro na 

mesma intensidade “seja misericordioso, 

como o vosso Pai do céu é misericordioso”.  

 

Deus se revela rico de misericórdia na morte e ressurreição 

do seu filho Jesus. A cruz é a realidade mais difícil e que na nossa 

humanidade chamaríamos de destino infeliz. Em tantas nossas 

feridas, em tantas experiências de pecado recordamos sempre a 

nossa escolha de fazer sozinhos, sem a ajuda do Pai, rejeitamos a 

nossa condição de filho e giramos as costas a este amor infinito. Na 

Ressurreição a misericórdia venceu definitivamente a nossa miséria. 

É um Deus que está à porta, bate e deseja entrar, respeita a nossa 

liberdade, porém se abrimos respondemos ao amor.  

 

Concluo com a segunda parte da Ave-Maria dizendo “Santa 

Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da 

nossa morte”. Rogamos a Maria que seja presente no  julgamento 

divino  e que este seja cheio de misericórdia e de perdão do Pai. 

Não tenhamos medo de dizer as nossas misérias, porque Deus é  um 

Deus que “sente” a nossa miséria como se fosse a sua própria 

miséria e faz de tudo para que possamos ser regenerados no amor. 
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Ela é Mãe da Misericórdia porque fez uma experiência única da 

morte. Ela é Mãe da Misericórdia porque sabe como nenhuma 

pessoa humana sofrer com a nossa miséria. Prova disto é nossa 

devoção a Mãe Aparecida, aquela que foi porta voz de um Deus que 

vê, escuta e desce. Ela nos olha com misericórdia, como nosso Pai 

do céu é misericordioso. Pedimos a intercessão de Maria, Mãe 

Aparecida a cada um de nós, para que possamos ouvir em 

profundidade como vai acontecer tudo isso em todos os contextos de 

nossa existência. A pergunta de Maria deve ser o motor que anima a 

nossa fé e a nossa vida. Pessoas capazes de confiar porque o nosso 

Deus não para na morte, mas é um Deus vivo. É na sua intercessão 

que nós confiamos, porque obtemos aquela graça que nos salva na 

hora de  nossa morte. Continuamos a peregrinar com fé em uma das 

mais difíceis peregrinações que é aquela para dentro de nós mesmos 

porque já fomos confiados para sempre e inteiramente a Maria, Mãe 

de Misericórdia. 
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Profissões Religiosas  
 
 

Primeira Profissão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ir.  Mary Sherin  Naduvilassery Saju, mscs  

natural da India, celebrou sua primeira Profissão Religiosa em 

Melrose Park, IL, USA no dia  13 setembro 2015 
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Profissão Perpétua 

 
Com muita alegria congratulamo-nos com ir. Carla Luisa 

Frey Bamberg que, expressando sua resposta ao chamado de Deus 

para servir os migrantes, emitiu a sua profissão perpétua no dia 25 de 

outubro de 2015, data em que celebramos o 120º aniversário da 

fundação da Congregação e o primeiro aniversário da beatificação de 

Madre Assunta Marchetti. 

 

 
Ir. Carla Luisa Frey Bamberg 

natural do Paraguai, celebrou sua Profissão Perpetua em  

Cuidad del Este, PY, no dia  25 outubro 2015. 
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