
 

 
 
                           

Page | 1 

INCAMMINO   

 
 

CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS MISSIONÁRIAS 
DE  

SÃO CARLOS BORROMEO  
- SCALABRINIANAS –  

 
 
 
 
 
 
 
 

ANO XXXIX– Número 97 
Julho - Dezembro de 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede Geral  
Via di Monte del Gallo, 68  

Roma, Itália 



 

 
 
                           

Page | 2 

INCAMMINO   

 
 
 

Responsável:  
Superiora Geral e Conselho  

Sexênio 2013-2019 
 
 
 
 
 
 

Coordenação  
Ir. Elizabeth Pedernal, mscs  

 
 

Impressão  
Ir. Carmen Lisot, mscs 

 
 
 
 
 

Colaboração em textos e artigos:  

Ir. Elizabeth Pedernal, mscs 

Ir. Maria de Fátima Pereira, mscs 

Ir. Orila Maria Travessini - mscs 

Pe. Mario Aldegani 

 

 



 

 
 
                           

Page | 3 

INCAMMINO   

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

Tendo apenas concluído o ano do Jubileu Extraordinário 

da Misericórdia, nesta edição de nosso Boletim Humilitas In 

Cammino, queremos enfocar alguns elementos de reflexão à luz 

deste tema que nos ajuda adentrar neste tempo especial de graça 

que continuamos a vivenciar; por isso, neste In Cammino nº 97, 

contém reflexões sobre o tema misericórdia e migração; fazemos 

memória das palavras de Papa Francisco, que nos convida a 

“manter vivo o desejo de individuar os inúmeros sinais da 

ternura que Deus oferece ao mundo inteiro, e sobretudo a 

quantos estão na tribulação, vivem sozinhos e abandonados, e 

também sem esperança de ser perdoados e sentir-se amados 

pelo Pai”
1
.  

 

 Frente as grandes oportunidades que nos são oferecidas 

em testemunhar e encarnar as obras de misericórdia entre os 

migrantes, aos quais servimos, Ir. Elizabeth Pedernal retoma 

alguns elementos importantes sobre o tema “dar testemunho de 

misericórdia e compaixão no mundo das migrações” que 

representa a ordem do dia, hoje, na Igreja, concentrando-se em 

Jesus como o ‘rosto’ da misericórdia do Pai e indicando a 

misericórdia como fundamento de toda a atividade pastoral da 

Igreja. Evidencia a posição privilegiada dos migrantes e dos 

refugiados no experimentar a misericórdia de Deus e, como nós, 

                                                           
1
  Homilia do Papa Francisco, Domingo da Divina Misericórdia, 11 de abril 

de 2015.  
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Irmãs MSCS, podemos ser testemunho vivo de misericórdia e de 

compaixão nos contextos onde marcamos presença missionária.  

 

 No referido texto, estão elencadas algumas importantes 

linhas de ação a partir dos apelos emersos do XIII Capítulo 

Geral, que nos compromete a sermos testemunhas proféticas a 

partir das relações fraternas e na abertura e disposição em 

acolher, com renovado ardor, a reorganização da interna da 

Congregação, com enfoque nos seguintes temas: como partilhar 

a alegria e o entusiasmo do amor a Cristo e à Igreja; como criar 

redes de solidariedade que possam multiplicar-se e abraçar e 

transformar a sociedade com o seu significado profético, 

levando mudança e renovação que fazem abraçar o futuro com 

esperança.  

 

 No caminho da misericórdia, Ir. Orila Travessini 

apresenta uma reflexão a partir do seguinte enfoque: “O nome de 

Deus é Misericórdia” (Papa Francisco), que nos leva a uma 

profunda revisão do nossa chamado à vida missionária 

scalabriniana; propõe a prospectiva do diálogo como ocasião de 

encontro, olhando para a pessoa à nossa frente, escutando-a de 

modo a contribuir na criação de um mundo mais justo e pacífico. 

Salienta também que, como missionárias scalabrinianas, 

devemos inserir-se neste vasto campo que o mundo das 

migrações nos oferece. Constantemente somos desafiadas pelas 

exigências dos migrantes e dos refugiados que batem à nossa 

porta em busca de acolhida e de solidariedade. 

 

 Tendo presente o “Fenômeno da Migração e  o Jubileu 

Extraordinário da Misericórdia”, Ir. Maria de Fátima Pereira, na 

sua reflexão, apresenta a migração como um fenômeno antigo, 

porém  de grande atualidade em nossos tempos e, ao mesmo  

tempo, de grande intensidade e com novos desafios: a 
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globalização, a aceleração, a diferenciação, a feminização e a 

crescente politização da migração. Entre estes e outros desafios,  

cabe a nós, Irmãs MSCS, assumir o ser “missionárias da 

misericórdia - missionárias de esperança” primeiramente entre 

nós e com os migrantes e refugiados. Somos chamadas a ver o 

mundo com os olhos de Jesus, a perceber a diversidade cultural e 

a promover a cultura do encontro tendo como modelo o bem-

aventurado João Batista Scalabrini, a bem-aventurada Assunta 

Marchetti e o venerável servo de Deus Pe. José Marchetti.  

 

 No decorrer do ano  2016, nas nossas comunidades 

religiosas e Igrejas locais, foram realizados inúmeros eventos, 

atividades, programações e iniciativas. Como Congregação, 

celebramos a IX Assembleia Geral, a qual nos possibilitou 

verificar a aplicação das Disposições emanadas  pelo XIII 

Capítulo Geral, o caminho realizado até o presente e lançar, com 

esperança, um olhar para o futuro, a partir da proposta da 

reorganização interna da Congregação. Entre os materiais 

emersos desta Assembleia, e de grande riqueza para a nossa 

reflexão e  aprofundamento espiritual, encontram-se os temas 

apresentados pelo assesssor  Pe. Mario Aldegani, o qual, a partir 

de elementos bíblicos, teológicos e eclesiais, nos ajudou a 

adentrar com maior profundidade no tema central da 

Assembleia: Reorganizar para revitalizar a vida consagrada 

scalabriniana: na centralidade a Jesus Cristo, no crescimento 

das relações fraternas e da cultura vocacional, em vista de uma 

maior disponibilidade e itinerância missionária, no serviço aos 

migrantes, tendo como horizonte a revitalização do Instituto, o 

crescimento da comunhão, a maior disponibilidade e 

flexibilidade para a missão. 

 

Neste número, publicamos os decretos de nomeação 

como expressão do caminho da Congregação e  dos serviços 
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assumidos pelas nossas Irmãs. Publicamos também, com muita 

alegria e gratidão a Deus, o decreto do Cardeal Odilo Pedro 

Scherer, no qual promulga ereção canônica da capela Madre 

Assunta Marchetti em Vila Prudente, São Paulo, como Oratório 

semipúblico, recomendando a todos os fiéis que frequentarem as 

celebrações ou rezarem na referida capela que imitem as virtudes 

da bem-aventurada Assunta Marchetti. 

   

Desejo-lhes uma boa leitura e aprofundamento dos 

conteúdos aqui publicados, os quais são instrumentos que 

possibilitam empreender um processo de reflexão da beleza do 

nosso ser  consagrado e missionário, centradas em Jesus Cristo e 

na fidelidade ao carisma scalabriniano.  

 

 

Ir. Neusa de Fátima Mariano, mscs 

Superiora Geral 

 

Roma, 30 de novembro de 2016 
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Dar testemunho de misericórdia e compaixão  

para o mundo das migrações  
Ir. Elizabeth Pedernal, mscs 

 

 

 Os dois objetivos principais do Jubileu Extraordinário da 

Misericórdia, anunciados pelo Papa Francisco na vigília da 

segunda semana da Páscoa de 2015, o Domingo da Divina 

Misericórdia que é, para a Igreja, o momento “para redescobrir o 

sentido da missão confiada pelo Senhor no dia da Páscoa – e ser 

sinal e instrumento da misericórdia do Pai” (Cf. Jo 20,21-23), e 

um momento “para manter vivo o desejo de saber acolher os 

numerosos sinais da ternura que Deus oferece a todo o mundo e, 

sobretudo, àqueles que sofrem, que são sozinhos e abandonados, 

sem esperança de serem perdoados ou de sentirem o amor de 

Deus".
1
  

Com orientaçoes claras, todas somos chamadas a 

redescobrir a missão  e a anunciar o amor universal do Pai e a 

sua misericórdia. Como MSCS, somos convidadas a valorizar 

esta peregrinação como aquela de uma migração no caminho de 

nos mesmas ao encontro do outro, para partir com ele o  pão da 

nossa vida de batizadas e consagradas, para lavar humildemente 

os  pés dos peregrinos, para derramar um precioso unguento 

sobre o esperado hóspede, olhando com amor os peregrinos 

feridos na sua dignidade, curando-os com a ternura e a atenção 

que Jesus, o Bom Samaritano, teve. 

 

                                                           
1
 Homilia de Sua Santidade o Papa Francisco - Domingo da Divina 

Misericórdia, 11.04. 2015 



 

 
 
                           

Page | 8 

INCAMMINO   

 

Qual è a imagem da Igreja hoje? 

 A nova imagem da Igreja apresentada pelo Jubileu 

extraordinário da misericórdia é expressa no símbolo do Jubileu. 

Fr. Marco Rupnik, SJ, o artista que desenhou o símbolo, em uma 

entrevista disse que “estamos passando de uma época de  crítica, 

razão, intelectual, pesquisa, universalidade (do período do 

renascimento até aos nossos dias, a idade do modernismo) a uma 

época orgânica do pós-modernismo na qual a vida e o 

conhecimento não são mais separados; na qual a pessoa é 

superior as ideias”. Ele explicou também que “esta era orgânica  

é uma época da vida e um momento no qual a prioridade e a 

mesma vida. Quando a vida se torna a prioridade, a cultura, as 

mudanças se tornam simbólicos, poéticos e metafóricos”, 

fazendo renascer a vida. Fr. Rupnik afirma que Papa Francisco 

faz parte desta nova época da historia humana. Nas suas 

homilias e nos seus discursos, usa sempre menos palavras, mas 

confere a mensagem profunda de suas ações e gestos que muito 

simbolizam a ternura de Deus para a humanidade sofredora. 

O símbolo mostra a misericórdia do Pai em uma imagem 

de “Filho após ter posto sobre suas costas a alma perdida, 

demonstrando que é o amor de Cristo que leva a cumprimento o 

mistério da sua encarnação e que termina com a redenção”. Ele é 

o Bom Pastor “que toca a carne da humanidade e o faz com 

amor e com o poder de mudar a própria vida”, explica Pe. 

Rupnik. A característica mais particular deste símbolo são os 

olhos de Adão (pecador) e aqueles de Cristo (o novo Adão) que 

estão unidos em um único olhar. “Cristo vê com os olhos de 

Adão, e Adão com os olhos de Cristo. Cada pessoa descobre em 

Cristo, o novo Adão, a própria humanidade e o futuro que nos 
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espera, e que contempla, no seu olhar, o amor do Pai”.
2
 É por 

meio de gestos e ações concretas do testemunhar a misericórdia 

de Deus que acontecerá a transformação das pessoas e do 

mundo. Enquanto as leis, as normas e os standard são 

importantes, sozinhos somos impotentes, incapazes de fazer uma 

mudança.  

 

Jesus é o “rosto” da misericórdia do Pai 

 

 Segundo o 

dicionário Miriam Webster, 

a misericórdia é definida 

como uma sensação de 

querer ajudar alguém que 

está enfermo, com fome, em 

dificuldades, etc; uma 

consciência solidária de 

sofrimento dos outros junto 

com o desejo de aliviá-lo. A 

misericórdia não é um vago 

sentimento de piedade ou de simpatia mas uma força interior e é 

a força que motiva uma pessoa a encontrar aquele sofrimento. A 

única prova disto é Jesus: Ele mesmo é o verdadeiro rosto da 

misericórdia do Pai. 

Jesus revela a misericórdia de Deus com as suas palavras, 

as suas ações e a sua pessoa. Na nova revisão standard da Bíblia 

(NRSVB), a palavra ‘misericórdia’ aparece, ao menos, 246 

vezes e a palavra ‘misericordioso’ 53 vezes. Na maior parte 

destes casos, as palavras referem-se a Deus. Por exemplo, no 

                                                           
2
 http://www.im.va/content/gdm/en/giubileo/logo.html 
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Antigo Testamento encontramos quatro palavras hebraicas, 

hesed, rachamim, hanan, e hus, que se traduzem em 

misericórdia, amor constante, pacto de amor, clemência e 

compaixão. A misericórdia de Deus constrói uma relação de 

aliança. No Novo Testamento, encontramos as palavras gregas 

eleos (ternura), splagchna (amor maternal), e oiktirmos (pecado), 

que denotam a terna misericórdia  de Deus pelo frágil e sofredor 

(Cf. Alice M Sinnott RSM, Misericórdia na Bíblia). Nas 

parábolas da misericórdia do Evangelho de Lucas (parábolas da 

moeda perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo), a 

misericórdia revela a verdadeira natureza “de Deus como aquela 

de um pai que nunca desiste até que não tenha perdoado o mal e 

até que  não venceu a recusa da compaixão e da misericórdia. 

[...] Uma força que supera qualquer coisa, enchendo o coração 

de amor e que levou a consolação através do perdão” (MV, 9). É 

a misericórdia que levou Deus a encontrar a humanidade depois 

de ouvir os seus gritos e as suas aflições (Cf.Ex 3). É a 

misericórdia que ilumina a verdadeira fonte de alegria e de 

felicidade, isto é, quando encontrou aquela perdida (Lc 15). 

Na narração do Bom Samaritano, é a misericórdia que 

liberta o coração do homem da indiferença pela vítima da 

injustiça. Esta misericórdia aparece nas dez ações que o bom 

samaritano faz. Quando vê a vítima, ele 1) sentiu compaixão, 2) 

foi a ele, 3) enfaixou a ferida, 4) versou óleo e vinho sobre suas 

feridas, 5) colocou-o sobre o próprio animal, 6) levou-o a uma 

hospedaria, 7) cuidou dele, 8) pegou duas moedas, 9) deu-as ao 

dono da hospedaria e 10) prometeu voltar. Estas dez ações 

revela-nos o que é o verdadeiro requerente de misericórdia. A 

misericórdia é a “lei fundamental que acolhe no coração de cada 

pessoa que olha sinceramente nos olhos de seus irmãos e de suas 

irmãs no caminho da vida” (MV, 2). Não surpreende, portanto, 

que em todo o seu ministério público, Jesus compromete-se com 

expressões físicas de misericórdia, bondade, compaixão e 
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reconciliação. A verdadeira bondade supera humilhações, 

restitui o valor e a dignidade da pessoa e faz com que a pessoa se 

comprometa com Deus. 

 

A misericórdia é o fundamento da atividade pastoral da 

Igreja 

  “Toda a sua 

atividade pastoral 

deve ser envolvida 

na ternura que ela 

faz presente aos 

fiéis; nada na sua 

catequese e no seu 

testemunho ao 

mundo pode ser sem 

misericórdia. A 

credibilidade da 

Igreja é vista no mundo onde aparece o amor misericordioso e 

compassivo. A Igreja ‘tem um desejo sem fim de mostrar 

misericórdia’"
3
.  Esta forte afirmação sobre a atividade pastoral 

da Igreja, que se fundamenta principalmente sobre a 

misericórdia, atrai muitas reações também entre a hierarquia da 

Igreja. Por exemplo, durante o sínodo sobre a família, 

recentemente concluído, um sério debate foi feito sobre as 

seguintes questões: concessão da Eucaristia a casais divorciados 

e casados novamente, a lei da gradualidade em matéria de 

relação irregular ou de convivência, a acolhida de gay católicos, 

etc. Existe um forte medo que a aceitação de posições positivas 

sobre este tema comprometa a doutrina católica sobre a família e 

o matrimônio e deturpe o magistério (ensinamento da autoridade 

                                                           
3
 Papa Francisco, Misericordiae Vultus,  10 
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da Igreja). Alguns comentaram que o Papa tende a ideologizar o 

problema colocando as categorias sociológicas sobre as 

teológicas. Alguns acreditavam que a misericórdia contradiz a 

justiça e favoreça a autocompaixão. A intenção do Papa 

Francisco “não é aquela de colocar a questão em discussão, mas 

de colocar luz em vários pontos, que não foram nunca 

esclarecidos, a fim de traçar uma via entre rigidez hostil e um 

falso sentido de piedade. Queria que o sínodo fosse um 

“percurso de solidariedade e de viagem junto não de um 

ambiente de debates”
4
 

 

A credibilidade da Igreja não se baseia unicamente em 

dogmas e doutrinas, mas ela testemunha a misericórdia e a 

compaixão de Jesus Cristo, o rosto da misericórdia do Pai. A sua 

missão é levar a misericórdia. Justiça e misericórdia não são 

duas realidades contraditórias, mas, ao contrário, pertencem 

somente a uma realidade que se desenvolve progressivamente. 

“A tentação, de um lado, de concentrar-se exclusivamente sobre 

a justiça nos fez esquecer que esta é somente o primeiro também 

se necessário e indispensável passo. Mas, a Igreja precisa ir além 

e lutar por um objetivo mais alto e mais importante” (MV, 10). 

A Igreja deve acompanhar e ensinar a quem se perdeu a ver a 

verdade da sua situação e ajudá-lo a ver e reencontrar a 

verdadeira alegria de viver o Evangelho. Esta imagem é quase 

análoga àquela de um migrante na prisão. A sua missão primeira 

não é aquela de punir os transgressores, mas de recuperá-los 

para tornarem-se cidadãos melhores e fecundos, capazes de 

promover a justiça e a paz na sociedade. Enquanto a justiça é 

submissa à lei promulgada pelos homens, a sua força e perfeição 

depende da sua emanação da lei divina. Caso contrário, 

permanecerá como instrumento de vingança e reivindicação que 

                                                           
4
 Papa Francisco, Discurso no encerramento do Sinodo dos Bispos, 2014 
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perpetua o ciclo da violência na sociedade. A sua importante 

missão é de unir os seus membros e ajudá-los a atingirem a 

perfeição na vida ou de experimentar a plenitude da vida. “Se 

Deus se limitasse somente à justiça deixaria de ser Deus, e seria, 

ao invés, como seres humanos que pedem simplesmente que a 

lei seja respeitada. Mas, mera justiça não é suficiente. A 

esperança demonstra que o recurso somente à justiça leva à 

destruição. Este é o motivo porque Deus vai além da justiça com 

a sua misericórdia e o perdão” (MV, 10). A preocupação pela 

justiça é um início para o processo em direção a uma autêntica 

conversão que é possível somente com a misericórdia. Somente 

então será cumprida a justiça. 

 

Posição privilegiada dos migrantes e dos refugiados na 

experiência da misericórdia de Deus 

 

Uma das maiores crises de hoje, na Europa, é o grande 

afluxo de prófugos provenientes da Síria, do Afeganistão, do 

Paquistão e do Norte e do Oeste da África. São vítimas da 

guerra, das crises políticas e econômicas e da mudança 

climática. Quando o Cardeal Bergoglio assumiu o pontificado 

papal, uma das primeiras atividades que fez foi a de visitar os 

prisioneiros e refugiados em Roma. No seu discurso, antes que 

aos refugiados, fez um forte apelo à Igreja com estas palavras: A 

verdadeira misericórdia, que Deus nos concede e ensina, exige 

a justiça, pede que o pobre encontre o caminho para deixar de o 

ser. Pede - e pede-o a nós (...) que ninguém volte a precisar de 

um refeitório, de um abrigo ocasional, de um serviço de 
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assistência legal para ver reconhecido o próprio direito a viver 

e a trabalhar, a ser plenamente pessoa.
5
 

As obras espirituais e corporais de misericórdia (Cf. MV 

15) são direcionadas principalmente aos pobres e aos doentes 

como as pessoas confusas, ignorantes, pecadoras, aflitas, aos 

transgressores, aos famintos, aos nus, aos estrangeiros, aos 

refugiados, aos prisioneiros, etc. são pessoas impotentes e sem 

voz. Muitos são privados de uma vida decente e não têm o 

suficiente para viver uma vida com dignidade. Na condição de 

impotência, a inclinação natural da misericórdia de Deus é para 

eles que são pobres. Não se entende como um preconceito de 

Deus contra os ricos, mas como uma preferência da sua 

misericórdia. “Vi a miséria do meu povo que está no Egito; ouvi 

o seu grito por causa de seus  vigilantes. Enfim, conheço os seus 

sofrimentos, e desci para libertá-lo do Egito, e para fazê-lo sair 

para daquele país para um lugar belo e espaçoso, um país onde 

corre leite e mel […]" (Ex 3,7-8). Deus intervém na história 

humana por causa da miséria e da opressão do seu povo. No 

Magnificat de Maria, a misericórdia de Deus é para os pobres e 

sofredores. “Sua misericórdia se estende, de geração em geração, 

sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço: 

desconcertou os corações dos soberbos. Derrubou do trono os 

poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e 

despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, 

lembrado da sua misericórdia [...]. (Lc 1,50-54).” As bem-

aventuranças são expressão concreta do quanto Deus considera 

os pobres por causa de sua condição. 

Por que tal inclinação natural da misericórdia de Deus 

para os pobres Por que colocar primeiro as suas necessidades 

Em primeiro lugar, porque requer o bem comum da sociedade na 

                                                           
5
 Discurso do Papa Franciso, visita ao “Centro Astalli” de Roma para a 

Assistência aos Refugiados, 10/09/2013 
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sua complexidade. O bem comum é “o conjunto das condições 

sociais que permitem às pessoas, seja como grupo ou como 

individual, de alcançar a própria perfeição mais plenamente e 

mais rapidamente”.
6
 O contrário do rico e do potente é o pobre, 

o migrante, o refugiado, que não têm poder. Se o bem comum é 

aquele que deve prevalecer, a proteção deve ser primeiro em 

direção àqueles que são atingidos negativamente pela falta de 

poder e pelas privações. Diversamente, o equilíbrio necessário 

para manter a nossa sociedade será rompido, para o detrimento 

de todos. Em segundo lugar, há o critério de tornar-se um 

verdadeiro discípulo de Cristo. “Dou-vos um novo mandamento: 

Amai-vos uns aos outros. Como eu vos tenho amado, assim 

também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos 

conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos 

outros” (Jo 13,34-35). O contexto desta passagem é o lava-pés 

dos discípulos. Durante o primeiro ano do pontificado de 

Francisco, não fez o lava-pés dos discípulos na sede da Igreja de 

Roma – Basílica de São João Laterano – mas em uma das 

estruturas carcerárias de Roma, entre os encarcerados. Isto 

modificou uma tradição de longa data do Papa de celebrar a 

Semana Santa nesta Basílica. Em terceiro lugar, uma prova de 

base moral de uma sociedade é mesmo o modo como trata os 

seus membros mais vulneráveis. Onde há vulnerabilidade, há um 

alto índice de sofrimento. Os pobres têm um maior apelo moral 

sobre a consciência da sociedade. O cuidado dos pobres é uma 

parte essencial no esforço da sociedade para atingir o bem 

comum. Papa Francisco faz apelo a todos os sacerdotes e aos 

religiosos para ir às “periferias”, isto é, na periferia existencial - 

onde as pessoas estão perdendo a esperança e o sentido da vida, 

onde as obras de misericórdia espiritual são necessárias - e na 

periferia geográfica - onde as pessoas estão à margem da 

                                                           
6
 Doutrina Social da Igreja, 164 
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sociedade, na qual os direitos e o bem estar não são igualmente 

concedidos.  

 

Testemunhar a luz da misericórdia e a compaixão para o 

mundo das migrações 

 O chamada do XIII Capítulo Geral é para as Irmãs 

Missionárias Scalabrinianas um momento para ser testemunho 

de esperança e de profecia
7
. É um desafio para nos 

aproximarmos às novas migrações, olhando as suas causas e 

permitindo a nós mesmas de ser busca, também se os nossos 

testemunhos não sejam tão capazes de fazer denúncia das 

injustiças sociais sofridas por elas e das negações dos direitos 

humanos. Para responder mais eficazmente a este desafio, 

compreendamos o valor da internacionalidade como 

possibilidade de comunhão entre as diferenças, como 

possibilidade de interação entre as as culturas e a visibilidade 

das mesmas.  

A vinha do Senhor é grande, mas os operários são assim 

poucos. Ele pede resposta ao seu convite. Somos chamadas a 

testemunhar  a levar a luz da misericórdia e a compaixão para o 

mundo e para os migrantes. De que modo A meu parecer, os 

seguintes são alguns percursos de ação: 

 

1) Na homilia do Papa Francisco, durante o encontro dos 

sacerdotes, dos religiosos, dos seminaristas na catedral de 

Manila, fez um apelo aos jovens religiosos e seminaristas: 

“para partilhar a alegria e o entusiasmo do vosso amor 

por Cristo e pela Igreja com todos [ ... ]8. Para partilhar 

                                                           
7
 Documento Final do XIII Capítulo Geral,  p.1, Nov. 2013 

8
 Papa Francisco, Homilia na Catedral de Manila, 2015 
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esta alegria, devemos primeiro experimentar e 

compreender tanta alegria, e isto pode ser feito de modo 

eficaz quando estamos presente no meio daqueles que 

sofrem, aos migrantes, em particular em meio às mulheres 

e crianças. 

 

2) No mesmo encontro, os apelos do Papa a todas as 

comunidades cristãs “para criar‘ círculos de integridade, 

redes de solidariedade que possam expandir-se para 

abraçar e transformar a sociedade com o seu testemunho 

profético”9. Os círculos de integridade se referem a 

“santuários”, lugares e grupos de pessoas nos quais uma 

pessoa pode favorecer e manter os valores positivos. Trata-

se de um pequeno grupo de amigos do mesmo lugar de 

trabalho, presenças pastorais, hospitais, centros de 

acolhida, classes, escolas ou comunidades que se 

empenham voluntariamente para ajudar regularmente um e 

outro a melhorar a qualidade e a integridade do seu serviço 

individual e de grupo.". Trata-se de um processo de gestão 

de mudança que combina um serviço de qualidade com 

integridade. Onde se está trabalhando pelo seu ministério, 

precisa fazê-lo com integridade.  

 

3) Olhando a complexa condição social e injusta que 

intensifica a vulnerabilidade dos setores marginalizados, o 

Papa fez um apelo para a construção de “redes de 

solidariedade”. “A solidariedade [ ... ] não é um 

“sentimento de vaga compaixão em relação aos males de 

tantas pessoas, próximas ou distantes. Ao contrário, trata-

se de uma determinação firme e perseverante de 

                                                           
9
 Papa Francisco, Homilia na Catedral de Manila, 2015 
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comprometer-se para o bem comum”.10 Trata-se de uma 

força que permite de influenciar a mudança na sociedade, 

eliminando as causas estruturais da pobreza, a promoção 

do desenvolvimento humano integral e a introdução de 

uma nova mentalidade que conta com a participação ativa 

de todos na comunidade11. É preciso o dom do Espírito 

para ser capaz de cumprir a nossa missão profética como 

evangelizadoras de modo consciencioso e eficiente. 

 

4) No testemunho de misericórdia e compaixão do Senhor 

Nosso Jesus Cristo, é necessário uma interação do 

Evangelho com a vida pessoal e social da pessoa humana 

(Cfr EG 181). Precisa fazer uso do Evangelho, fonte da 

verdade, como fundamento de todas as nossas ações. Na 

mensagem para os migrantes em 2016, o Papa disse que 

“no centro do Evangelho da misericórdia tem o encontro e 

a aceitação da parte de outros que se unem com o encontro 

e a aceitação de Deus. Acolher o outro é ser Deus 

acolhedor em pessoa! Não vos deixais roubar a esperança 

e a alegria da vida que nasce da vossa experiência da 

misericórdia de Deus, que se manifesta nas pessoas que se 

encontram durante uma viagem”. 

 

5) A abertura à mudança e à renovação nasce para abraçar o 

futuro com esperança. Como Papa Francisco chamou 

todos os religiosos a “sair de vós mesmos e para ir em 

direção às periferias existenciais e para ‘ir em todo o 

                                                           
10

 CSDC, 193 
11

 Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 188 
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mundo’12. Este é um pedido para a abertura à mudança e à 

renovação. Isto tornará mais eficaz um testemunho 

profético. Trata-se de um encontro entre o velho e o novo 

e de ser abertos a um caminho de esperança. É na 

renovação que devemos adaptar algumas formas acidentais 

e algumas mudanças que estão interessando com 

crescendo rapidez e em medida crescente sobre as 

condições de vida, sobre profunda compreensão das 

tendências atuais e das exigências do mundo moderno que 

deveria ser a causa das nossas fontes de energia a brotar 

com renovado vigor e renovada vivacidade. É um 

compromisso tão sublime quanto difícil. A autêntica 

renovação da vida religiosa é de capital importância para 

uma verdadeira renovação da Igreja e do mundo. 

 

 

Com tais propostas, os desafios e as oportunidades são 

sempre variadas e comprometedoras. Com a luz da Providência, 

devemos nos fortificar, imaginando o futuro do nosso apostolado 

e da nossa Congregação no serviço aos migrantes. Um percurso 

melhor é aquele de partilhar as nossas realidades de vida com os 

outros membros e caminhar junto a eles, indo em frente de modo 

de seguir passos estratégicos com o olhar fixo em Jesus. 

Seguindo-O no amor incondicionado, somos uma memória viva 

do seu modo de ser e de agir, somos sinais e comunicadoras do 

amor de Deus para os migrantes e para a humanidade.  

 

 

                                                           
12

  Carta apostólica de Papa Francisco a todas as pessoas consagradas na 

ocasião do ano de vida consagrada. 4, 21 de novembro de 2014, Festa da 

Apresentação da Bem-Aventurada Virgem Maria 
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Fenômeno das Migrações e o  

Jubileu Extraordinário  da Misericórdia     
Ir. Maria de Fátima Pereira, mscs 

                                   

 

“Não deixeis que 

vos roubem a 

esperança e a 

alegria de viver que 

brotam da 

experiência da 

misericórdia de 

Deus...”  

– Papa Francisco 

 

A migração é um fenômeno antigo e que se repete, com 

variada frequência e intensidade, ao longo da história. Os 

grandes movimentos migratórios ocorridos em outras épocas 

tiveram sua causa nas invasões, conquistas, êxodos, mudanças 

sazonais, fome, superpopulação de determinadas regiões, entre 

outras. Os deslocamentos humanos são cada vez mais 

diversificados. O número de pessoas que se deslocam ganhou 

uma proporção tão elevada que alguns autores chegam a afirmar 

que vivemos na era das migrações, que estas seriam sintetizadas 

em cinco características fundamentais: globalização, aceleração, 

diferenciação, feminização e a crescente politização das 

migrações.  
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Estima-se que uma em cada seis pessoas no mundo é 

migrante, considerando-se tanto as migrações internas quanto 

internacionais. De fato, somos um mundo com 

aproximadamente 214 milhões de migrantes internacionais  e, no 

mínimo, outros 740 milhões de migrantes internos. De acordo 

com dados da ONU, o número de pessoas deslocadas por 

motivos de conflitos e perseguições em todo o mundo chegou a 

65,3 milhões no final de 2015.  

Atualmente acompanhamos o triste cenário dos 

naufrágios de tantos migrantes, os quais são hoje uma das faces 

mais cruéis do "pecado do mundo”: pecado social, pecado 

estrutural. Só na última semana de maio/16, aconteceram três 

naufrágios de migrantes, que faziam a rota entre a Líbia e a 

Itália, com pelo menos 1000 mortes. Segundo informações da 

Organização Internacional para a Migração (OIM), o número de 

mortes este ano na travessia do Mediterrâneo cresceu 34% em 

comparação com os cinco primeiros meses de 2015. Estima-se 

que aproximadamente 2.443 pessoas morreram ou 

desapareceram nas diferentes rotas no Mediterrâneo, até o final 

de maio/16. Contata-se uma crescente discriminação e 

criminalização das pessoas que se encontram na condição de 

migrantes e refugiadas, o que as torna ainda mais vulneráveis em 

termos socioeconômicos e mais sujeitos à violência.  

  “Migrantes e refugiados nos interpelam: A resposta do 

Evangelho é a Misericórdia”, tema escolhido pelo Papa 

Francisco para o 102º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, 

celebrado em 17 de janeiro de 2016. Ele começa a mensagem 

citando a Bula de proclamação do Jubileu Extraordinário da 

Misericórdia: “há momentos em que somos chamados, de 
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maneira ainda mais intensa, a fixar o olhar na misericórdia, 

para nos tornarmos nós mesmos sinal eficaz do agir do Pai” 

(Misericordiae Vultus, n.3). Assim como Deus, na sua infinita 

Bondade e Misericórdia acolhe a todos, somos também 

convidados a acolher e a ser misericordiosos uns para com os 

outros.  

Nesta mesma linha situa-se a Bula Misericordiae Vultus 

quando afirma: “Não nos deixemos cair na indiferença que 

humilha, na habituação que anestesia o espírito e impede de 

descobrir a novidade, no cinismo que destrói. Abramos os 

nossos olhos para ver as misérias do mundo, as feridas de tantos 

irmãos e irmãs privados da própria dignidade e sintamo-nos 

desafiados a escutar o seu grito de ajuda. As nossas mãos 

apertem as suas mãos e estreitemo-los a nós para que sintam o 

calor da nossa presença, da amizade e da fraternidade. Que o 

seu grito se torne o nosso e, juntos, possamos romper a barreira 

de indiferença que frequentemente reina soberana para 

esconder a hipocrisia e o egoísmo.”  

Neste Ano do Jubileu Extraordinário da Misericórdia e, 

diante de todo o cenário que o contexto atual das migrações nos 

apresenta, muitos desafios e muitos questionamentos devem 

emergir e inquietar o coração da Irmã MSCS. Que sentido terá o 

jubileu em nossas vidas, se os migrantes e refugiados não 

encontrarem as portas de nossas comunidades e as portas do 

nosso coração abertas nos momentos mais difíceis de suas 

vidas? Que uso teremos feito das graças que Deus nos deu neste 

Ano Santo? O que mudamos? O que ainda devemos mudar em 

nossa caminhada de missionária scalabriniana, para sermos 

reflexo da imagem de Jesus que é o Rosto Misericordioso do Pai 
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revelado ao mundo? Se Jesus Cristo é o Rosto da Misericórdia 

do Pai, a que distância nos encontramos uns dos outros? 

Principalmente daqueles mais fragilizados?  

 

A misericórdia é a substância do Evangelho e exige 

atitude. É algo mais do que o discurso: “Vocês os conhecerão 

pelos frutos deles:” (Mt.7,16). Neste sentido, somos convidadas 

e interpeladas a ser entre nós e com os migrantes e refugiados 

“Missionárias da Misericórdia - Missionárias da Esperança”. 

Somente os gestos de saída de si mesmo, de perdão, de acolhida, 

de escuta, de apoio, de solidariedade e de amor, tornam-se 

testemunhos visíveis e concretos do Amor Misericordioso de 

Deus assumido e vivenciado por Jesus: “Ele que tinha condição 

divina, não se apegou a sua igualdade com Deus. Pelo contrário 

esvaziou-se a si mesmo assumindo a condição de servo 

tornando-se semelhantes aos homens”.(Fil.2,6 -7).  

Jesus assumiu a identidade humana em sua totalidade. 

Sentiu frio, fome, sede, alegrias e tristezas. Esteve ao lado dos 
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mais pobres, abandonados, doentes, viúvas, órfãos, estrangeiros. 

Jesus se aproximou e se envolveu com a realidade das pessoas 

sem fazer pré-julgamentos. “Jesus percorria todas as cidades e 

povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho 

do Reino e curando todo tipo de enfermidade. Vendo Jesus as 

multidões, sentiu compaixão, porque estavam cansadas e 

abatidas como ovelhas que não têm pastor” (Mt.9, 35-38).  Essa 

foi a atitude de Jesus e deve ser a nossa, através de quem Ele 

continua atuando e agindo na história da humanidade.  

Somos convocadas(os) a ver o mundo com o olhar de 

Jesus, perceber a diversidade cultural e promover a cultura do 

encontro. Com o Bem-aventurado João Batista Scalabrini que 

foi sensível e deixou ser tocado pela dor do povo migrante na 

Estação de Milão, somos motivadas(os) a redescobrir onde 

atuamos “novas estações de Milão” e ir ao encontro de todos 

aqueles que estão nas periferias existenciais - “somos guardiões 

dos nossos irmãos e irmãs, onde quer que vivam” disse o Papa 

Francisco em sua mensagem.  Que Deus nos inspire e nos 

fortaleça sempre mais, por meio do testemunho vivo de doação e 

ardor missionário da Bem-aventurada Assunta e Pe. José 

Marchetti, mártir das fadigas apostólicas.  
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O Caminho da Misericórdia 
Ir. Orila Maria Travessini,  mscs 

 

“O Nome de Deus é Misericórdia” 

 (Francisco) 

 

Estamos vivendo com alegria o jubileu extraordinário da 

misericórdia. Tempo para a Igreja, para cada pessoa em 

particular, no qual somos chamadas a nos tornar um sinal eficaz 

deste amor misericordioso do Pai. Refletindo e retomando o 

chamado missionário na Congregação Scalabriniana, logo vem a 

mente a grande oportunidade e os inúmeros caminhos que o 

carisma nos abre para poder exercitar, explicitar de forma muito 

concreta o “amor misericordioso do Pai”. Este amor 

misericordioso, tão bem enfocado e fundamentado pelo papa 

Francisco no documento Misericordiae Vultus - O Rosto da 

Misericórdia. 

 “Sede misericordiosos como o Pai é misericordiosos”. 

Este apelo de Lc 6,36 é o emblema do Ano Jubilar. O verdadeiro 

retrato de Deus é aquele autobiográfico que é proclamado no 

Sinai e que foi considerado como o “cartão de identidade” do 

Deus bíblico: “O Senhor, o Senhor Deus misericordioso e 

compassivo, lento para a ira e rico de amor e fidelidade, que 

conserva o seu amor por mil gerações, que perdoa a culpa, a 

transgressão e o pecado, mas que não deixa sem punição, que 

castiga a culpa dos pais e dos filhos até à terceira geração” (Ex 

34,6-7). Como é evidente, a justiça divina é perfeita. O perdão e 

a misericórdia são infinitos, ilimitados. 
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Uma criatura humana que vive “na justiça e na 

santidade” (Ef 4,24), que escolhe a unidade fraterna como regra, 

para quem na Igreja “não há grego nem judeu, circunciso e 

incircunciso, bárbaro ou estrangeiro, escravo, livre, mas Cristo, 

que é tudo e está em todos” (Cl 3,11). Podemos por isso dar um 

nome à misericórdia: é o diálogo entre culturas diversas, entre 

nações diferentes, entre expressões de fé, múltiplas mas sinceras. 

Contra qualquer tentação fundamentalista ou racista, o 

cristianismo propõe a generosidade do diálogo e do encontro, do 

olhar nos rostos e do apertar das mãos, da escuta recíproca e do 

empenho comum para criar um mundo mais justo e em paz. 

A isto somos chamadas, nós, Missionárias 

Scalabrinianas: ”Chamadas, de maneira ainda mais intensa, a 

fixar o olhar na misericórdia, para nos tornarmos nós mesmas 

sinal eficaz do agir do Pai”. 

Ser missionária scalabriniana junto as migrantes implica 

mergulhar nesta seara onde constantemente somos interpeladas, 

de um lado, pela demanda dos migrantes e refugiados que batem 

a nossa porta solicitando orientação, apoio, palavras de 

conforto...  De outro lado, não podemos escapar às palavras do 

Senhor, com base nas quais seremos julgadas: se damos de 

comer a quem tem fome e de beber a quem tem sede, se 

acolhemos o estrangeiro e vestimos quem está nu, se reservamos 

tempo para visitar quem está doente e preso (Mt 25, 31-45) 

De igual modo nos será perguntado, se ajudamos a tirar a 

dúvida que faz cair no medo e, muitas vezes, é fonte de solidão; 

se fomos capazes de vencer a ignorância em que vivem milhões 

de pessoas, sobretudo migrantes desprovidos da ajuda necessária 

para poder prosseguir o caminho de seus sonhos; se nos 
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detivemos junto a quem está sozinho e aflito; se tivemos 

paciência a exemplo de Deus que é paciente conosco, no lento 

processo de conversão; ser-nos-á perguntado, enfim, se na 

oração confiamos ao Senhor os nossos irmãos e irmãs. 

Com o símbolo do caminho, queremos celebrar a 

misericórdia. E o faremos através da célebre parábola do Bom 

Samaritano (Lc 10,25-37). Somos chamados a ser caminho. Este 

caminho se transforma na estrada da misericórdia, a qual somos 

convidados a percorrer: Um corpo ensanguentado jaz à margem 

daquela estrada: Um bando de salteadores assim o reduziu, 

abandonando-o na solidão da estepe. Está à espera de um 

passante. Finalmente, ao longe, um sacerdote do templo de Sião, 

que terminado o seu culto, reentra em Jericó uma cidade 

residencial de sacerdotes. Depressa, porém, eis a desilusão 

“quando o viu, passou adiante”, do outro lado da vereda, 

preocupado para não se contaminar com o sangue de um ferido, 

ou talvez pior, de um cadáver que tornaria o sacerdote “impuro”.  

Mas eis que chega o rumor de outros passos: É um levita, 

também ele dedicado ao serviço litúrgico do templo de 

Jerusalém. De novo a desilusão. Também ele: “Viu e passou 

adiante”. Para a lei bíblica, de fato, este contato teria inabilitado 

o sacerdote do Templo de Jerusalém. De novo a desilusão. 

Agora a tensão está em alta; para aquele pobre meio 

morto, a esperança debilita-se. Há, porém, um terceiro 

viandante: Um samaritano. Será que se pode esperar algo de 

bom de um “herético”, adversário dos hebreus. Contudo, só ele 

pára, se aproxima e se inclina sobre o desventurado, olha-o e 

sente compaixão. O nome de Deus é misericórdia. Misericórdia 

significa inclinar o coração até o nível daquele que está lá 

embaixo. Inclinar-se sobre aquele que grita. Inclinar-se é a 
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atitude radical da misericórdia. “Esperei no Senhor, ele se 

inclinou para mim e ouviu o meu clamor” (Sl 40).  

Não é por acaso que seu amor é operativo e afetuoso: 

Enfaixa como pode as feridas, derrama vinho e azeite; carrega a 

vítima sobre o cavalo e retira-o quando chega à primeira 

hospedaria das caravanas que serve de albergue e por duas vezes 

recorda o seu “cuidar” deste infeliz. Não hesitando em 

contribuir pessoalmente com uma soma de dinheiro para os 

custos da estada. Toda esta narração está muito atenta em 

sublinhar a dimensão pessoal destes atos: “chegou ao pé dele, 

aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas... colocou-o sobre a sua 

própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele... 

Trate bem dele”. 

Qual destes três te parece ter sido o próximo daquele 

homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ao invés de discutir 

objetivamente sobre a definição de próximo, Cristo convida a 

comporta-se “subjetivamente” como próximo em relação a quem 

está em necessidade e que interpela a nossa humanidade e a 

nossa misericórdia. Aquela estrada transforma-se assim, na via 

existencial daquele que acolhe e pratica o mandamento capital 

de Jesus: “Amai-vos uns aos outros como eu vos amei”. 

Ser misericordiosos equivale a ser tomados “pelas 

vísceras”, com um amor total, espontâneo, absoluto até cumprir 

aquele gesto extremo de doação, delineado por Jesus no discurso 

da última tarde de sua vida terrena “não há maior amor que dar 

a vida pelos amigos” (Jo 15,13). Um gesto que um pai ou uma 

mãe estão prontos a realizar se devem salvar o seu filho, 

superando a lei natural, ainda que legítima, do amor de si: Ama 

o teu próximo como a ti mesmo. 
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Concluímos dizendo que o caminho da misericórdia é 

longo: Um itinerário para toda a vida. Se quisermos atender o 

apelo de Jesus em Mt 5,48: “Sede vós  perfeitos como perfeito é 

o vosso Pai que está no céus”, necessitamos, ao invés de discutir 

objetivamente quem é o nosso próximo, Jesus nos convida a 

comportar-nos subjetivamente como próximo em relação a quem 

está em necessidade e que interpela a nossa humanidade e a 

nossa misericórdia. 
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Sinais do Futuro No Presente  

Pe. Mario Aldegani 

 

Na minha leitura atual da 

situação da vida consagrada, 

particularmente para as 

congregações e os institutos com 

atividades apostólicas, são 

essencialmente três os caminhos 

tomados que pedem de ser 

desenvolvidos e são o “novo” 

que germina do nosso presente, o novo “possível”: trata-se de  

três “necessidades” da nossa vida e do nosso testemunho; três 

apelos que vêm do mundo em que vivemos e das pessoas que 

encontramos diariamente.  

 

A Igreja tem: 

1. Uma espiritualidade encarnada  

2. Uma fraternidade legível  

3. Uma missionariedade 

    

UMA ESPIRITUALIDADE ENCARNADA  

É preciso entender que não pode existir uma 

espiritualidade séria que não seja fruto de um encontro entre a 

competência do Evangelho e a competência sobre o presente: 

só assim se reconhece “o tempo oportuno”, o hoje de Deus.  

Não existe, portanto, possibilidade de elaborar 

espiritualidade para o ser humano sem uma imersão na situação 
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cultural que é aquela da pós-modernidade, e isto de forma 

diferente de um tempo em que a espiritualidade podia 

prescindir da situação histórica.  

Ser humano significa existir em uma determinada cultura. 

Em todo caso, para não ser “desorientado, é preciso saber 

habitar o próprio tempo. 

É necessário, ainda, dar maior relevo à função 

humanizante da espiritualidade, conscientes de que uma 

espiritualidade e uma humanidade verdadeiras não podem não 

convergir. De fato, o Evangelho se dirige propriamente aos 

desejos mais verdadeiros que cada um traz dentro de si.  

Esta espiritualidade deve ter também uma dimensão social, 

isto é, atenta aos problemas do mundo, em condições de fazer 

assumir responsabilidade.  

A comunidade dos fiéis não é uma realidade histórica 

voltada só para o céu, mas está plenamente envolvida nas 

vicissitudes deste mundo.  

Portanto, a espiritualidade se configura primariamente não 

tanto como um sistema de normas ascéticas ou em função da 

salvação eterna, mas como um elemento vital na realidade 

cotidiana.  

À raiz das prospectivas hodiernas da espiritualidade não se 

coloca a didática, mas a experiência.  

É uma via em função da experiência de Deus. A força de 

um compromisso nasce de alguma coisa de atraente que 

“aconteceu comigo”; não nasce de um “dever”, mas de uma 

“simpatia”. 

A fome de Deus não pode ser saciada unicamente pela 

teoria.  
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É-nos solicitada uma espiritualidade que saiba dar 

respostas que se insiram, se encaixem nas situações atuais. 

Para ser relevante, é preciso ter algo de importante para 

dizer sobre as questões que tocam a nossa competência mais 

profunda: a vida, a morte, as coisas e Deus, a oração e o sentido 

da vida, o receber e o dar, o sentir-se amado e o amar, a 

realização pessoal e a fé.  

Uma espiritualidade necessária é aquela que doa e 

testemunha ao mundo razões de esperança, comprometida a 

“colher a originalidade e a riqueza teológica e pedagógica da 

esperança, em um contexto cultural, como este atual, que é 

muito pobre; evidenciar atitudes e escolhas que tornem a Igreja 

uma comunidade a serviço da esperança para cada homem” 

(Comunicar o Evangelho, apêndice, “razões da esperança”). 

Uma espiritualidade apropriada e útil para o nosso tempo é 

aquela que se rende visível por modelos de santidade que 

interpelam o ser humano pós-moderno.  

Há padrões com os traços característicos desvinculados 

daquelas atuais, aspirações ordinárias; que suscitam admiração 

mais que imitação e que não mobilizam senão a título de 

devoção.  

Enfim, uma característica de espiritualidade do futuro, 

talvez aquela mais importante e significativa, é aquela que não 

seja uma experiência pessoal, mas uma experiência comunitária, 

portanto vivida não somente como ascese individual, mas com 

empenho comunitário, na realização da historia da salvação.  

Tudo isto induz a “repensar corajosamente o rosto 

espiritual que é encontrado, nestes anos, por quem observa as 

nossas comunidades: tem talvez uma mediocridade a ser 

combatida e a urgência de pensar a vocação universal à 

santidade, chegando a traduzi-la quotidianamente em pedagogia 
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e pastoral da santidade” (CEI, comunicar o Evangelho, 

apêndice, “qualidade da formação”).  

 

UMA FRATERNIDADE LEGÍVEL  

  

Creio que é preciso partilhar o juízo de quem afirma que, 

nestes anos, colocamos, muitas vezes, muitas energias sobre a 

formação dos indivíduos, do redimensionamento e da renovada 

gestão de estruturas, mas não foi levado adiante com o mesmo 

compromisso a renovação da vida comunitária, que permanece 

para nós como um elemento fundamental da nossa vida, também 

no que diz respeito à missão.  

 Sobre este ponto parece que vivemos uma época de 

grandes desejos não realizados e, talvez, de algum 

arrependimento. 

Temos o desejo de relações mais fraternas, de climas 

comunitários mais humanizados, de fraternidades alegres, mais 

livres e libertadoras, mas assistimos também, com preocupação, 

a uma certa crise dos eixos fundamentais da vida comum – a 

oração, as refeições, o diálogo, as projetações comuns – com 

algum arrependimento pelo tempo em que tudo isto parecia, ao 

menos aparentemente, mais garantido.  

De fato, na vida consagrada, a vida comunitária é 

constitutiva, mas não é sempre fácil encontrar comunidades 

onde se realiza uma comunhão de vida como parte de um 

caminho, de um projeto que se percorre juntos. 

Garante-se uma vida comum, seguindo o desenho das 

próprias regras de vida ou das programações, mas muitas vezes é 

difícil colocar a vida em comum.  
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Todavia, o testemunho de uma vida realmente fraterna é 

particularmente importante hoje, é verdadeiro anúncio do 

Evangelho, é verdadeiramente missão. 

No contexto de um mundo rico de comunicação e pobre 

de relações, em um mundo dividido e injusto, o testemunho de 

uma fraternidade, que é a convivência das diferenças, é 

particularmente necessária. Caso consiga viver essa experiência, 

nossas comunidades se tornam lugar de esperança. 

Assim a vida consagrada, como escreve Fabio Ciardi, é 

“profecia de comunhão”
13

. Antes de tudo, enquanto memória da 

comunidade dos doze em torno a Jesus e da primeira 

comunidade cristã de Jerusalém.  

A comunidade religiosa não nasce da carne e do sangue, 

nem da afinidade eletiva, mas é fundada exclusivamente sobre o 

chamado de Deus, animada pela sua graça e de um amor 

sobrenatural.  

Além disto, a vida consagrada é profecia de comunhão 

porque soube adaptar, durante os séculos, nas formas históricas 

concretas, respondentes aos tempos, a única koinonia cristã, 

mostrando assim que a comunhão pede ser sempre inculturada.  

Um dos caminhos do futuro é tornar as comunidades 

sempre mais missionárias.  

Estilo missionário significa ir aonde a pobreza se 

encontra, também fora dos caminhos habitualmente batidos, para 

continuar no mundo o “próprio histórico” da vida religiosa, isto 

é aquele de antecipar, com função de sinal, as respostas 

religiosas e sociais.  

Esta atitude missionária requer flexibilidade em formular 

as escolhas segundo as situações mutáveis e capacidade de 
                                                           
13

 F. Ciardi, in Religiosi in Italia, 337, p. 166 
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elaborar novos códigos interpretativos das necessidades para 

poder transmitir em contexto de secularização a própria riqueza 

espiritual em dimensão “laical”.  

  

UMA NOVA MISSIONARIEDADE  

  

Um dos pontos chaves da reflexão que muitos Institutos 

levaram adiante nestes anos é aquele das relações, isto é, o 

compromisso de deixar-se interrogar e também, de alguma 

maneira, definir daquilo que está fora de nós, e não consumir o 

melhor de nossas energias desgastando mente e coração na 

consideração e na tentativa de solução dos nosso problemas 

internos, mas olhar para fora de nós, além de nós.  

 Neste sentido, um dos temas que pode “abrir” a 

encontros e novas sinergias o nosso ser e o nosso fazer é aquele 

do “território”. 

 O território hoje é uma referência complexa e também 

problemática para nós, porque chama a atenção e avaliação de 

critérios que podem também contestar com as lógicas com que 

somos habituados, em relação com as nossas presenças e as 

nossas obras.     

 No mundo de hoje a vida das pessoas se tornou muito 

móvel, muito flexível, inclusive por causa das condições de 

trabalho, das configurações do tempo livre e da multiplicidade 

das interconexões possíveis pelos meios de comunicação.  

 No interior deste contexto, deve-se perceber como as 

relações das pessoas entre si e a sua proximidade recíproca se 

tornaram fatores mais importantes da relação com determinado 

território.  
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 A dimensão pessoal, a compreensão da dimensão pessoal 

vivida, a relação inter-humana, são elementos essenciais para os 

homens e as mulheres de hoje: articulações que devem ser 

reconhecidas e que a pastoral deve saber assumir.  

 A partir destas observações poder-se-ia dizer que o 

significado essencial das nossas presenças sobre o território não 

é aquele de prestar serviços, mas de criar relações, de oferecer-se 

como espaços de comunicação e de humanização.   

 Falou-se da necessidade para nós de “passar da obra ao 

território”, hoje se fala da necessidade de “converter-se ao 

território”. 

 A compreensão da complexidade do território permite 

perceber e acolher os aspectos peculiares que caracterizam e 

preocupam a maneira de ser, de relacionar-se, de agir dos 

homens e das mulheres de um ambiente, e consequentemente, de 

abrir um dialogo construtivo e profundo sobre as perguntas com 

sentido.  

  Hoje o território não é só, e nem em primeiro lugar – o 

sabemos – um fato geográfico, mas cultural, religioso e social: 

são as pessoas concretas, com todos os seus valores, problemas e 

expectativas.  

 Hoje é objetivamente mais difícil conhecer e 

compreender a fisionomia cultural, a identidade espiritual, as 

necessidades que o território exprime: existem características 

que tornam cada lugar igual ao outro e, contemporaneamente, 

cada lugar é plural, apresenta uma realidade com muitos rostos, 

é um cenário onde cada ator (ou grupo de atores) recita a sua 

parte sem ocupar-se do próximo.  

 Entrar em relação com um território significa, então, ter 

primeiramente consciência de que a sociedade contemporânea é 

homogênea, igual a si mesma, ao ponto de poder falar de "aldeia 
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global" e, simultaneamente, caracterizada por dimensões que 

entre si resultam, com frequência, justapostas, fragmentada em 

grupos por vezes espacialmente disjuntos, como um agregado de 

minorias portadoras de interesses divergentes.  

 É quanto mais necessário adquirir um conhecimento 

capaz de descrever a realidade, mas também de explicar os 

mecanismos que a determinam, de focalizar a natureza dos 

fenômenos que a caracterizam, de diagnosticar as patologias que 

a afligem.  

 É nesta realidade que a vida consagrada hoje é chamada 

a propor o próprio testemunho, dando continuidade e inovando 

uma tradição secular de presença feita não só de obras e de 

atividades pastorais, mas de testemunho de santidade, de amor 

evangélico, de compaixão e de partilha da dor.  

São estes os fios invisíveis, mas resistentes, que 

firmemente ancoraram as comunidades ao território.  

 Converter-se ao território significa superar as lógicas 

elitistas feitas de autossuficiência espiritual e organizativa, de 

ilusões de superioridade ou de eleição, de pretensão de uma 

espécie de imunidade das humildes fadigas da colaboração e do 

confronto. 

Converter-se ao território, para os consagrados, significa 

tornarem-se conscientes do potencial e dos limites do território 

em que se vive, sentir-se profundamente radicados nele, 

envolvidos nas suas vicissitudes, prontos a colaborar com as 

estruturas que oferece.  

Neste quadro talvez seja possível encontrar um sentido 

novo para as nossas presenças: se antes éramos úteis, sobretudo 

pelos nossos serviços, agora podemos ser úteis como “sinais” de 

uma fraternidade possível, de uma relacionalidade fecunda.  
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 Retorna para nós a função de “expertos em comunhão”. 

 Neste sentido, a obra se encaixa realmente com o 

território se, para além de ser sinal de uma fraternidade possível, 

se dedica ao crescimento de toda a realidade territorial. 

Uma obra de portas abertas; um serviço que se integra 

com os outros, que não se preocupa com o próprio sucesso, mas 

com o crescimento do contexto, até o paradoxo de que esta 

presença poderia se tornar desnecessária porque o território 

cresceu o suficiente: então, é melhor celebrar com alegria os 

centenários das presenças ou os dias da saída! 

A prospectiva do território, colocada ao centro dos 

pensamentos e dos critérios para as escolhas e as estratégias, 

toca e conjuga em modo novo ao menos outras duas questões.  

A primeira diz respeito à relação religiosos-leigos. 

Território propriamente diz respeito ao laicato. 

Eles, os leigos, permanecem, nós estamos de passagem. 

Não seria justo, depois de ter gasto tantas palavras com eles e 

por eles e tê-los envolvido em responsabilidades nas nossas 

atividades e obras, escolher e decidir nós, de forma autônoma. A 

dificuldade para nós é entender o que conta realmente das nossas 

missões, aquilo que é essencial e aquilo que é inevitavelmente 

instrumental, até mesmo acessório. Mas seria já suficiente 

pensar que a obra, enquanto obra, não é nossa, mas do território: 

com esta atenção saberemos, pois, que escolha fazer.  

A outra questão diz respeito à linguagem, que é o 

elemento fundamental que caracteriza uma cultura.  

A obra “nossa” nos permite uma linguagem 

“autorreferencial”: são os outros que devem aprender a nossa 

língua, as nossas fórmulas, porque são eles que devem vir a nós.  
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Creio e temo que hoje essa perspectiva não seja mais 

viável e seja, ao contrário, deletéria. Se queremos comunicar 

esperando ser compreendidas, devemos mesmo fazer o esforço 

de ser mais laicais em nossa linguagem. O era Jesus quando, 

para anunciar o Reino, falava de sementes e de trigo, de videiras 

e vinhas, de pastores e de ovelhas, de redes e de pesca a pessoas 

que eram agricultores, pastores ou pescadores.   

Um meu coirmão que trabalhava como professor e 

animador em uma nossa escola me escrevia: “Creio que 

deveríamos nos escutar algumas vezes. Por que noções de 

catequese e reflexões morais deveriam ser significativas para 

jovens totalmente por fora de questões religiosas? Asseguro-lhe 

que as líricas de Baudelaire são um ponto de partida muito mais 

interessante do que tantos sermões já por demais previsíveis, ou 

tantas ideias tiradas de livros religiosos. Não digo que 

precisamos renunciar a um discurso mais estritamente religioso, 

mas creio que seja alguma coisa que devemos ganhar, como 

uma "graça que custa caro": muitas vezes não somos uma 

espécie de vendedores ambulantes (por vezes pouco 

convencidos) de liquidações de final de estação?”.   

A atenção à linguagem é assim uma forma importante de 

atenção, de conhecimento e de compreensão do “território” oral, 

mental, cultural e social que forma a vida das pessoas que 

encontramos.  

Colocar em uma relação nova “obra” e “território” 

significa, portanto, empenhar-se em uma operação cultural, antes 

ainda que organizativa.  

 É preciso uma renovada relação entre obra e território 

para ser viva e criativa a fim de ser colocada em relação com 

outras realidades, para superar uma interpretação só passivo-

receptiva no que diz respeito ao território e só ativa e de 

proposta no que diz respeito à obra. Como se o território fosse 
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uma espécie de recipiente que não tem um seu conteúdo fecundo 

no encontrar com a obra, e como se a obra não tivesse também 

uma dimensão de escuta e de pré-formação que nasce do 

contexto em que está inserida. 

 É necessário, portanto, conjugar “obra” com carisma, 

serviço, testemunho para que a obra, ao transformar-se, não 

perca o seu sentido.  

 Da mesma forma é necessário conjugar “território” com 

missão, política (o ethos da polis), comunidade, país (os entes 

que têm funções de tutela de interesse geral) para fazer uma 

leitura responsável do contexto em que se vive e com que se 

relaciona.  

 Pode-se criar, assim, um circuito virtuoso porque circuito 

de sentido, isto é, de valores (daquilo que informa o agir) e de 

direção (de orientação do agir). 

 Dentro deste conjunto de relações, haverá não só uma 

obra para o território, mas uma obra com o território, e um 

território que não é só “recipiente” da obra, mas possui uma 

relação viva e vivificante com ela. 

 Porque uma obra vive em um espaço e em um tempo e se 

confronta não só com a história e a geografia, mas também com 

uma antropologia, uma ética, uma economia, uma sociologia 

específica.  

 Por outro lado, um território expressa redes de relações 

entre pessoas, entes, natureza, objetos que inevitavelmente 

influenciam (e é bom que influenciem) a obra.  

 Em resumo, existe um diálogo que deve ser mantido 

verdadeiro e constante no tempo e nas formas de serviço e de 

instituição que permitem a manutenção deste diálogo.  
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 Se um serviço e uma instituição que nascem da 

instituição da obra têm uma constante referência à comunidade e 

ao país e subentendem uma vocação á promoção humana e à 

centralidade da pessoa, são constantemente chamados à 

mudança. Não uma simples mudança de adaptação, mas uma 

mudança criativa e, neste sentido, capaz de manter fé à tradição.  

 No suplemento ao Dicionário Teológico da Vida 

Consagrada, à voz “Obras Atividades”, S. Abruzzese apresenta 

algumas observações que situam e explicam em modo original a 

nossa presença no contesto atual.  

 

 “O mundo moderno, - escreve Abruzzese - mais que 

abater as ordens religiosas, parece favorecer algumas e 

penalizar outras... Em uma palavra, a modernidade funcionou 

como elemento de seleção mais que simples crise”
14

.  

“Parece possível considerar como cada forma específica 

do ‘fazer’ assim como toda relação racional do ‘ser’ não se 

tenham desenvolvido por fora de uma pergunta social, ainda 

que implícita, presente em cada contexto histórico. Portanto, 

além das obras concretas entendidas como construção e começo 

de redes de serviço espiritual e social, a própria constituição de 

cada família religiosa termina por responder a perguntas 

sociais concretamente situadas e, portanto, se insere, de fato, 

em um ‘espaço plausível’ que a sociedade abriu”
15

.  

  “Plausibilidade” não indica uma reflexão acrítica da vida 

consagrada aos humores sociais, tanto menos um correr atrás às 

modas do momento, mas a capacidade de se colocar na 

                                                           
14

 S. Abbruzzese, Suplemento do Dicionário Teológico da vida consagrada, 
G.F. Poli, Milano, 2003, p. 259 
15

 ibidem p. 261 
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sociedade em relação com as questões fundamentais do próprio 

tempo, encontrando o ser humano real.  

 “O espaço de plausibilidade para a vida consagrada 

parece ser tanto mais decidido quanto mais esta se converte de 

uma espiritualidade da espera para uma espiritualidade da 

partilha, de uma ética da perfeição interior para uma de 

companheirismo ao ser humano. Em uma época “sem Deus e 

sem profetas”, se tornam relevantes os testemunhos ativos, os 

companheiros de caminhada solícitos e presentes, os 

educadores capazes de revitalizar uma sociedade sem legados 

(...). 

 A vida consagrada, quaisquer sejam as formas 

específicas, deve se tornar plausível em relação à vida presente 

mais do que à glorificação futura. Em outras palavras, ela 

chega para enriquecer o sujeito mais que para empobrecê-lo; 

para devolver-lhe logo aquilo a que ele renuncia”
16

. 

 O relatório para a Unesco da Comissão Internacional da 

Educação para o Século XXI  (“Na educação um tesouro”), 

indica, como desafio prioritário para a educação do terceiro 

milênio, “a tenção entre o global e o local” e reconhece nela 

uma questão interna ao tema da identidade em uma tensão entre 

a adesão à própria comunidade e o sentir-se cidadãos do 

mundo.  

Na sociedade atual complexa e fragmentada, à propensão 

de traçar os perímetros da própria humanidade dentro do espaço 

reduzido das sensibilidades pessoais e ao emergir de forças 

desagregadoras, se contrapõe a tendência social, econômica e 

cultural da “globalização” com o valor e os limites que esta 

comporta.  

                                                           
16

 ibidem p. 270 
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Em um contexto tão contraditório me parece função da 

formação fazer amadurecer atitudes de inserção plena no local e 

de plena abertura ao global (“pensar globalmente e agir 

localmente” - segundo uma conhecida fórmula). 

Enquanto demarcar os confins é uma operação necessária 

para construir uma identidade genuína, feita de memória e de 

pertença, fechar-se dentro dos próprios confins significa tornar 

estéril a própria identidade. Para enfrentar este desafio é 

necessário formar-se ao pensamento contextual, ao pensar 

juntos, ao trabalhar juntos.  

Formar-se a esta capacidade de caminhar com os outros, 

de planejar juntos, seja em nível de instituto e de comunidade 

eclesial, seja em nível de homens e mulheres de boa vontade é a 

tarefa aberta dos nossos dias.  

Vivendo dentro da Igreja local abertos à Igreja universal, 

dentro da Igreja local e abertos ao território, dentro do território 

e abertos à casa-mundo, podemos experimentar, cada um em 

plenitude, aquilo que somos e aquilo que levamos, tendo-o 

recebido como dom, isto é, a plenitude do nosso carisma.  
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