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E D I T O R I A L

Estimados leitores!

M

otivadas pelas amplas reflexões em
torno do tema juventude,
alavancadas pela Campanha da
Fraternidade deste ano e pela realização da
Jornada Mundial da Juventude no Brasil,
chegamos até vocês nesta edição da Revista
Peregrino pautando alguns desafios que fazem
parte da vida de nossos jovens, especialmente
dos jovens migrantes. Com certeza os pontos de
vista expressos nos artigos aqui apresentados
não tem a pretensão de esgotar o tema, mas
antes são um desafio a lançarmos nosso olhar

sobre as dificuldades, alegrias e esperanças
que os jovens, em diferentes contextos
vivenciam. Como Igreja Peregrina temos o
compromisso de, com as novas gerações, ir
fazendo caminho em meio às significativas
mudanças que marcam nossos dias
ajudando-os a olhar com coragem e
confiança para o futuro, pois não
caminhamos sozinhos. A nossa frente temos
Cristo, o Migrante por excelência que nos
aponta o caminho do Reino definitivo.
A todos uma boa leitura!
Ir. Marilúcia Bresolin, mscs
Superiora Provincial

w w w. s c a l a b r i n i a n a s . o r g . b r
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Giovani … Dove è La Loro Patria?

D

a tre anni la diocesi di Essen(Germania) lavora con
lo sguardo sui giovani che hanno una storia
migratoria. Una storia migratoria tutta particolare,
perche tanti di loro si trovano migranti senza essere mai
emigrati. Loro sono nati e cresciuti in Germania quanti i loro
genitori anni prima hanno lasciato la patria per trovare nuovi
condizioni di vita. Oggi questi giovani si ritrovano a
chiedersi … “dove è la mia patria?” Con questa domanda
viene espresso non solo un desiderio di appartenenza
culturale e identitaria per una nazione, ma viene espresso
anche la ricerche di una identità che da sicurezza e forza
interiore. Questi giovani sono appartenenti ad 1/3 dei 20
milioni con storia migratoria in tutta la Germania1.
Ritroviamo questi giovani in tutti gli ambiti della società e
molte volte se non sono riconoscibili a causa della loro
fisionomia, non si distinguono dai giovani autoctoni. Eppure
loro hanno un dono in più. Loro hanno la capacità di
muoversi con facilità in più realtà culturali. Si esprimono, se i
genitori gli hanno insegnato, ora in tedesco ora nella lingua
materna senza nessuna difficoltà, sono attenti alle diversità e
aperti a culture nuove, hanno una sensibilità verso l'altri
rispettando con più impegno le necessità altrui, integrano
nella loro vita sempre il migliore di ogni cultura e tradizione e
la sintetizzando in se stessi creando cosi una cultura nuova
che è la cultura dei giovani nati in Germania da genitori nati
in Italia, Croazia, Spagna, Polonia ecc.
Questi sono i giovani cui la pastorale giovanile interculturale
a Essen è indirizzata e con cui esprime con forza la cattolicità
nella chiesa locale. Messe interculturali giovanili, concerti
con cori di varie lingue, pellegrinaggi, raduni giovanili sono
alcune iniziative che rendono visibile che anche se i giovani
vivono e lavorano in Germania portano in se una seconda
tradizione che li rende anche quello che sono, ossia giovani
appartenenti a più culture. La pastorale interculturale con il
suo lavoro vuole fare vedere che questi giovani non sono di 2.classe, non sono extraterrestri, non sono qualcosa di
indefinibili, ma sono membri di una chiesa e società a pieno titolo e non si devono “nascondere”, ma hanno la
missione di rendere visibile che … “mentre le razze si mescolano … si va maturando quaggiù un'opera ben più
vasta, ben più nobile, ben più sublime: l'unione di Dio per Gesù Cristo di tutti gli uomini di buon volere.” 2 Qui in
questa realtà lavoro come scalabriniana e svolgo un lavoro facendo passi piccoli e semplici di vicinanza,
accoglienza, di conoscenza reciproca e di conscientizazione tra i giovani “stranieri” e i giovani tedeschi. La bellezza
di questa missione è che nulla è scontato, nulla è sicuro, mai si hanno certezze di come un'attività si svolge perche le
realtà da conciliare sono tante e questo mi costringe ad uscire ogni volta di nuovo dal mio quadro di riferimento dal
mio modo di fare per poter entrare e incontrare i giovani migranti con le loro necessità e desideri. Essere migrante
come loro permette una vicinanza più forte, ma non è una garanzia di cogliere le loro necessità per questo c’é
bisogno della consapevolezza che i protagonisti sono loro, noi siamo semplici strumenti di Dio tra i migranti
cercando di essere buone missionarie cosi come ci ha raccomandate il nostro fondatore il Beato Scalabrini.
Ir. Milva Caro, mscs
Diocese Di Essen, Alemanha

¹Cf.
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2011/09/PD11_355_122.html;jsessionid=CF2780BE330DF374E3EB2E3CAB
C59B21.cae1?nn=50730 (14.10.2012)
2

Discorso di Mons. Scalabrini al Catholic Club di New York, 15.10.1901, in: Congregazione Scalabriniane Missionari e Missionarie di San Carlo,
Scalabrini Voce Viva, 1987, pag. 419.

w w w. s c a l a b r i n i a n a s . o r g . b r
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ESCALADA JOVEM:
NOS PASSOS DO CRISTO MIGRANTE
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A

Escalada Jovem é um movimento nascido
nas Escolas Carlistas Scalabrinianas e que
atualmente mobiliza jovens no Brasil no
seguimento a Cristo na dinâmica da espiritualidade
Scalabriniana.
Missão
A juventude Carlista tem a missão especifica na Igreja
de caminhar como o peregrino que caminha na
esperança, seguindo fielmente as pegadas do Mestre.
Sensível aos problemas do irmão migrante, responde ao
apelo e coloca-se a serviço especialmente dos mais
pobres e necessitados, exercitando constantemente as
atitudes de desinstalação e acolhida. Busca:
• Levar a todos, principalmente ao irmão
migrante, a mensagem do Cristo Peregrino: amor,
demonstrado na morte e ressurreição.
• Caminhar na esperança, alimentando a fé nos
corações desesperançados: conquista de novos céus e
nova Terra.
• Ser luz, sal e fermento, com humildade,
desinstalação, acolhida, fraternidade, solidariedade.
• Comprometer-se com formação tematizada em
experiência específica, em vista do migrante pobre em
todos os sentidos e ajudá-lo a fazer a sua caminhada na
esperança que é o próprio Cristo, Migrante dos
migrantes.
• Levar muitos a se conscientizarem, cada vez
mais, dos direitos humanos do migrante e de sua
dignidade de filho de Deus.
Espiritualidade
Fundamentada no Sermão da Montanha – Bem
Aventuranças: Cristo Peregrino e com o objetivo de
anunciar que Jesus Cristo é o Salvador e o Redentor dos
homens, que n´Ele o jovem encontra o sentido e a
realização de sua vida, construindo um mundo mais
humano, justo e fraterno.
“Viver é levar a todos, especialmente aos migrantes,
com alegria e simplicidade, a mensagem de Cristo
Peregrino.”
Desinstalação e Acolhida
“Bem aventurados os que tem um coração de pobre
porque deles é o Reino dos Céus” (Mt 5,1-16). O
coração do pobre se desinstala, se desprende, se esvazia
para acolher: os apelos do Cristo Migrante, e com Ele, o
irmão que necessita de consolo, mansidão, justiça,
misericórdia, amor transparente. Assim será o sal da
terra e a luz do mundo. Saindo de nós mesmos para ir ao
encontro do outro, acolhendo-o para Evangelizar,
exercitamos em nós a atitude da desinstalação.

Cristo nossa Luz: João 1,4-9; João 12,46.
No meio das trevas surgem as chamas. Unidas formam
um grande fogueira. Sua força espalha luz e calor,
símbolo da fé e do amor que devem reinar em nossos
corações. Com essa força podemos construir um mundo
mais humano. Descobrimos Cristo, a luz do mundo que
peregrina ao nosso lado. Fruto desta descoberta: a
certeza de que nunca estamos sozinhos. Com Cristo
Peregrino, renasce a certeza de que onde chegar o
Evangelho, chegará: a Verdade aos ouvidos dos
indiferentes, a Palavra que levanta multidões, a
Esperança que reabilita os desiludidos, os
desesperançados, a Semente que fecunda a fraternidade
e o amor.
Migração Interior
Jesus, com seus pais, faz a peregrinação a Jerusalém.
(Lc 2,42-52). Ficou no templo ocupando-se das coisas
do Pai. Despontava o zelo, em realizar seus planos. Na
Escalada, o adolescente, o jovem, deixa sua família e
seu ambiente. Faz sua migração interior. Maravilhado
com a descoberta dos verdadeiros valores, torna-se
ardente apóstolo, no seu ambiente familiar, escolar,
eclesial e social.
“Era migrante e me acolheste”
Ao conhecer o Cristo Migrante, sua história e seus feitos
(Mt 25,31-40), constatamos ser uma exigência
evangélica entender o problema de tantos brasileiros,
em migração, e sensibilizar-nos por eles, dispostos a
fazer algo concretamente. Escala - Juvencar nos
proporciona o encontro, também com o mundo
migratório e com a realidade em que vivemos.
São Carlos Borromeo - Padroeiro da Juventude Carlista.
Humildade - unidade - fraternidade - doação. Na
juventude Carlista, esses são os meios para fazer
acontecer a descoberta daquele que modifica a vida,
passando a amar a Cristo - seu ideal - em si e nos outros
como filhos de Deus. São impulsionados a evangelizar,
para atingir a transformação da sociedade. É São Carlos
que lhes dá o exemplo e os adverte: “É preciso
transformar-se para transformar”.
Todos somos migrantes. Viemos de Deus Pai e a Ele
voltaremos. Edificando com Cristo o seu Reino de
amor: Jesus se fez migrante, tomando a natureza
humana, fazendo-se um de nós, libertando-nos do
pecado e acompanhando-nos na caminhada rumo à
terra prometida.
Ir. Tarcísia Lemos, mscs e Lana Carrasco Guariento
Texto extraído do livro “Ecalada. De jovem para jovem” de autoria de
Ir. Tarcísia Lemos, mscs e Lana Carrasco Guariento, São Paulo, Brasil.

w w w. s c a l a b r i n i a n a s . o r g . b r

08 | PEREGRINO | 2013

DESAFIOS AO JOVEM UNIVERSITÁRIO
CONTEMPORÂNEO

O

jovem universitário atual tem vivenciado
um processo de transformação relevante,
especialmente com as modificações do
sistema de ingresso no ensino superior, mas
precisamente após 2009, com as alterações no
Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, exame
de principal acesso as Instituições Federais de
Ensino Superior - IFES.
Anteriormente à federalização do sistema de
ingresso às universidades federais, o processo dos
estudantes interessados em cursar uma graduação
era limitado basicamente a dois critérios: o
geográfico e o financeiro. No primeiro, o candidato
era restrito à localidade de moradia, onde almejava
uma vaga às universidades próximas de sua
residência, geralmente no município próprio ou
entorno. Isso se dava basicamente por dois motivos,
a necessidade econômica do jovem em que a família
era mantenedora exclusiva ou os laços afetivos
familiares que impediam o distanciamento. Já no
segundo critério, o parâmetro para escolha da
universidade onde cursaria sua graduação era
associado à realidade financeira de cada estudante;
aquele cuja família oferecia uma estrutura que
subsidiasse suas despesas básicas como moradia,
alimentação e transporte tinha a oportunidade de
ingressar, por meio de aprovação em vestibular
específico, em qualquer universidade do país. Em
contra partida, ao estudante cuja família não
dispunha de tal recurso essa conveniência era negada

e raros eram os casos de superação deste obstáculo.
Atualmente, o ENEM tem sido o marco o qual
gradualmente tem alterado esta antiga realidade,
possibilitando um novo cenário ao jovem brasileiro.
Hoje em dia, um número relevante e crescente de
universidades tem aderido a este sistema,
disponibilizando o total de vagas via ENEM/SiSU
(Sistema de Seleção Unificada), ou 50% delas, ou
somente vagas remanescentes. Tal mudança vem
transformando a realidade dos estudantes
/candidatos. Hoje, o jovem, por meio de notas
classificatórias, pode ingressar em qualquer
universidade do país que aderiu ao sistema, uma vez
que sua média permita tal acesso.
Além das transformações do sistema de ingresso, a
adesão das universidades ao Programa de Apoio a
Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais - REUNI tem oportunizado
a expansão das instituições e o aumento de cursos e
vagas, ampliando o número de estudantes
universitários. Também nesta perspectiva, a política
de assistência estudantil universitária tem
experimentado um desenvolvimento significativo.
Hoje o apoio financeiro por meio de instrumento
como o Programa Nacional de Assistência
Estudantil - PNAES favorece o acesso e
permanência do estudante às IFES. Conforme o
artigo 3º parágrafo 1º deste programa: “As ações de
assistência estudantil devem considerar a
necessidade de viabilizar a igualdade de
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oportunidades, contribuir para a melhoria do
desempenho acadêmico e agir, preventivamente, nas
situações de repetência e evasão decorrentes da
insuficiência de condições financeiras” (PNAES,
2007).
Neste sentido, as universidades tem uma
disponibilidade maior de recursos para subsidiar os
estudantes em suas necessidades básicas, permitindo
um melhor equilíbrio financeiro ao aluno em
situação de baixa renda.
De fato, tal conjuntura, têm criado novas condições
ao jovem, porém, paralelamente novos desafios tem
sido apresentados a ele e à sociedade. A migração é
um deles. O índice de jovens que ingressam em
universidades distantes de sua localidade natural
aumenta ano a ano. Este fenômeno exige do
estudante uma adaptação a uma nova cultura e
costumes, também, determina uma superação de
obstáculos inéditos à maioria deles. Como por
exemplo, administrar o equilíbrio psicológico, o
distanciamento e a saudade da família, as mudanças
dos métodos de estudo, os novos ambientes, as
amizades, os relacionamentos, as drogas lícitas e
ilícitas, a liberdade longe do olhar familiar, além das
exigências da própria graduação e futura profissão.
Por outro lado, a sociedade, mais precisamente a
comunidade que o recebe, também precisa se
superar, acolhendo fraternamente esta demanda de

novos cidadãos e interagindo com estes por meio de
uma integração construtiva, fecunda e solidária.
Por fim, os desafios apresentados ao jovem
contemporâneo que deseja ingressar e concluir uma
graduação são veiculados desde o processo inicial e
estende-se durante sua permanência na
universidade. É importante, neste contexto, uma boa
qualidade de comunicação e informação destes
sujeitos. O conhecimento das políticas e espaços de
assistência estudantil da instituição a que ele está
vinculado, o pertencimento a representações
estudantis deste seguimento como os diretórios e
coordenações acadêmicas, espaços estes que
debatem a situação do estudante brasileiro. O
importante desta jornada, além da aquisição de
novos conhecimentos, é o jovem valorizar este
tempo único nesta etapa de sua existência, e absorver
as experiências adquiridas, agregando valores
sociais e humanos, contribuindo à renovação e
construção de uma sociedade mais justa, digna,
solidária e fraterna.
José Vagner D. Seixas
Pedagogo e especialista em Tecnologia da Informação e
Comunicação na Educação - (TIC EDU)
Fundação Universitária do Rio Grande - RS, Brasil.

w w w. s c a l a b r i n i a n a s . o r g . b r
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JUVENTUDE E MIGRAÇÃO:
Desafio para as Políticas Públicas
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D

e acordo com a Organização Internacional do
Trabalho - OIT, há cerca de 74,5 milhões de
jovens sem trabalho no mundo. No Brasil,
conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE, há uma taxa de 14,5% de
desemprego entre os jovens1 de 18 a 24 anos, e de 24,6%
entre os de 15 à 17 anos. A partir destes dados, podemos
observar que o desemprego estrutural, uma das
características do sistema capitalista, atinge também os
jovens, que passam a engrossar o grupo de trabalhadores
industriais de reserva. Nesse contexto deve-se ainda
considerar que grande parte da população não termina o
ensino básico, nem faz cursos profissionalizantes, e
mesmo os que possuem qualificação, já não possuem
entrada tão garantida no mercado de trabalho como em
tempo passado.
Isso faz com que cada vez mais estes jovens entrem no
mercado informal de trabalho e procurem estratégias
alternativas de sobrevivência. Somam-se aos jovens
brasileiros os jovens imigrantes estrangeiros que
buscam no Brasil melhores condições de vida.
A mobilidade espacial da população tem sido uma das
características da história da humanidade, intensificada
no capitalismo com a globalização. Historicamente, se
observará períodos em que o fluxo de imigrantes
internacionais se intensifica, e outros em que diminui.
No momento pode-se dizer que há certa tendência ao
aumento deste fluxo, havendo imigrantes dos mais
diversos países que veem no Brasil a oportunidade de
construção de um futuro mais promissor.

O Centro de Atendimento ao Migrante (CAM),
2
enquanto entidade de Assistência Social e
cumprindo sua missão Scalabriniana de “promover
e defender a vida e a dignidade do ser humano,
sobretudo dos sujeitos em processos de mobilidade
humana”, tem acompanhado alguns destes
imigrantes, em especial os provenientes do Senegal
- África. Os senegaleses acompanhados pelo CAM
na sua maioria são jovens entre 20 e 30 anos que
saíram de seu país fugindo de perseguições
políticas, étnicas, religiosas ou raciais, ou/e da
pobreza, miséria, violência, mudanças climáticas e
desemprego que assolam o Senegal. O que todos
têm em comum é vontade de trabalhar para remeter
dinheiro à família (pais, irmãos, esposas, filhos)
que permaneceram no país.
No Senegal, o desemprego chega a quase 50%,
sendo que cerca de 15% dos desempregados são os
jovens3. Porém, segundo relatos dos imigrantes

senegaleses, a maioria dos jovens do Senegal está
inserida no mercado informal de trabalho, como
vendedor, comerciante ou agricultor.
Estes jovens senegaleses migram para o Brasil em busca
de trabalho e melhores condições de vida, porém ao
chegar ao Brasil, se deparam com condições de trabalho
e de vida diferente das que esperavam, ou que lhes foi
prometido. A dificuldade no acesso a documentação, o
fato de não saberem falar português, de muitos destes
migrantes possuírem baixo ou nulo grau de
escolaridade, e de terem uma cultura bem diferente,
dificultam o acesso e permanência desses jovens no
mundo do trabalho.
A partir disso, é preciso que as políticas públicas
migratórias, para a juventude e outras políticas, em
especial a de Assistência Social, atentem para as
demandas destes imigrantes para que possam ter uma
vida mais digna, como a que sonharam ao vir ao Brasil.
Os movimentos sociais também têm um papel
fundamental na defesa dos direitos humanos destes
imigrantes que são comumente vítimas de racismo,
preconceito e exclusão social, seja pela sua cor, pela sua
condição temporária de indocumentados, pelas
vulnerabilidades a que se expõem pelo fato de ser
estrangeiros, pelos costumes e cultura diversos, e
especialmente para que não sejam reduzidos
exclusivamente à condição de mão de obra pelas
empresas. Na expressão, nos gestos, na fala, na postura e
sobretudo no olhar vemos nesses jovens estampada uma
grande esperança, acompanhada de uma imensa força
que os torna capazes de romper fronteiras para mudar
seu futuro.
“Em tempos de humanidade desumanizada, de
desordem sangrenta, nada deve parecer natural, porque
nada deve parecer impossível de ser mudado.” (Bertolt
Brecht).

1

São consideradas jovens as pessoas entre 15 e 24 anos.

2

A Assistência Social é uma política pública de proteção social,
direito de quem dela necessitar.

3

Dados coletados do “The World Factbook” da CIA.

Vanessa Perini Moojen
Assistente Social
Centro de Atendimento ao Migrante - CAM. Caxias do Sul, RS, Brasil.

w w w. s c a l a b r i n i a n a s . o r g . b r
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Borboletas ao vento, muito além
dos casulos da droga: O Case
da Unidade de Internação São Rafael

A

Associação Educadora São Carlos (AESC) –
Sistema de Saúde Mãe de Deus, no Rio
Grande do Sul, está presente em sete
municípios, oferecendo com seus serviços de atenção à
saúde cobertura a 62 municípios e atingindo uma
população aproximada de 4.4 milhões de pessoas. Nesse
contexto e inserido no carisma Scalabriniano surge a
Unidade de Internação São Rafael.
Dada a urgência da situação, a frágil e ainda inicial
resposta das instituições públicas, a AESC - Sistema de
Saúde Mãe de Deus, articulada com o Gestor Municipal
de Saúde, acolheu o desafio de estruturar e gerenciar
uma unidade de internação com 30 leitos para mulheres
dependentes químicas, a partir dos 16 anos de idade,
configurando-se como principal referência
especializada no município de Porto Alegre para a
desintoxicação química de mulheres atendidas pelo
Sistema Único de Saúde (SUS).
Os casulos imputados pela dependência química,
provocada pelo uso de substâncias psicoativas de
elevada potência degenerativa, segregam pelo
sofrimento, pelo afastamento do convívio social, pelo
rompimento com os pactos e contratos sociais,
remetendo as mulheres ao exílio no deserto do
submundo da droga.
Destituídas de referências que permitam a ancoragem
para o autogoverno e autodeterminação para atender aos
compromissos sociais do exercício cidadão, sucumbem
as dependentes químicas às regras, aos ardis e às
imposições da droga, corrompendo-se ética e
moralmente para a satisfação de uma chaga sem cura.
Assim, muito além da destituição da liberdade para o
agir cidadão, impõe a dependência química uma
condição permanente, crônica e incurável que nos
desafia a buscar estratégias para lidar com a epidemia
social do nosso tempo, que se segue do crescimento nos
níveis de violência, da inversão de valores humanos
básicos, da degeneração dos núcleos familiares e da
ruptura dos laços sociais fundamentais à constituição de
uma sociedade justa e fraterna.
Em um contexto onde a cura ainda não é possível, a
intervenção de uma equipe multidisciplinar consiste em
propiciar à pessoa a identificação da condição como um

problema e estimular a mudança dos comportamentos
associados ao risco do consumo, com minimização das
sequelas e o controle de possíveis recaídas. Assim, a
avaliação do sucesso no tratamento se baseia no
fortalecimento dos laços entre os profissionais de saúde
e a pessoa, na extensão do período de abstinência, e na
minimização dos danos físicos, psicológicos e sociais
decorrentes do consumo.
Considerando a passagem das intervenções em doenças
agudas e curáveis, para doenças crônicas e permanentes,
profissionais, gestores e sociedade experienciam um
sentimento de vazio e impotência produzido pela baixa
capacidade de resposta satisfatória dos sistemas de
saúde, educação, serviço social e segurança pública, e
pela ausência de soluções técnicas efetivas e confiáveis
para a recuperação da dependência química.
Desta forma, na busca do acolhimento e da
ressignificação de vidas confinadas pela dependência
química, a unidade de internação São Rafael atuando
desde 2009, como um dispositivo da rede hospitalar de
atenção à saúde pública, oferece ações articuladas de
intervenção, terapia e segmento, apresentando-se como
um recurso contínuo e complementar à atenção primária
e aos dispositivos ambulatoriais de enfrentamento à
droga.
A construção de um caminho libertador que possibilite a
superação das limitações impostas pela dependência
química se consolida nas ações desenvolvidas por uma
equipe multidisciplinar focadas na prática da
abstinência, da mudança comportamental, do
fortalecimento dos vínculos familiares, da reinserção
social, do reencontro com a espiritualidade, do resgate
da figura feminina e do ressignificado dos seus projetos
de vida.
Tomando a abordagem de gênero como eixo, dedica-se,
de maneira humanizada, a atender mulheres em situação
de vulnerabilidade social, auxiliando na organização de
suas rotinas, na reinserção familiar e comunitária, e na
desintoxicação. Desde sua abertura 1.318 mulheres já
internaram na esperança de reencontrar seus caminhos.
Tal qual a beleza, que não pode ser confinada, podem
estas mulheres se transformar em borboletas soltas ao
vento, para muito além do casulo das drogas.
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Arlete Fante
Dinarte Ballester
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Júlio Carlos Pezzi
Lucia Boniatti
Maximiliano das Chagas Marques
Monica Karine Schneider
Sistema de Saúde Mãe de Deus, Porto Alegre, RS, Brasil.
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ACOLHIDA É
A PALAVRA-CHAVE

E

stanislane Vaz, 30 anos, tem olhos belos e um
brilho de esperança que parece falar de um
caminho de felicidade e de vida. Esses olhos
haviam perdido o brilho por conta do acúmulo de perdas
não elaboradas.
Esse jovem imigrante da República da Guiné-Bissau, de
estatura alta, de aspecto elegante, de fala educada e trato
gentil, chegou a Fortaleza, CE, em 2010. O motivo da
migração foi o estudo. Ingressou numa faculdade
particular, no curso de graduação em Redes de
Computadores.
Uma crise em seu país, fez com que a família ficasse
impossibilitada de enviar recursos para arcar com suas
despesas em Fortaleza. Para garantir sua sobrevivência,
pagar a faculdade, o aluguel, a alimentação, precisou
buscar um trabalho. Trabalhou numa usina de
reciclagem e adoeceu por conta das longas jornadas de
trabalho braçal. Nesse tempo, recebeu a triste notícia da
morte prematura de seu irmão guineense. Abandonou a
faculdade. Desistiu, momentaneamente, do sonho de se
formar e retornar ao seu país com o diploma e a
formação em Redes de Computadores. A tristeza tirou a
alegria dos olhos de Estanislane.
Não conseguia mais dormir. Já não se alimentava.
Emagreceu. Enfraqueceu. Adoeceu. Fugiu de casa
porque se sentia perseguido. Sentia medo que alguém o
matasse. Durante quatro dias, dormiu pelas praças e ruas
de Fortaleza. Seus irmãos guineenses (irmãos é como
eles costumam se chamar) procuravam aflitos por
Estanislane e não o encontravam. Ele já estava num
quadro de psicose aguda, posteriormente diagnosticada
pelo psiquiatra.
Era cedo, dia de domingo. Encontramos Estanislane no
pátio de um supermercado. Estava sem forças para
caminhar. Levamos para a casa de seus irmãos. Deramlhe banho, trocaram suas roupas. Ofereceram-lhe
alimento. Fazia quatro dias que não comia. Em seguida,
fomos ao médico. Foram longas horas de espera.
Estanislane, com mais três irmãos guineenses,
observávamos o que se passava ao nosso entorno.
Muitas pessoas emocionalmente doentes. Sentimos na
própria pele a precariedade da saúde pública em
Fortaleza com a espera de mais de 10h, para receber
atendimento. No final da tarde de domingo, o médico
atendeu Estanislane.

Foi um exercício de paciência e contemplação da dor da
alma quando da demora no atendimento no Hospital
Mental, no bairro Messejana. Durante a longa espera,
ofereci alimento para Estanislane. Ele não aceitou:
“Irmã, eu não vou comer, porque eu já vou morrer.”
Sentimentos de tristeza e desencanto pousavam como
uma nuvem escura sobre seus olhos.
Estanislane pediu um terço e o irmão guineense Orlando
se dispôs a ensiná-lo a rezar o terço de Nossa Senhora.
Entreguei o terço nas mãos de Estanislane. Ele o beijou e
colocou-o em seu pescoço. Sorriu e agradeceu. Está
sensível espiritualmente. Aos poucos esse jovem voltou
a viver. O sonho de retornar à faculdade está próximo.
Consegue dormir bem à noite e se alimentar
normalmente. Está fazendo tratamento medicamentoso.
Em pouco tempo vai estar curado, conforme o
psiquiatra.
Em todos esses episódios, a acolhida aparece como uma
palavra-chave na vida de Estanislane. Seus irmãos e
irmãs guineenses não mediram esforços para vê-lo com
a dignidade restituída. Dispensaram carinho, atenção,
palavras confortantes, falas amáveis, presença
constante. Testemunho de acolhida, de hospitalidade.
Evangelhos vivos.Atitudes e posturas edificantes.
Migrar, para Estanislane, é uma experiência bastante
desagradável. É enfrentar a dor na alma e continuar
acreditando. Tentar de todas as formas superar os
obstáculos.
Bastante raro em nosso mundo ocidental, de tantos
testemunhos de individualismo exacerbado, encontrar
num jovem migrante um novo jeito de viver, de amar, de
acolher. Deus se revela inteiro no rosto desses jovens
que acalentam o sonho da mudança, de um mundo novo.
Eles acreditam que é possível sim mudar situações de
miséria com a linguagem eloquente do testemunho de
amor verdadeiro.

Ir. Eléia Scariot, mscs
Coord. Pastoral dos Migrantes da Arquidiocese de Fortaleza, CE, Brasil
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A PALAVRA DE DEUS NA AÇÃO DO JOVEM

A

Palavra de Deus e a história da Igreja narram
vários testemunhos de jovens que, uma vez
valorizados e chamados por Deus, assumiram
sua vocação missionária com fé, dedicação e fidelidade
ao projeto divino. Deus nunca deixou de confiar nos
jovens e de reconhecê-los como grandes
transformadores da realidade1.
Os jovens desde sempre deram exemplos de viver o
chamado de Deus com ousadia e coragem o “Ide e fazei
discípulos entre todas as nações” (Mt 28,19)2. As
limitações pessoais e a complexidade da missão
inibiram a resposta ao chamado de Deus. A história
registra que foram capazes de manter fidelidade à
Palavra de Deus, apesar dos contratempos do mundo
social, religioso e político. As lutas e os sofrimentos
fortificaram a identidade de homens e mulheres capazes
de ouvir os clamores do povo e gritar contra injustiças,
como porta-vozes e defensores do Projeto de Deus.
Na Sagrada Escritura, os jovens são considerados
herdeiros, guerreiros e trabalhadores, continuadores do
nome do pai, defensores e conservadores da terra.
Denunciadores e anunciadores da promessa de Deus.
Narram-se histórias como de Rebeca que corajosamente
deixa seu país, a família e os irmãos para casar-se com
Isaac e partir para terras estranhas. José do Egito, o
irmão mais novo de uma família numerosa é vendido

pelos irmãos por ciúme e inveja e resgatado recebeu a
educação da família do faraó. Pela sua capacidade de
discernimento de interpretar a vontade de Deus salva da
fome o seu país e a própria família. José é exemplo do
jovem capaz de promover a reconciliação com os
irmãos, de assumir papel social em seu tempo e de
superar dificuldades. Samuel coloca-se à disposição do
Senhor. É modelo de jovem que assume uma vocação
religiosa. Ele aprende a discernir a voz de Deus e se
torna um importante líder religioso de seu povo, em um
momento de desorientação social, moral e religiosa. Sua
fidelidade a Deus e a seu povo, “não deixava cair por
terra nenhuma de suas palavras”. Davi é o filho mais
jovem de Jessé, o escolhido para ser ungido rei de Israel.
Mesmo desacreditado por ser jovem, mostrou
inteligência, vontade e coragem para enfrentar Golias.
Representa o povo fragilizado e oprimido na construção
de um reinado marcado pelo crescimento e pela
felicidade de sua nação.
Salomão é o jovem rei que solicita a Deus o dom da
sabedoria para ter a capacidade de discernir,
promovendo justiça no governo de seu povo. Sua
postura de rei convida os jovens de hoje assumir o
exercício da cidadania, nas funções públicas, com
sabedoria e fidelidade ao Reino de Deus.
w w w. s c a l a b r i n i a n a s . o r g . b r
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O episódio dos sete jovens irmãos, do Segundo Livro
dos Macabeus, narra a desobediência ao rei para o
cumprimento das leis de Deus, retratando as convicções
de jovens que, mesmo sofrendo adulações, violências,
torturas, foram fiéis a Deus e às tradições de seu Povo
até o martírio. Confirmam a fidelidade e o idealismo dos
jovens, os verdadeiros testemunhos de pessoas que não
temem desafios e que são capazes de sacrifícios
heroicos na defesa daquilo em que acreditam.
Ester é a jovem bela e atraente (Cf. Est 2,7) que foi
apresentada ao rei Assuero. Ele se encanta com Ester e
com ela se casa. Por sua intervenção, Ester salva a vida
de seu povo, libertando-o da opressão e da dor (Cf Est 89). É modelo de jovem fiel ao povo, torna-se uma
liderança política. Davi, jovem com esperteza e
confiança desmonta o poder dos fracos e oprimidos. A
criatividade destemida o faz o maior rei de Israel.
Nascido em Belém se tornou um grande e importante
homem tendo muitas glórias e dons na sua vida, como o
da música, da poesia e dos salmos, que o levou a fazer o
maior livro bíblico, o Livro de Salmos. Daniel intervém
de forma corajosa em favor de Susana inocente,
provocando os jovens de hoje a assumirem seu papel de
“Sentinelas da Manhã”, construtores do novo - a
Civilização do Amor - em que não haverá mais
injustiças contra os indefesos (Cf. Dn 13,45-61).
Ezequiel é o profeta que revela que a fidelidade de Deus
à aliança é mais forte do que a infidelidade do seu povo
(cf. Ez 16,1-63). Modelo do jovem que assume a
vocação profética no meio do Povo de Deus, anuncia a
Palavra do Senhor com destemor. Isaías era jovem
quando aceitou o convite de Deus para ser profeta em
Israel, no ano da morte do Rei Ozias. O povo de Israel
passava por momentos de incerteza diante da iminente
invasão da grande potência da época, a Assíria, e
precisava discernir caminhos para enfrentar esse
desafio.
O chamado de Deus a Isaías o enviava a ser profeta num
difícil contexto. Membro de uma aristocracia, Isaías
consegue entrever as injustiças cometidas e a falta de fé
do grupo a que pertencia. Deus não abandona Isaías.
Confia nele, apesar de sua fraqueza. Deus aposta em
Isaías para a anunciar a Palavra profética, não só de
denúncia e de correção de atitudes, mas também de
esperança nos momentos difíceis. Isaías não hesita em
responder: “Eis-me aqui, envia-me!”3.
Maria de Nazaré, a jovem que tem um papel
fundamental na história da Salvação, se apresenta
sempre a caminho, corajosa e decidida. Aceita a
proposta de Deus para ser a Mãe de Deus. Atravessa as
montanhas de Judá para encontrar-se com Isabel e
proclama o canto mais profético e libertador de todos os
tempos. Vai a Belém com José, onde nasce seu Filho.
Enfrenta a dura viagem ao Egito para fugir do massacre
dos inocentes. Em Maria de Nazaré, Deus realizou a
plenitude de suas maravilhas. A jovem Maria dá para a

humanidade um exemplo de fidelidade, serviço e
profecia. Como mãe de um jovem, Maria viveu as
mesmas dores e alegrias que mães de jovens vivem hoje
diante da violência. Maria viveu a dor de ver seu filho
ser violentamente morto, ainda que de nada tivesse
culpa. Era alguém que apenas viveu, pregou o amor,
divertiu-se com os amigos, foi pleno de carinho por toda
a criação.
Jesus de Nazaré é o jovem por excelência do conteúdo
bíblico. Jesus veio para ser luz do mundo. Em relação à
juventude de Jesus relata-se que ele é apresentado com
doze anos. É um jovem, que se perde dos pais na
peregrinação anual a Jerusalém por ocasião da Páscoa
(Lc 2,41-50). Vale lembrar que na Palestina, no tempo
de Jesus, a maioridade do menino chegava aos doze
anos, sendo obrigado a observar a Lei, que então podia
ler na sinagoga. É interessante notar que Jesus aparece
nessa narrativa como um jovem sábio e espirituoso que
se apresenta aos doutores da lei com desenvoltura
respondendo suas perguntas. A partir dos doze anos, o
jovem judeu era convidado a se dedicar ao trabalho, no
caso de Jesus, provavelmente ele trabalhou na oficina de
seu pai José, o carpinteiro. Também nessa época, a partir
dessa idade, o jovem devia construir uma casa, plantar
uma vinha e depois casar-se. Jesus era submisso aos
seus pais, crescendo em sabedoria, estatura e graça
diante de Deus e dos homens (Lc 2,52). Aos trinta anos,
Jesus encontra um jovem rico, ocasião propícia para
refletir sobre a juventude, as riquezas e seu papel na
vida. Jesus é abordado por esse jovem que angustiado
com sua salvação o questiona sobre o que é necessário
para alcançá-la. A resposta se resume à compreensão do
mandamento do amor a Deus e ao próximo, e com a
insistência do jovem, Jesus radicaliza apontando para o
desapego total as riquezas como condição de bemaventurança. O jovem fica entristecido, pois possuía
muitos bens.
A Palavra de Deus, assim como Deus é eternamente
jovem. O seu projeto é jovem à medida do encontro,
partilha e experiência que cada cristão é capaz de
auscultar nas peregrinações da vida e devolver à
humanidade a jovialidade do reino.

1

2

3

Cf. CNBB, Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora 2011 - 2015, n. 20.
Lema da Jornada Mundial da Juventude que acontecerá no Rio de Janeiro
em julho de 2013.
Lema da Campanha da Fraternidade 2013: “Eis-me aqui, envia-me!” (Is 6,8)

Ir. Nelí Basso, mscs
Cord. Animação Bíblico-Catequética
Diocese de Caxias do Sul, RS, Brasil
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QUANTO
VOCÊ VALE?

U

m dia um jovem rapaz desanimado com a vida
e com as pessoas, procurou um filósofo para
ajudá-lo e disse:
- Venho aqui professor porque me sinto inútil, não tenho
ânimo. Dizem que não sirvo para nada, que não faço
tarefas bem feitas, que sou lerdo e muito idiota. Como
posso melhorar?
O professor, sem olhá-lo, disse:
- Sinto muito, meu jovem, mas não posso ajudá-lo, devo
primeiro resolver o meu próprio problema. Talvez
depois.
E fazendo uma pausa falou:
- Se você me ajudasse, eu poderia resolver este
problema com mais rapidez e, depois, talvez possa
ajudá-lo.
- Claro professor, - gaguejou o jovem - que se sentiu
mais uma vez desvalorizado e hesitou em ajudar seu
professor.
O professor tirou um anel que usava no dedo pequeno e
deu ao jovem e disse:
- Monte meu cavalo e vá até o mercado. Devo vender
este anel porque tenho que pagar uma dívida. É preciso
que obtenhas no anel o máximo possível, mas não aceite
menos que uma moeda de ouro. Vá e volte com a moeda
o mais rápido possível.
O jovem pegou o anel e partiu. Mal chegou ao mercado,
começou a vender o anel aos mercadores. Eles olhavam
com algum interesse, até o momento em que o jovem
dizia o quanto pretendia pelo anel. Quando o jovem
mencionava uma moeda de ouro, alguns riam, outros
saíam sem ao menos olhar para ele, mas só um velhinho
foi amável a ponto de explicar que uma moeda de ouro
era muito valiosa para comprar aquele anel. Tentando
ajudar o jovem, chegaram a oferecer uma moeda de
prata e uma xícara de cobre, mas o jovem seguia as
instruções de não aceitar menos que uma moeda de ouro
e recusava as ofertas.
Depois de oferecer a joia a todos que passaram pelo
mercado, abatido pelo fracasso montou no cavalo e
voltou.
Entrou na casa e disse:

- Professor, sinto muito, mas é impossível conseguir o
que me pediu. Talvez pudesse conseguir duas ou três
moedas de prata, mas acho que não se possa enganar
ninguém sobre o valor do anel.
- Importante o que você disse meu jovem, - contestou
sorridente o mestre. - Devemos saber primeiro o valor
do anel. Volte a montar no cavalo e vá ao joalheiro.
Quem melhor para saber o valor exato do anel? Diga que
quer vendê-lo e pergunte quanto lhe dá. Mas não
importa o quanto lhe ofereça, não o venda. Volte aqui
com o meu anel.
O jovem foi até o joalheiro e lhe deu o anel para
examinar. O joalheiro examinou-o com uma lupa,
pesou-o e disse:
- Diga ao seu professor que, se lhe quiser vender agora,
não posso oferecer mais do que 58 moedas de ouro pelo
anel.
O jovem surpreso exclamou:
- 58 moedas de ouro!
- Sim, replicou o joalheiro, - eu sei que, com tempo,
poderia oferecer cerca de 70 moedas, mas… se a venda é
urgente…
O jovem correu emocionado de volta para contar o
ocorrido.
O professor, depois de ouvir tudo o que o jovem lhe
contou, disse:
- Você é como esse anel, meu rapaz, uma joia valiosa e
única e que só pode ser avaliada por pessoas que saibam
reconhecer o valor de outras pessoas.
E dizendo isso voltou a colocar o anel no dedo.
- Todos somos como esta joia, valiosos e especiais e
andamos pelo mercado da vida sendo avaliados por
pessoas erradas que nos fazem perder a confiança e a
crença em nossos próprios talentos.
Na vida, alguém pode escolher entre se deixar levar ou
conduzir os próprios passos em direção àquilo em que
acredita.

w w w. s c a l a b r i n i a n a s . o r g . b r
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CAMINANDO
CON LA JUVENTUD

J

udith de Jesús Ortiz, dominicana, joven religiosa.
Su consagración fue el día 25 de enero del año
2008. Actualmente está realizando su misión
junto a las juventudes en República Dominicana,
servicio que realizaba desde antes de pertenecer a la
congregación de las Hermanas Misioneras de San
Carlos Borromeo - Scalabrinianas.
¿Cómo usted percibió el sentir de estar junto a la
juventud siendo religiosa Scalabriniana?
Desde siempre estuve involucrada en la pastoral juvenil
y en la catequesis, y cuando entré en la Congregación de
las Hermanas Scalabrinianas, me mantuve en el mismo
circulo. Al mismo tiempo la congregación siempre se
preocupa en ayudar a desarrollar las capacidades
potenciales en las hermanas para que cada una se
realice según sus capacidades. Como siempre he
manifestado mi interés por el mundo juvenil, siempre se
me ha dado la oportunidad de estar en esa área.
¿En qué aspectos fortalece su vocación el estar junto
con los jóvenes?
En muchos aspectos, por ejemplo, en la manera de ver la
vida que tienen los jóvenes, la ocurrencia, el dinamismo
que los mueve, entre otros aspectos, son cosas que me
motivan y que me renuevan. El espíritu de atrevimiento
y de riesgo de los jóvenes son cuestionamientos que se
nos hacen a los religiosos y las religiosas que muchas
veces perdemos ese espíritu y pensar que mucho de eso
había también en el Joven de Nazaret.

¿De qué manera se puede aproximar a los jóvenes
para un compartir sobre las vocaciones especificas?
Están interesados en este tema?
Primero es importante escuchar lo que ellos tienen que
decir en relación a las vocaciones específicas. Muchas
veces nos aproximamos con ese tema de una manera tan
violenta que en lugar de motivarlos los asustamos. Yo
prefiero que ellos manifiesten sus inquietudes primero.
Todo joven que ha asumido un compromiso de verdad
aunque sea lejos de la fe, en su carrera profesional o con
algún trabajo, sin duda en algún momento comienza a
cuestionarse sobre el sentido más profundo de la vida,
comienza a sentir la inquietud del “más”: “qué más
puedo hacer”, “cómo puedo ayudar más”. Y eso se nota
en su manera de comportarse y en el tipo de
conversación entabla. Esa es la oportunidad para
motivarles. Antes de todo creo que es necesario que los
encaminemos por la vía del compromiso y del interés
por el otro y dejar que ese tema y esas inquietudes surjan
espontáneamente en ellos.
Frente a la realidad globalizada los jóvenes vienen
enfrentando
una serie de crisis: pluralismo,
consumismo, relaciones liquidas... ¿cómo los grupos
de jóvenes de los barrios enfrentan y reflexionan
estos temas?
Increíblemente ese tipo de tema varía mucho de
contexto a contexto, no es lo mismo tratarlo con jóvenes
de la clase media-alta, que los jóvenes de los barrios de
periferias, aunque bien sabemos que tanto los unos
como los otros son víctimas del sistema que envuelve
estas crisis. En el caso de los barrios de periferia, que es
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la realidad con la que tengo más contacto, los jóvenes
están demasiado preocupados por sobrevivir para estar
cien por ciento expuestos a este tipo de impases, sin
embargo, los medios de comunicación y su bombardeo
continuo de publicidades y tantos otros mecanismos, se
las ingenian para envolverlos de una manera u otra.
Pienso que para la juventud de los barrios de periferias
es mucho más fácil escapar de las mañas del sistema y
sus crisis, la misma realidad de su cotidiano de cierta
manera los protege.
¿Los jóvenes que están cercanos a usted son
migrantes, de dónde llegan? Comparta alguna
experiencia vivida.
En un país como, Republica Dominicana, es difícil no
estar vinculado a la migración, aunque ésta sea interna.
Así que de cierta manera los jóvenes con los que tengo
contacto no son directamente migrantes pero tienen un
histórico de migración fuerte en sus familias. Por
ejemplo la misma ciudad de donde vengo es una ciudad
donde la salida de jóvenes hacia otras ciudades en
búsqueda de trabajo o de facilidades de estudio, es
bastante grande. Se de muchos jóvenes de mi parroquia
que fueron coordinadores de pastorales, que hoy se
encuentran en España y otros países buscando mejores
oportunidades. Muchos de estos se mantienen firmes en
la fe y perseveran aun estando en contextos que
desfavorecen, gracias a los valores que adquirieron en
los grupos juveniles.
¿De qué manera los jóvenes se preparan para el
proceso de evangelización de las juventudes en el
sentir de la jornada mundial de la juventud?
La juventud dominicana se envuelve con facilidad en
los procesos eclesiales. Es bien abierta para la
participación, asume como suyas todas las propuesta

que la Iglesia ofrece, así por ejemplo, son muchos los
que ya desde hace tiempo sueñan con la Jornada
Mundial de la Juventud, de manera especial esta vez que
tiene su tinte diferenciado de ser enAmérica Latina.
Lo mismo con el año de la fe, la Pastoral Juvenil
Nacional, ya se ha organizado en equipos para la
realización de diferentes eventos que promuevan a los
jóvenes de los diferentes sectores a sumarse en
proyectos eclesiales y quienes trabajamos con los
jóvenes nos adherimos con cariño, pues, es una manera
de mantener el vínculo de la comunión eclesial.
Por último, recuerdo las palabras siempre sabias del
profeta de los jóvenes, Juan Pablo II en uno de sus
últimos discursos dirigido a las juventudes.
“Joven, no tengas miedo de seguir a Jesús, pués, seguir a
Jesús es una aventura maravillosa.... Hoy más que nunca
necesitamos santos modernos. Santos del siglo XXI,
santos que usen jeans y tenis. Necesitamos santos
comprometidos con los pobres y con los necesarios
cambios sociales. Necesitamos santos que vivan en el
mundo, que se santifiquen en el mundo, que no tengan
miedo de vivir en el mundo. Necesitamos santos que
tomen Coca Cola y coman pizza, que usen tenis, que
sean actuales. Necesitamos santos que amen
apasionadamente la Eucaristía y que no tengan
vergüenza de tomar una cerveza o comer una
hamburguesa un fin de semana con los amigos.
Necesitamos santos sociables, abiertos, normales,
amables, alegres, compañeros, amigos. Necesitamos
santos que estén en el mundo y que sepan saborear las
cosas puras, buenas y no las mundanas."
w w w. s c a l a b r i n i a n a s . o r g . b r
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JORNADAS MUNDIAIS DA JUVENTUDE
E A CRUZ DOS JOVENS

C

orriam os anos da década de
1980. O Beato João Paulo II
estava ainda no início de seu
longo pontificado. Uma de suas
primeiras grandes iniciativas foi
estabelecer o ano de 1983 (25 de março
de 1983 - 22 de abril de 1984) como
Ano Santo da Redenção com o lema:
“Abri as portas ao Redentor”. Como
símbolo desse grande evento, o Papa
pensou numa grande cruz a ser
colocada ao lado do altar principal da
Basílica Vaticana. Deveria ser tão
grande, que todos a pudessem ver de
longe. Foi então construída, e colocada
nesse local uma grande cruz de
madeira, com 3,8 metros de altura que
aí permaneceu durante todas as
celebrações pontifícias que se
efetuaram na Basílica de São Pedro
durante o Ano Santo. Inicialmente ela
era conhecida como Cruz do Ano Santo
ou Cruz do Jubileu.
A última celebração solene daquele ano
santo foi o seu encerramento: o Papa
fechou a Porta Santa (uma das grandes
portas da Basílica) no dia 22 de abril de

1984, significando sua conclusão. Ao
lado da Basílica de São Pedro há um
Centro da Juventude, chamado São
Lourenço, que o próprio Beato João
Paulo II criou para acolher os jovens
peregrinos que visitavam Roma, ou
mesmo outros jovens necessitados de
amparo e ajuda. Foi nessa ocasião que o
Papa, num gesto daquilo que,
posteriormente, ele mesmo iria chamar
de Nova Evangelização, confiou a Cruz
do Ano Santo aos jovens, pedindo que a
levassem para o Centro da Juventude
São Lourenço e dando-lhes uma missão
muito específica. Foram essas suas
palavras aos jovens: “Meus queridos
jovens, ao concluir este Ano Santo,
confio-vos o símbolo deste Ano
Jubilar: a Cruz de Cristo! Levai-a pelo
mundo afora como um símbolo do
amor de Cristo pela humanidade, e
anunciai a todos que só na morte e
ressurreição de Cristo é que poderemos
encontrar salvação e redenção”.
Aí foi traçada uma grande missão
evangelizadora para os jovens: levar a
Cruz de Jesus Cristo como símbolo de

seu amor pela humanidade e, ao mesmo
tempo, evangelizar o mundo, ou seja,
anunciar a todos que somente no
mistério pascal de Jesus (sua morteressurreição) é que podemos encontrar
a salvação e redenção. Na verdade, um
duplo movimento daí surgiu: de um
lado, os jovens foram investidos de
uma missão evangelizadora (ir pelo
mundo levando a Cruz) e de outro, eles
mesmos foram e estão sendo
evangelizados, e muitos começaram a
seguir mais decididamente a Jesus
como discípulos, através das Jornadas
Mundiais da Juventude - JMJ, que o
mesmo Papa começou a organizar em
seguida.
Em nome de toda a juventude católica,
os jovens do Centro São Lourenço
levaram-na para lá e começaram, desde
1984, a organizar peregrinações dessa
Cruz por todas as partes: Europa
Central, Leste Europeu (como em
Praga, que nessa época estava sob o
regime comunista), alguns lugares das
Américas, Ásia, África,Austrália.
Aprimeira peregrinação foi em julho de
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1984, na cidade de Munique
(Alemanha) para o Katholikentag
(Jornadas Católicas). Daí por diante,
essa Cruz passou a ser conhecida como
Cruz Peregrina, Cruz dos Jovens ou
Cruz das JMJ. A partir de 1994, a Cruz
começou a peregrinar também por
todas ou quase todas as igrejas
particulares dos países sede de cada
JMJ internacional, como um meio de
preparação espiritual para o grande
evento. Assim, a Cruz das JMJ vai
passando de país, em país, de diocese
em diocese, tal como uma tocha
olímpica, porém, com uma mensagem
muito superior e mais sublime:
entusiasmar nossa juventude pelo
seguimento de Jesus!
Num tempo em que, na Europa, e
também no Brasil, o cristianismo e
principalmente a Igreja Católica, é
hostilizada e muitos, em nome de uma
mal entendida liberdade religiosa,
pretendem retirar os crucifixos dos
espaços públicos, é uma sadia
provocação que esta Cruz dos Jovens,
de grandes dimensões, esteja presente
ostensivamente, em nosso meio como
testemunha vivo da fé cristã. A Cruz
representa a união dos jovens católicos,
a união com o Papa, com a Igreja e com
todo o mundo. Aos jovens, que não
conhecem a Cruz de Jesus Cristo ou as
JMJ, parece causar intimidação porque
pode simbolizar a morte. Por isso,
devemos explicar-lhes o significado:
representa a redenção, nossa salvação e
a ressurreição. É muito bonito explicarlhes isso, pois nos permite dizer-lhes
que a Ressurreição de Cristo não nos
lembra a morte, mas a vida, a árvore da
vida!
Por sua vez, o Pe. Eric Jacquinet,
francês, responsável junto ao Vaticano
pelas JMJ afirma que “o Beato João
Paulo II queria organizar não somente
um encontro internacional de jovens,
mas um encontro deles com Jesus
Cristo e com a Igreja presente em todo o
mundo. Queria que tivessem essa
experiência de descobrir Jesus Cristo
na Igreja. Ele, e agora Bento XVI,
percorreu e percorre os cinco
continentes (Manila, Denver, Colônia,
Sidney, Madrid, Brasil...) pregando o

Evangelho aos jovens. Quando o Santo
Padre escolhe um país, tem uma
mensagem muito precisa: esse país é
uma prioridade para a Igreja, e, nesse
momento histórico, precisa de
motivações, impulsos e estímulos para
fé, que são as JMJ”.
Em 1985 tinha sido proclamado Ano
Internacional dos Jovens pelas Nações
Unidas. João Paulo II disse que a ONU
proclamou o Ano da Juventude, mas, de
fato, quem o realizou foi a Igreja. De
fato, no Domingos de Ramos desse ano,
300.000 jovens reuniram-se com o
Papa, na Praça São Pedro, em Roma, e
lá estava a Cruz dos Jovens,
acompanhando essa multidão juvenil.
No final desse Ano Internacional da
Juventude, o Papa anunciou que se iria
realizar anualmente um Dia Mundial
da Juventude sempre no Domingo de
Ramos. Em Buenos Aires (abril de
1987) realizou-se o primeiro desses
encontros, verdadeiramente
internacionais, fora da Europa, que
congregou jovens de todo o mundo
num só lugar. Nos anos subsequentes
essa Cruz acompanhou a juventude por
diversas partes do mundo.
No ano 2000, a peregrinação dessa
Cruz continuou pela Itália. Ela foi
levada a pé nos ombros de 200 jovens
de Mântua para Roma, onde, em pleno
ano do jubileu do novo milênio, foi
aberta a 15ª JMJ na Praça São Pedro. A
grande Cruz esteve presente na solene

Via Sacra pelo Fórum Romano até o
Coliseu e depois testemunhou as
correntes de jovens que vieram receber
o Sacramento da Reconciliação no
Circo Mássimo. Uma multidão de mais
de dois milhões participou da Missa de
encerramento com o Santo Padre em
Tor Vergata, nos arredores de Roma.
Passados 11 anos, em agosto de 2011 a
grande Cruz da Juventude, após
percorrer as dioceses de Espanha e
Portugal, esteve em Madrid para a
abertura da 24ª JMJ que se realizou de
16 a 21 de agosto. E então, foi a vez do
Brasil recebê-la para que peregrine
entre nós, até à realização da JMJ em
2013.
Ao lado do grande símbolo da Cruz, em
2003 o Beato João Paulo II, entregou
aos jovens um outro grande símbolo: o
ícone de Nossa Senhora. Ela sempre
acompanha a Cruz para que os jovens
sintam também a presença materna da
Mãe de Jesus junto deles. Nossa
Senhora não é o centro da História da
Salvação, mas por vontade de Deus ela
está no centro da nossa história como
mãe e auxiliadora.

Fonte: Cruz Peregrina rumo ao Rio 2013
CNBB- Comissão Episcopal Pastoral
para a Juventude
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Pastoral escolar
scalabriniana:
uma experiência
de evangelização
para os tempos atuais

F

ocar uma reflexão sobre as experiências
pastorais na educação evangelizadora como
missão na educação scalabriniana vivida nos
dias atuais, é trazer presente o legado de Dom João Batista
Scalabrini. Ele acreditava na educação da pessoa como
um todo, não apenas na transmissão de conhecimentos e
preparação tecnológica, mas naquela que prepara a
pessoa para a vida e forma o caráter. Assim dizia: “A
Pastoral Escolar é a presença evangelizadora da Igreja no
mundo da educação, possibilitando, por meio de
processos pedagógicos, dinâmicos e criativos, o encontro
das pessoas com os valores do Reino de Deus”. Trata-se,
portanto, de uma reflexão e ação conjunta que questiona
criticamente, à luz dos valores Evangélicos, a Educação
em si, os processos educativos e as estruturas das
instituições e movimentos de Educação, bem como a vida
e a ação de todos.
Hoje mais do que nunca, há necessidade de fazer que
ressoe em nossos ambientes escolares uma prática mais
crescente como nos diz a oração litúrgica: “Dai-nos olhos
para ver as necessidades e os sofrimentos de nossos
irmãos e irmãs; inspirai-nos palavras e ações para
confortar os desanimados e oprimidos; fazei que a
exemplo de Cristo e seguindo o seu mandamento, nos
empenhemos lealmente no serviço a eles”. (Missal
Romano. Oração Eucarística VI-D Jesus passou fazendo
o bem. P. 860).
A Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos
Borromeo Scalabrinianas tem por carisma o Serviço
Evangélico e Missionário, especialmente voltado aos
mais necessitados, assim, afirma nossas Constituições:
“Ao longo da história da Congregação, dedicaram-se e
continuam dedicando-se aos migrantes e às populações
mais necessitadas, mediante os serviços da educação, da
saúde, da ação social, da catequese, da pastoral das
migrações, pastoral da saúde, pastoral escolar e outras
pastorais em colaboração com a Igreja local”.
Scalabrini preocupava-se com a formação intelectual e
cristã dos imigrantes e de seus filhos que, em muitos
lugares de destino, eram privados de qualquer meio

educativo. Ele dizia: “A instrução se dirige ao intelecto, a
educação se endereça à vontade. A instrução faz pessoas
sábias, a educação forma os homens virtuosos. Sendo que
a primeira se preocupa com a ciência, a segunda visa à
consciência”. Nossos Colégios procuram ter alicerces
sólidos para responder aos apelos da Igreja, os inúmeros
desafios da questão migratória. Busca “promover uma
educação de excelência na diversidade, formando
pessoas comprometidas com a cidadania universal,
fundamentada nos valores cristãos”.
Cientes da missão recebida e desejosas de sermos fiéis a
ela, compreendemos e temos consciência das grandes
transformações sociais, das novas dinâmicas de relações
políticas, culturais e religiosas, dos avanços da
tecnologia. Aos desafios no campo da educação
contemporânea, colocam-se novas responsabilidades de
reflexão e intervenção social, a partir de novas práticas
educativas cristãs, que vislumbrem a participação e a
intervenção consciente do ser humano, na busca
constante da sua humanização.
Uma Escola em Pastoral
Foi na Estação de Milão que Dom João Batista Scalabrini
viveu a experiência de pastor, seu coração foi
impulsionado a percorrer as principais cidades da Itália,
conscientizando o povo e a Igreja acerca do fenômeno
migratório da época. E são nas estações de nossas
escolas que fundamentamos nossa prática Pastoral
Escolar com um olhar atento e fiel às fontes, às origens,
para que sejam redescobertos os caminhos de uma
educação evangelizadora frente à realidade atual.
Com objetivo de zelar pela fidelidade ao carisma, houve
necessidade de criar uma estrutura específica em que a
Pastoral escolar tomasse corpo e significado,
dinamizando as atividades pastorais. As irmãs e leigos,
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diretamente envolvidos na missão educativa, são
convidados a refletir sobre a educação, buscando
responder aos desafios da sociedade e da Igreja, por meio
de estudos, seminários, retiros, jornadas, congressos e
formação permanente. Procura-se desenvolver atividades
pastorais em todos os ambientes da comunidade
educativa, abrangendo Irmãs, professores, serviços,
funcionários de todos os setores, alunos, agremiações e
famílias. Nesse clima perpassa uma espiritualidade
Scalabriniana em todo nosso ser e fazer. Segundo
Scalabrini somente “a educação é capaz de remover as
misérias do mundo”.
Nessa missão, nosso olhar volta-se também para os mais
pobres, porção querida do rebanho do Senhor. Por isso, o
Colégio promove atividades concretas nas diversas
realidades e cada um (a) é convidado a fazer a sua
experiência de cristão diante de inúmeros projetos de
formação humana e cristã: campanhas solidárias,
celebrações, grupos de reflexão de jovens e adultos. Além
de cultivar a escola em pastoral, investe-se em projetos
específicos com os jovens que conosco convivem e
compartilham seus potenciais, através de manhãs
formativas, projetos solidários com classes sociais
marginalizadas, visitas in loco, com momentos fortes de
espiritualidade, de leitura e intervenção em bairros de
maior vulnerabilidade. Sabemos que na atualidade nossos
jovens estão mergulhados numa cultura que tem muitos
elementos contrários ao Evangelho e os atrapalham na
hora de optar pelo seguimento de Jesus.
Educar, para evangelizar, permite proximidade com os
valores humanos e cristãos, portanto, fundamentados na
proposta evangélica de Jesus, como Mestre, no Caminho
de Emaús. Atualmente, o caminho de Emaús é o desafio
na itinerância da educação que não só convida como
também convoca a peregrinar na mesma missão de

ensinar e aprender, como condição de comprometer-se
com o outro. Jesus pede: “Sejam compassivos, assim
como o Pai de vocês é compassivo” (Lc, 6,33). A sua
compaixão está ancorada na mais íntima solidariedade,
uma solidariedade que nos permite dizer com o Salmista:
“Este é o nosso Deus, e nós somos o vosso povo que Ele
apascenta, o rebanho que sua mão conduz” (Sl 95,7).
A humanidade toda vive em busca do “ser mais”, e a
Escola Scalabriniana como espaço educativo reúne
muitas condições para o atendimento dessa necessidade
humana. “Tais centros educacionais não deveriam ignorar
que a abertura à transcendência é uma dimensão da vida
humana, e, por isto, a formação integral das pessoas
reivindica a inclusão de conteúdos religiosos” (DA, n.
481).
Mestre Jesus, em seu agir, em seu relacionar-se, em suas
palavras nos abre o caminho, que nos indica uma pastoral
necessária para um processo educativo evangelizador.
Segundo o autor Celito Maeer: “O espaço educativo é
lugar e tempo de fazer ver e acontecer diferente. Não há
processo educativo possível às margens do pulsar da vida.
Podemos passar informações, mas construir
conhecimento implica imersão e interação, visão da
totalidade e compromisso transformador”.
A escola, como Instituição Católica, tem a missão de ser
portadora da Boa Notícia, de testemunhar que, no Reino
de Deus, há lugar para todos, cristãos e não cristãos,
pobres e ricos, por estar atuando frente à diversidade de
pessoas que a frequentam. Há lugar para o diálogo e o
convívio fraterno, respeitando as diferenças, as
diversidades de cada um, bem como as culturas.
Quanto às ideias de Dom João Batista Scalabrini, ele não
era um sonhador ou um idealista, porém aderia à
realidade, na busca da promoção integral do homem.
Dizia que “A educação religiosa e social sozinha nada
pode; quem vive com o desespero na alma pouco
compreenderá da palavra da fé! O pão da alma deve ser
partilhado juntamente com o pão do corpo”. Todo
conhecimento e toda ciência deveriam nos aproximar
sempre mais de Deus e nos tornar pessoas cada vez mais
atentas e vigilantes nas coisas que edificam a vida.
A Pastoral da Educação é a presença evangelizadora da
Igreja no mundo da educação, possibilitando, por meio de
processos pedagógicos, dinâmicos e criativos, o encontro
das pessoas com os valores do Reino de Deus. Trata-se,
portanto, de uma reflexão e ação conjunta de todas as
Escolas da Rede Scalabriniana Integrada (ESI) que
questiona criticamente, à luz dos valores evangélicos, os
processos educativos e as estruturas das instituições e
movimentos de Educação, bem como a vida e ação de
todos.
Ir. Celina Lessa Nazario, mscs
Coordenação do Serviço de Pastoral Escolar
Colégio São Carlos, Caxias do Sul, RS, Brasil
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O QUE SE EXPERIMENTA, NÃO SE ESQUECE

A

qui neste pedacinho de chão no sul do Estado
de Mato Grosso, no centro do Brasil, há
alguém inebriado pelo carisma deixado pelo
Bem-aventurado João Batista Scalabrini, Pai e Apóstolo
dos Migrantes, fundador da Congregação das Irmãs
Missionárias de São Carlos Borromeo-Scalabrinianas
(MSCS).
Assim acontece na Oceania, África, Europa e Ásia. Um
carisma espalhado pelo mundo. Um carisma que não
conhece fronteiras. O Movimento de Leigos
Missionários Scalabrinianos - LMS, ao qual pertenço,
por sua vez, integra a grande família Scalabriniana,
estando ao lado das irmãs MSCS. Os LMS encontram-se
espalhados pelo mundo, em uma grande rede,
disseminados em grupos formados por pequenos
núcleos e, em regiões de fluxo migratório expressivo,
fazendo a diferença. Junto com os últimos da sociedade,
e em especial aos migrantes e refugiados, buscamos
viver, de um modo específico, o chamado vocacional do
Batismo e a dimensão de Igreja, através da participação e
partilha do carisma próprio. Anunciamos Jesus Cristo e
testemunhamos a nossa identidade nos diversos âmbitos
da vida cotidiana e no empenho missionário com os
migrantes, a fim de que “de todos os povos se forme um
só povo e de toda a humanidade um só rebanho sob a
guia de um único Pastor”.
Por ocasião da IV Assembleia Geral do Movimento
LMS, realizada na cidade de Piacenza, Itália, entre os
dias 05 e 09 de setembro de 2012, tivemos a felicidade de
experimentar realmente a certeza da guia do Espírito
Santo nos caminhos deste movimento, a serviço da
Igreja e do povo de Deus. As diferenças das mais

variadas línguas ali presentes, não foram o bastante para
deixarmos de nos sentir fraternalmente acolhidos
mutuamente, tendo como identidade máxima o carisma
e a espiritualidade que nos uniam.
Momento máximo de emoção e de sentimento profundo,
de ser um escolhido entre os muitos chamados, para
fazer parte dos operários da messe do Senhor, foi a
promessa de pertença ao Movimento, em celebração
presidida pelo bispo de Piacenza, na mesma capela onde
o Pai dos Migrantes, consagrou e enviou as primeiras
Irmãs a um distante mundo onde também se
encontravam os últimos daquela época.
Que a Eucaristia partilhada nesta celebração em
Piacenza, e em todas as outras, pelo resto da minha
peregrinação terrena, sejam a fonte e o sentido da nossa
missão no mundo da mobilidade humana. Que a
eucaristia siga nos dando força, coragem e ousadia para a
antecipação do reino de comunhão universal. Que o
corpo e o sangue de Cristo presentes na Eucaristia,
continuem a transformar minha vida, ajudando-me a ver
o próprio Cristo que é crucificado ainda hoje,
especialmente na vida dos migrantes. Que o Bemaventurado João Batista Scalabrini, interceda junto a
Deus por intermédio de Maria, Mãe dos Migrantes, para
que eu me sinta “enviado, em primeiro lugar, aos mais
pobres”, tendo uma devoção maior ao crucificado,
fazendo com que me sinta também inebriado por sua
cruz na pessoa de homens e mulheres pobres, migrantes
e refugiados.
Louredir Rodrigues Benevides-lms
Campo Verde, MT, Brasil.
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"No terreno do nosso coração,Deus plantou primeiro
a raiz do amor a Ele e depois, como ramagem,
desenvolveu-se o amor fraterno”.

SITE:
www.scalabriniane.org
www.scalabrinianas.org.br

ENDEREÇOS ELETRÔNICOS:
juventudeperegrina@gmail.com
peregrino@aesc.org.br

ACESSE: juventudeperegrina.blogspot.com

COMUNIQUE-SE TAMBÉM:
Caixa Postal 117
95020-972 - Caxias do Sul, RS
Tel.: (54) 3204.5000
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JESUS CRISTO ENCARNADO
PALAVRA QUE GESTA E FORMA

N

a espiritualidade scalabriniana, o Mistério da
Encarnação ocupa lugar privilegiado. O
Natal de Jesus expressa a maior festa deste
Mistério: é a festa do início da nossa salvação. A
Trindade contempla o mundo que necessita de salvação.
Cristo vem, encarna-se em Maria, arma sua tenda e
habita entre nós e nos salva. Jesus veio anunciar a vida
para todas as raças, culturas e religiões.
Na missão scalabriniana a Igreja toma atitudes no meio
do povo migrante. Scalabrini, em seu contexto de vida,
percebeu que os migrantes eram os que mais
necessitavam de ação protetora e amorosa da Igreja.
Nesta tarefa deixou-se inspirar pelo modelo de
inculturação que aprendeu da Encarnação do Senhor
para levar à plenitude, as sementes do Verbo e os
tesouros da fé para mais distantes localidades onde
havia o “povo que trabalha e sofre”.
Na Estação de Milão, Scalabrini, após ver a situação dos
migrantes, perguntando-se “o que fazer”, empenha-se,
com todo o ser, para ser e fazer em benefício dos
mesmos. Sabemos de suas obras, de sua vida, de seu
jeito de configurar-se com Jesus Cristo.
A encarnação e inculturação do chamado de Jesus e do
carisma scalabriniano requer a aceitação do desafio de
tornar ação concreta aquilo que vivemos interiormente.
Scalabrini via no migrante “o rosto de Deus”. Por isso
agia movido pela compaixão para com esse povo. A
união com Cristo leva o anúncio que Cristo continua,
aqui e agora a sua missão salvadora. A união solidária
com a caminhada dos irmãos ecoa nas palavras
esperançosas de novos céus e nova terra.
Madre Assunta empenhou todas as suas energias
configurando-se com Jesus Cristo. Pôs em prática, com
gestos heroicos de amor e caridade, os sentimentos e a
vida de Jesus Cristo. Ela buscou no Coração de Jesus seu
aconchego, e fez dele seu Projeto de vida. A vida
cotidiana é a terra firme para quem espera chegar. Ela
obriga a aportar nas coisas concretas de Deus, em uma
compaixão sem rodeios, em uma adoração que traz
rostos e situações bem determinados. Crer é uma
caminhada no dia a dia. É, dia após dia, que cada uma se
debate com a sua fé, apreendendo a dar consentimento à
vida espiritual, estabelecendo-se no essencial. A vida
cotidiana que Deus dá a cada uma é a “estação” original
que a fé santifica, que a esperança anima, que o amor faz
crescer.

Pe. José Marchetti viveu intensamente o seguimento de
Jesus, na sua radicalidade. Viveu uma vida
irrepreensível de filho de Deus, entre os migrantes mais
necessitados. Jesus Cristo era para ele, o livro de vida, e
dele aprendia a humildade, a obediência, a castidade e a
caridade. A frágil criança recém-nascida em alto mar
definiu a sua “Estação” junto aos migrantes. A busca de
Deus exige uma preparação do coração para escutar o
apelo e dar consentimento à partida. É preciso ouvir
quando Deus chama, e arriscar o passo que ele espera
que façamos. Há, provavelmente, mais deslocamentos e
movimentos na preparação do coração do que nos
gestos da realização concreta. O desafio do mar é
grande: como ir para um país ou uma terra sem conhecer
bem o caminho?
O compromisso divino concerne a duas coisas
essenciais: uma vida em plenitude e o fato de engendrar
a vida. Cada uma de nós leva consigo a vontade de viver
em abundância e o secreto desejo de ver durar os seus
dias por intermédio daquilo que se possa realizar. O
coração humano é sempre lento a deixar-se convencer e
a memória do povo escolhido revela-se curta na história.
Pe. José Marchetti caminhou com a íntima convicção de
que a bondade de Deus pousou o seu olhar sobre a sua
vida, toda a sua vida, com as suas sombras e luzes.
São Carlos viveu o Evangelho na radicalidade. Fez de
Jesus uma opção pessoal e uma norma de vida. O
segredo de sua vida intensa de trabalho, era um amor
total a Jesus Cristo: “A vela para iluminar os outros,
deve consumir-se a si mesma. Assim nós: consumirmonos a nós mesmos para santificar os outros”. Longe de si
mesmo é estar longe da verdade, é transformar-se em
vazio, cheio de ansiedade. Nada satisfaz. É a desordem
do amor.
Deus nos quer como somos. Deixemos que Deus nos
ajude a amar. Deixemo-nos curar em suas mãos (Sl
102,5), jogar-se nos braços de Deus (Sl 1, 15, 29).
Deixar Deus ser Deus em nós. Como a água que só
permanece em lugares côncavos e planos, assim o
Espírito de Deus só permanece no coração humilde e
simples.
O melhor modo de viver o amor é viver em comunidade
com o amigo. Imagens da Trindade que somos, somos
chamados a viver em comunhão. A amizade é a melhor
forma de modelar a comunhão, de relacionar-se com a
família, grupo, sociedade. “Eu vos chamo de amigos.”
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(Jo 15,15), é uma comunicação íntima. A plena amizade
se dá quando podemos confiar ao outro todas as nossas
“ideias”, sentimentos, modo de julgar a nós mesmos, de
reagir, de ser, de agir, de pensar a vida, de comportar-se.
Ser amigo leva consigo a unidade do ser. A maior prova
de amizade consiste em ajudar a carregar os fardos,
dificuldades, sofrimentos e trabalhos. O amor de
amizade tem que ser gratuito. Deus é a causa e o
fundamento, a benevolência da beleza da pessoa interior
que gera a amizade. “Quando encontro um amigo fiel,
penso que todos os pensamentos que lhe confio, não os
confio a uma pessoa, mas a Deus em quem ele
permanece” (S.A.).
A existência do carisma scalabriniano comporta uma
missão de devolver a força do entusiasmo às pessoas
caídas à beira do caminho e com elas carregar o fardo da
peregrinação. O jeito de viver, crer, agir e de amar só se
faz caminhando na esperança que mantém acesa a
chama da vida. Comporta a missão de ser sal da terra e
luz do mundo, de anunciar a todos que Ele está vivo e
que o Espírito veio sobre a terra. Para quem tem
esperança, a felicidade é companheira de caminho em
todos os momentos de partir e em todos os lugares de
chegar.

Ir. Neli Basso, mscs
Caxias do Sul, RS, Brasil
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