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Caros leitores!
“Os migrantes e refugiados nos desafiam. A resposta é o Evangelho da Misericórdia” diz o Papa Francisco. Con-
tinua afirmando: “A Igreja sem fronteiras, mãe de todos, propaga no mundo a cultura do acolhimento e da soli-
dariedade, segundo a qual ninguém deve ser considerado inútil, intruso ou descartável. A comunidade cristã, se 
viver efetivamente a sua maternidade, nutre, guia e aponta o caminho, acompanha com paciência, solidariza-se 
com a oração e as obras de misericórdia”. 
Com o tema misericórdia e migração chegamos até você proporcionando-lhes aspectos que confirmam os ges-
tos cristãos na caminhada de todo ser humano. No entanto, a realidade da mobilidade humana hoje, mais do 
que nunca, aponta argumentos desde a educação, a saúde, a assistência social, através das ciências humanas 
e sociais para recuperar gestos de solidariedade, a partilha no cuidado à vida como gestos de carinho, ternura, 
perdão e acolhida.
A mensagem do Papa por ocasião do dia mundial do migrante e refugiado exorta para uma maior sensibilidade 
de superar estruturas e colocar-se ao lado de tantos clamores humanos por mais dignidade com o coração mi-
sericordioso.
A Palavra de Deus se faz caminho pelos séculos, tecida de lutas e respostas da experiência de Deus, à luz do Deus 
misericordioso que está junto de quem migra. 
As experiências de fé e ousadia ultrapassam as travessias dolorosas e se inclina sobre a miséria física e moral e 
se revela a eficácia da misericórdia divina na medida em que as histórias capacitam a superação de preconceitos 
e medos tornando-os essenciais para se promover a cultura do encontro.  
“Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia”!(Mt 5,7).
 Boa leitura!

Ir. Marileda Baggio, mscs
Superiora Provincial

Caxias do Sul - RS
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As bem-aventuranças

«Felizes os pobres em espírito, porque deles é o Reino do Céu.  
Felizes os aflitos, porque serão consolados. 

Felizes os mansos, porque possuirão a terra. 
Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. 

Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. 
Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. 

Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. 
Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino do Céu. 

 Felizes vocês, se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de 
calúnia contra vocês, por causa de mim. 

Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. 
Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vocês.»

                                                                                                                     Mt 5, 3-12



04  | PEREGRINO | 2015 2015 |  PEREGRINO | 05 

w w w.sca labr in ianas .org .br

Mensagem do Papa Francisco
Dia Mundial do 

Migrante e Refugiado 2016

Queridos irmãos e irmãs! 
Na bula de proclamação do Jubi-

leu Extraordinário da Misericórdia 
recordei que “há momentos em 
que somos chamados, de maneira 
ainda mais intensa, a fixar o olhar 
na misericórdia, para nos tornar-
mos nós mesmos sinal eficaz do 
agir do Pai” (Misericordiae Vultus, 
3). De fato, o amor de Deus quer 
chegar a todos e cada um, trans-
formando aqueles que acolhem o 
abraço do Pai noutros tantos bra-
ços que se abrem e abraçam para 
que todo o ser humano saiba que 
é amado como filho e se sinta “em 
casa” na única família humana. 
Deste modo, a ternura paterna de 
Deus, que se estende solícita sobre 

todos, mostra-se particularmente 
sensível às necessidades da ovelha 
ferida, cansada ou enferma, como 
faz o pastor com o rebanho. Foi as-
sim que Jesus Cristo nos falou do 
Pai, dizendo que Ele Se inclina so-
bre o homem chagado de miséria 
física ou moral e, quanto mais se 
agravam as suas condições, tanto 
mais se revela a eficácia da miseri-
córdia divina.

Neste nosso tempo, os fluxos 
migratórios aparecem em contí-
nuo aumento por toda a extensão 
do planeta: prófugos e pessoas 
em fuga da sua pátria interpelam 
os indivíduos e as coletividades, 
desafiando o modo tradicional de 
viver e, por vezes, transtornando 

o horizonte cultural e social com 
os quais se confrontam. Com fre-
quência sempre maior, as vítimas 
da violência e da pobreza, aban-
donando as suas terras de origem, 
sofrem o ultraje dos traficantes de 
pessoas humanas na viagem rumo 
ao sonho de um futuro melhor. Se, 
entretanto, sobrevivem aos abusos 
e às adversidades, devem enfren-
tar realidades onde se aninham 
suspeitas e medos. Enfim, não 
raramente, embatem na falta de 
normativas claras e praticáveis que 
regulem a recepção e prevejam iti-
nerários de integração breve e em 
longo prazo, atendendo aos direi-
tos e deveres de todos. Hoje, mais 
do que no passado, o Evangelho da 

misericórdia sacode as consciên-
cias, impede que nos habituemos 
ao sofrimento do outro e indica 
caminhos de resposta que se radi-
cam nas virtudes teologais da fé, da 
esperança e da caridade, concreti-
zando-se nas obras de misericórdia 
espiritual e corporal.

Na base desta constatação, quis 
que o Dia Mundial do Migrante e do 
Refugiado de 2016 fosse dedicado 
ao tema: “Os emigrantes e refugia-
dos nos interpelam à resposta do 
Evangelho da misericórdia”. Os flu-
xos migratórios constituem já uma 
realidade estrutural, e a primeira 
questão que se impõe refere-se à 
superação da fase de emergência 
para dar espaço a programas que 
tenham em conta as causas das 
migrações, das mudanças que se 
produzem e das consequências que 
imprimem novos rostos às socie-
dades e aos povos. Todos os dias, 
porém, as histórias dramáticas de 
milhões de homens e mulheres 
interpelam a comunidade interna-
cional, testemunha de inaceitáveis 
crises humanitárias que surgem em 
muitas regiões do mundo. A indife-
rença e o silêncio abrem a estrada 
à cumplicidade, quando assistimos 
como expectadores às mortes por 
sufocamento, privações, violências 
e naufrágios. De grandes ou peque-
nas dimensões, sempre tragédias 
são; mesmo quando se perde uma 
única vida humana.

Os emigrantes são nossos irmãos 
e irmãs que procuram uma vida 
melhor longe da pobreza, da fome, 
da exploração e da injusta distribui-
ção dos recursos do planeta, que 
deveriam ser divididos equitativa-
mente entre todos. Porventura não 
é desejo de cada um melhorar as 
próprias condições de vida e obter 
um honesto e legítimo bem-estar 
que possa partilhar com os seus 

entes queridos?
Neste momento da história da 

humanidade, fortemente marca-
do pelas migrações, a questão da 
identidade não é uma questão de 
importância secundária. De fato, 
quem emigra é forçado a modificar 
certos aspectos que definem a sua 
pessoa e, mesmo sem querer, obri-
ga a mudar também quem o aco-
lhe. Como viver estas mudanças de 
modo que não se tornem obstácu-
lo ao verdadeiro desenvolvimento, 
mas seja ocasião para um autêntico 
crescimento humano, social e espi-
ritual, respeitando e promovendo 
aqueles valores que tornam o ho-
mem cada vez mais homem no jus-
to relacionamento com Deus, com 
os outros e com a criação?

De fato, a presença dos emi-
grantes e dos refugiados interpela 
seriamente as diferentes socieda-
des que os acolhem. Estas devem 
enfrentar factos novos que podem 
aparecer imprudentes se não fo-
rem adequadamente motivados, 
geridos e regulados. Como fazer 
para que a integração se torne um 
enriquecimento mútuo, abra per-
cursos positivos para as comunida-
des e previna o risco da discrimina-
ção, do racismo, do nacionalismo 
extremo ou da xenofobia?

A revelação bíblica encoraja a 
recepção do estrangeiro, motivan-
do-a com a certeza de que, assim 
fazendo, abrem-se as portas a Deus 
e, no rosto do outro, manifestam-
se os traços de Jesus Cristo. Mui-
tas instituições, associações, mo-
vimentos, grupos comprometidos, 
organismos diocesanos, nacionais 
e internacionais experimentam o 
encanto e a alegria da festa do en-
contro, do intercâmbio e da solida-
riedade. Eles reconheceram a voz 
de Jesus Cristo: “Olha que Eu estou 
à porta e bato” (Ap 3, 20). E, toda-

via não cessam de multiplicarem-se 
também os debates sobre as condi-
ções e os limites que se devem pôr 
à recepção, não só nas políticas dos 
Estados, mas também nalgumas 
comunidades paroquiais que veem 
ameaçada a tranquilidade tradicio-
nal.

Diante de tais questões, como 
pode a Igreja agir senão inspiran-
do-se no exemplo e nas palavras de 
Jesus Cristo? A resposta do Evange-
lho é a misericórdia.

Em primeiro lugar, esta é dom de 
Deus Pai revelado no Filho: de fato, 
a misericórdia recebida de Deus 
suscita sentimentos de jubilosa gra-
tidão pela esperança que nos abriu 
o mistério da redenção no sangue 
de Cristo. Depois, a misericórdia 
alimenta e robustece a solidarieda-
de para com o próximo, enquanto 
exigência de resposta ao amor gra-
tuito de Deus, que “foi derramado 
nos nossos corações pelo Espírito 
Santo” (Rm 5, 5). Aliás, cada um de 
nós é responsável pelo seu vizinho: 
somos guardiões dos nossos irmãos 
e irmãs, onde quer que vivam. O 
cultivo de bons contatos pessoais 
e a capacidade de superar precon-
ceitos e medos são ingredientes es-
senciais para se promover a cultura 
do encontro, onde cada um esteja 
disposto não só a dar, mas também 
a receber dos outros. De fato, a 
hospitalidade vive do dar e receber.

Nesta perspectiva, é importante 
olhar para os emigrantes não so-
mente com base na sua condição 
de regularidade ou irregularidade, 
mas, sobretudo como pessoas que, 
tuteladas na sua dignidade, podem 
contribuir para o bem-estar e o 
progresso de todos, de modo par-
ticular quando assumem respon-
savelmente deveres com quem os 
acolhe, respeitando gratamente o 
patrimônio material e espiritual do 
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país que os hospeda, obedecendo 
às suas leis e contribuindo para os 
seus encargos. Em todo o caso, não 
se podem reduzir as migrações à 
dimensão política e normativa, às 
implicações econômicas e à mera 
coexistência de culturas diferentes 
no mesmo território. Estes aspec-
tos são complementares da defesa 
e promoção da pessoa humana, da 
cultura do encontro dos povos e da 
unidade, onde o Evangelho da mi-
sericórdia inspira e estimula itine-
rários que renovam e transformam 
a humanidade inteira.

A Igreja coloca-se ao lado de to-
dos aqueles que se esforçam por 
defender o direito de cada pessoa a 
viver com dignidade, exercendo an-
tes de tudo o direito a não emigrar a 
fim de contribuir para o desenvolvi-
mento do país de origem. Esse pro-
cesso deveria incluir, no seu primei-
ro nível, a necessidade de ajudar os 
países donde partem os emigran-
tes e prófugos. Assim se confirma 
que a solidariedade, a cooperação, 
a interdependência internacional e 
a distribuição equitativa dos bens 
da terra são elementos fundamen-
tais para atuar, em profundidade e 

com eficácia, sobretudo nas áreas 
de partida dos fluxos migratórios, 
para que cessem aquelas carências 
que induzem as pessoas, de forma 
individual ou coletiva, a abandonar 
o seu próprio ambiente natural e 
cultural. Em todo o caso, é neces-
sário esconjurar, se possível já na 
origem, às fugas dos prófugos e os 
êxodos impostos pela pobreza, a 
violência e as perseguições.

Sobre isto, é indispensável que a 
opinião pública seja informada de 
modo correto, até para prevenir 
medos injustificados e especula-
ções sobre a pele dos emigrantes.

Ninguém pode fingir que não se 
sente interpelado pelas novas for-
mas de escravidão geridas por or-
ganizações criminosas que vendem 
e compram homens, mulheres e 
crianças como trabalhadores força-
dos na construção civil, na agricul-
tura, na pesca ou noutros âmbitos 
de mercado. Quantos menores são, 
ainda hoje, obrigados a alistar-se 
nas milícias que os transformam 
em meninos-soldados! Quantas 
pessoas são vítimas do tráfico de 
órgãos, da mendicidade forçada e 
da exploração sexual! Destes cri-

mes aberrantes fogem os prófugos 
do nosso tempo, que interpelam 
a Igreja e a comunidade humana, 
para que também eles possam ver 
na mão estendida de quem os aco-
lhe o rosto do Senhor, “o Pai das 
misericórdias e o Deus de toda a 
consolação” (2 Cor 1, 3).

Queridos irmãos e irmãs emi-
grantes e refugiados! Na raiz do 
Evangelho da misericórdia, o en-
contro e a recepção do outro se 
entrelaçam com o encontro e a 
recepção de Deus: acolher o outro 
é acolher a Deus em pessoa! Não 
deixeis que vos roubem a esperan-
ça e a alegria de viver que brotam 
da experiência da misericórdia de 
Deus, que se manifesta nas pes-
soas que encontrais ao longo dos 
vossos caminhos! Confio-vos à Vir-
gem Maria, Mãe dos emigrantes e 
dos refugiados, e a São José, que 
viveram a amargura da emigração 
no Egito. À intercessão deles, con-
fio também aqueles que dedicam 
energias, tempo e recursos ao cui-
dado, tanto pastoral como social, 
das migrações. De coração a todos 
concedo a Bênção Apostólica.

Caminhando como missionária se-
cular scalabriniana, com os migran-
tes e jovens de todas as nacionali-
dades, vou respondendo ao amor 
sem medidas de Deus, com a entre-
ga total a Ele de minha vida, como 
fermento, escondido na massa, que 
faz fermentar novas relações entre 
as pessoas e contribuindo para um 
mundo mais fraterno e solidário. 

Atraída por esse carisma e pela 
possibilidade de permanecer, como 
secular, continuamente em diálo-
go com o mundo, vivendo como sal 
do Evangelho em cada ambiente de 
vida e nas situações dos imigrantes, 
também através de uma inserção 
profissional, enfermeira de forma-
ção atuo como supervisora de está-
gio pela Universidade de Guarulhos 
(UNG), com estudantes do último 
ano da graduação em Enfermagem.

Nesses dias, finalizando um estu-
do de mestrado, com pesquisa de 
campo, dei-me conta do quanto foi 
rico poder conhecer um pouco da 
história e do drama de cada parti-
cipante, todos migrantes e alguns 
refugiados de 12 nacionalidades que 
deram vida ao estudo, expondo suas 
histórias, evocando memórias, afe-
tos, sonhos, projetos, reencontran-
do-se nos próprios discursos, expli-
citando as diferentes maneiras de 
vivenciar esse mundo, de redefinir-
se em solo estranho e nem sempre 
amigável quanto imaginado.

A seguir reporto um pouco da 
história de Nahid (quer dizer estre-
la), refugiada do Irã que entrevistei 
há quase um ano. Graças a Deus, e 
ao esforço e fé de Nahid, seu marido 
e diversas pessoas de boa vontade, 
atualmente a situação deles já não 
é mais a mesma. Desde janeiro des-

No caminho encontrei Nahid
te ano, estão morando em Olinda 
– Recife, seu marido está atuando 
como médico de Saúde da Família 
no Programa Mais Médicos. O filho 
de 8 anos está se inserindo na nova 
escola, e Nahid, entre suas tantas 
tarefas, não se esquece de rezar e 
torcer pelos refugiados que conhe-
ceu aqui em São Paulo e que ainda 
se encontram em situação de espera 
de melhores condições de vida.

Desde pequena tive uma vida 
normal, de acordo com a cultura do 
meu país. Tenho pai, mãe, três irmãs 
e um irmão. Sou a segunda filha. Fiz 
uma avaliação e constatou-se que 
estava adiantada no processo de 
desenvolvimento cognitivo em rela-
ção às outras crianças de minha ida-
de, então, pude começar a estudar 
quando tinha apenas cinco anos.

Sempre gostei de estudar, desde 
pequena queria ser médica, cuidar 
da saúde das crianças ou ser pro-
fessora. Em minha família sempre 
fomos muito unidos. Meu pai traba-
lhava, minha mãe cuidava de nós e 
cozinhava. Eu era feliz, brincava com 
minhas amigas, tudo normal.

Na faculdade onde estudava en-
fermagem conheci meu marido. Ele 
era estudante de medicina, prove-
niente de outro país, do Afeganis-
tão. Somos muçulmanos, mas de 
duas seitas diferentes: ele é Sunita 
e eu Xiita. Por causa de nosso na-
moro começamos a ter problemas, 
já que éramos de países diferentes 
e de seitas rivais dentro da religião 
mulçumana.

Resolvi falar sobre meu marido 
com os representantes do governo 
de meu país, disse que ele era uma 
boa pessoa, que não trazia proble-
ma. No Irã é necessário que o go-

verno autorize o casamento de duas 
pessoas provenientes de países di-
ferentes. O governo investigou seus 
antecedentes e sua vida. Enviaram 
funcionários na minha casa para 
perguntar aos meus pais se eles es-
tavam de acordo com o nosso casa-
mento. Meus pais falaram que sim. 
O governo aprovou nosso namoro 
e logo ficamos noivos. Tivemos que 
casar logo, porque assim funciona 
em meu país, não se pode namorar 
por muito tempo.

Quando meu marido se formou, 
começou a trabalhar como médi-
co em uma clínica. Nunca trabalhei 
como enfermeira, nem cheguei a 
procurar trabalho, porque fiquei 
grávida pouco tempo depois do 
casamento. Às vezes meu marido 
pedia-me ajuda, então, aplicava in-
jeções, aferia a pressão arterial, es-
crevia alguns relatórios sobre casos 
de pacientes.

Frequentávamos duas Mesquitas 
diferentes, ele a Sunita e eu a Xii-
ta. Após a oração em sua Mesquita, 
meu marido atendia gratuitamente 
as pessoas pobres de sua seita. Ven-
do isso, convidei-o para atender as 
pessoas pobres da minha Mesquita, 
e eram muitas. Por um tempo tudo 
correu bem. Já tinha nascido nosso 
filho que nos trouxe muita alegria. 
Para meu marido e eu, a atenção à 
pessoa vinha em primeiro lugar, in-
dependentemente se era homem, 
mulher ou criança; de qual classe 
social ou religião pertencia. Mas, o 
governo vendo essa atitude de meu 
marido, começou a persegui-lo, já 
que para eles isso era inaceitável.

Procurei os representantes do go-
verno e expliquei que meu marido 
não estava fazendo nada de mal, só 

Papa Francisco



08  | PEREGRINO | 2015

w w w.sca labr in ianas .org .br

2015 |  PEREGRINO | 09 

estava ajudando as pessoas pobres 
que não podiam pagar consultas e 
nem comprar remédios. De fato, 
ele dava também dinheiro para as 
pessoas que não tinham condições 
de comprar remédios, não tinha 
coragem de oferecer somente a 
consulta e ver as pessoas indo em-
bora sem poder ter os remédios.
As perseguições aumentavam. Mu-
damos de casa e fomos trabalhar 
em outra cidade, no desejo de ter 
tranquilidade, mas o governo conti-
nuou controlando nossa vida. Sus-
peitamos que pessoas espionavam 
o nosso trabalho e contaram tudo 
para o governo. Em um determi-
nado momento, tivemos que sair 
às pressas do país, meu marido foi 
ameaçado de morte. Fugimos para 
a Turquia, onde ficamos uma sema-
na escondidos como se fôssemos 
bandidos. 

Depois tentamos ir para a Bélgi-
ca e para a França, mas a Interpol 
nos pegou e ficamos na cadeia por 
10 dias, eu, meu filho e meu ma-
rido. Deportaram-nos para a Tur-
quia, onde permanecemos por dois 

anos. Nesse período tivemos uma 
vida muito difícil; meu marido teve 
que trabalhar em qualquer serviço 
que encontrava, já que não tinha 
permissão para exercer sua profis-
são de médico. Certo dia, surpreen-
deu-nos uma carta que nos avisava 
que tínhamos 15 dias para sair da 
Turquia. Voltar para meu país sig-
nificava morrer, para o país dele a 
mesma coisa. Então, pedimos refú-
gio para diversos países: Austrália, 
Estados Unidos, Inglaterra. Meu 
marido queria que fôssemos para 
um país de língua Inglesa, seria mais 
difícil para nós termos que apren-
der uma nova língua, seja por causa 
da idade, seja porque precisávamos 
chegar ao novo país e logo começar 
a trabalhar. Mas nenhum desses pa-
íses nos concedeu o refúgio. 

Uma amiga que mora no Brasil 
nos mandou um e-mail aconselhan-
do-nos de tentar pedir refúgio para 
o Brasil. Assim fizemos e, quan-
do faltavam dois dias para vencer 
nosso tempo na Turquia, chegou 
a carta do Brasil aceitando nosso 
pedido. Liguei para o Consulado 

brasileiro em Istambul, chorando 
muito e com desespero falei de 
nossa situação. Provavelmente o 
senhor que me atendeu ficou com 
muita pena de nós, ele pediu que 
meu marido fosse ao Consulado e 
nos deu o visto para entrar no Bra-
sil. Esse era um visto com validade 
de seis meses, assim, poderíamos 
solicitar o refúgio com calma. Rezo 
muito a Deus por esse senhor. 

Saímos da Turquia e chegamos 
a São Paulo, no aeroporto de Gua-
rulhos. Não sabíamos para onde 
ir. A polícia do aeroporto foi mui-
to gentil conosco, levou-nos para 
um hotel, perguntou-nos se tí-
nhamos dinheiro brasileiro e nos 
deu 50 Reais. No dia seguinte nos 
encaminharam para a Caritas, que 
cuida dos refugiados. Falaram-nos 
sobre a Casa do Migrante, talvez 
teria lá um lugar para nos acolher. 
Fomos caminhando até a Casa do 
Migrante. Batemos na porta e fo-
mos atendidos por um senhor da 
Holanda, que fazia voluntariado lá. 
Ele foi nosso intérprete na conver-
sa com Pe. Antenor. O padre disse 

que tinha lugar para nós na Casa e 
que poderíamos ir ao hotel buscar 
a bagagem. Ele mesmo nos acom-
panhou de carro até o hotel. Era a 
primeira vez que tínhamos contato 
com um sacerdote cristão da Igre-
ja católica. Impressionou-me como 
ele se prontificou em nos acolher e 
ajudar. Nunca vamos esquecer isso. 
Moramos quatro meses na Casa do 
Migrante.

Aqui no Brasil tudo ficou muito 
difícil, porém, ninguém nos per-
segue. Ainda não tenho trabalho, 
meu marido está trabalhando 
como costureiro em uma oficina de 
costura, meu filho já está na escola. 
Tento, com insistência, entrar em 
contato com o governo daqui, por 
meio da internet, para solicitar tra-
balho para meu marido no progra-
ma “Mais Médicos”, mas até agora 
não conseguimos nada, mas tenho 
esperança. Rezo sempre a Deus, di-
zendo-Lhe: Você é grande e eu sou 
pequena, Você pode fazer por mim 
aquilo que preciso. Deus nos tem 
ajudado muito.

Foi por causa da perseguição po-
lítica que chegamos aqui. Lá no Irã 
não se tem essa liberdade que se 
tem aqui no Brasil, por isso eu gos-
to do Brasil. Por exemplo, vejo que 
se você tem dois metros de espaço 
e algumas cadeiras já pode fundar 
uma igreja. No Irã isso não é pos-
sível, não podemos nem ajudar os 
pobres.

Não posso voltar para o meu 
país, nem meu marido, nem meu 
filho. Aliás, eu poderia voltar com 
meu filho, porque não tenho pro-
blemas com o governo, mas sem 
meu marido. 

No Irã eu tinha uma casa bonita, 
tinha carro, dinheiro, podia viajar, 
mas agora é tudo difícil, não tenho 
dinheiro nem para ir ao cinema, 

nem para comprar alguma coisa 
boa para oferecer às minhas ami-
gas. Mas tudo vai melhorar.

Atualmente não estou muito 
bem de saúde, preciso fazer uma ci-
rurgia. A Missão Paz me ajudou na 
realização dos exames, já está tudo 
certo para a cirurgia. Agora estou 
na fila de espera, não sei quando 
vão me chamar. 

Tenho 39 anos e quero ter mais 
um filho. Minha idade está avan-
çando e meu filho me fala: “mamãe 
por que não tenho um irmão para 
brincar?” Meu marido me fala to-
das as noites que eu estou muito 
preocupada porque ele não conse-
gue trabalho como médico, diz que 
tenho que ter paciência. Fico triste, 
meu marido também, a gente co-
meça a chorar quando nosso filho 
já está dormindo, mas quando ele 
começa a se mexer, porque dormi-
mos no mesmo espaço, a gente se 
controla e eu começo a rezar. Falo 
sempre a Deus: Você é grande e eu 
sou pequena, me ajude! Os ami-
gos que eu já tenho aqui me aju-
dam muito, porque me acolhem.
Não conseguem resolver a questão 

da cirurgia e do trabalho, mas me 
acolhem, e isso para mim é a maior 
ajuda.

Ainda tenho dificuldade para 
compreender minha migração. 
Mas, refletindo sobre minha his-
tória, compreendo que hoje tenho 
muito mais amor. No Irã eu saía 
muito com as amigas para tomar 
chá, viajava, pensava mais em mim, 
hoje eu penso mais no meu marido 
e no meu filho. Aqui em São Pau-
lo somos somente nós três. Então, 
no final da tarde eu já preparo um 
chá e espero meu marido chegar 
do trabalho. Conversamos, procu-
ro sempre entendê-lo quando está 
triste. Ontem, meu filho me disse: 
“mamãe, nessa vida o que mais 
vale é a família, os amigos e Deus”. 
Eu fiquei muito feliz ao ouvir meu 
filho que, mesmo assim pequeno, 
já entende o que é fundamental 
na vida! Constato que o que vem 
se modificando na minha vida é o 
amor, entendo que a vida é amor 
em tudo o que você vive.

Rosiane Melo

Missionária Secular Scalabriniana
São Paulo-SP
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Reconhecidos por sua 
dignidade humana

O fenômeno das migrações é 
tão antigo quanto a própria vida 
humana e pode ser motivado por 
vários fatores. A maioria deles 
está relacionada à violência nas 
suas mais diversas manifestações: 
guerras, perseguições políticas, re-
ligiosas, desastres naturais e con-
dições de extrema pobreza. O que 
há em comum entre todos eles é a 
busca por melhores condições de 
vida. Entretanto, em alguns casos 
o migrante está na condição de 
fugitivo; em outras, simplesmente 
é alguém que decide buscar um 
lugar mais próspero, não haven-
do, portanto, um perseguidor. Em 
qualquer das circunstâncias, a mi-
gração é um momento crítico para 
aquele que parte da sua terra, já 
que na maioria dos casos traz na 
bagagem muitos traumas, incer-
tezas e pouquíssimos recursos de 
subsistência.

O presente artigo contextualiza 
aspectos envolvidos na saúde dos 
imigrantes em busca de trabalho 
em regiões mais prósperas. 

Há muitas situações que de-
safiam a saúde física e mental do 
imigrante. Além da própria carên-
cia de recursos, é necessário deixar 
a língua, os costumes, o trabalho, 
as práticas religiosas, os amigos e 
principalmente o convívio familiar 
- uma das maiores fontes de esta-
bilidade emocional já que aí resi-
dem os laços de amor. Logo, uma 
série de mudanças repentinas dá 
início a um período de adaptação 

que envolve questões profundas 
de identidade.

Ao chegar, o imigrante encon-
tra outro clima, outra alimentação 
e outra cultura – a de um povo es-
tranho e nem sempre hospitaleiro e 
com quem inicialmente é difícil se 
comunicar. Apesar de tantas perdas 
e impactos, é necessário encontrar 
orientação para aprender um novo 
idioma e um novo trabalho, a fim 
de cumprir a missão de prover a si 
mesmo e à família que passa neces-
sidades na terra natal.

Segundo o Centro de Aten-
dimento ao Migrante (CAM) de 
Caxias do Sul, o que mais mobiliza 
os recursos internos de adaptação 
dos imigrantes para persistir frente 
às dificuldades é o amor pelos que 
ficaram e que dele dependem. Essa 
consciência faz com que eles reco-
nheçam em si mesmos o sentimen-
to de heroísmo, mantenham vivo o 
sentido de sua vida e, assim,  aces-
sem grandes mananciais de força 
interior.

Tal dinâmica encontra seus prin-
cipais fundamentos na Logoterapia 
- abordagem psicológica desenvol-
vida pelo psiquiatra vienense Vik-
tor E. Frankl - e focada na busca do 
sentido da vida como condição in-
dispensável à saúde. Sobrevivente 
dos campos de concentração nazis-
ta, Frankl distinguiu várias formas 
de neurose relacionadas à incapaci-
dade do indivíduo de encontrar um 
sentido e um senso de responsabili-
dade em sua existência. 

Evidentemente, esse processo 
está envolvido num todo bem mais 
complexo que engloba não apenas 
o universo individual do imigrante, 
mas os efeitos político-sociais dos 
movimentos migratórios em geral. 
Entretanto, cabe aqui destacar es-
pecialmente a qualidade da intera-
ção entre o imigrante e aquele que 
o recebe. Esse contato é fundamen-
tal, pois envolve dois seres huma-
nos em seus aspectos biopsicosso-
cioespirituais.

Em qualquer situação, todo 
aquele que chega depauperado 
pela miséria, dor e medo do desco-
nhecido, necessita de acolhida para 
recuperar suas forças físicas e psi-
cológicas. Sendo assim, pode bus-
car condições de sustento e passa 
a integrar-se à nova comunidade de 
maneira pacífica e construtiva.

O ato da acolhida é uma expres-
são do sentido de misericórdia – 
termo cuja etimologia deriva das 
palavras latinas miseratio (compai-
xão) + cordis (coração). Sentir com 
o coração a dor do outro sem jul-
gá-lo. Compadecer-se com aquele 
que está enfraquecido e precisa de 
assistência. 

Ao acolher o outro, o ser huma-
no também abre e mantém espaço 
em si mesmo para o contato íntimo 
com Deus já que vive e compartilha 
a misericórdia - dádiva presente em 
todos os ensinamentos de Cristo e 
um dos mistérios mais abordados 
nas Sagradas Escrituras.

As qualidades espirituais que 

fundamentam a acolhida fortale-
cem também aquele que acolhe 
alimentando permanentemente a 
sua disponibilidade para perdoar e 
querer bem aos demais. Essa postu-
ra é, por si só, profilática em todos 
os níveis.

No contexto da imigração, uma 
interação baseada nesses princípios 
promove a saúde, pois facilita o 
processo de adaptação do imigran-
te, já que este chega e é reconhe-
cido por sua dignidade humana in-
dependentemente da origem, raça, 
sexo, cultura, religião, etc. Nesse 
sentido, por mais debilitado que es-
teja, ao encontrar na acolhida apoio 
e orientação para o trabalho, sen-
te-se valorizado e encorajado. Ao 

mesmo tempo, toda a sociedade 
é favorecida já que o imigrante re-
força sua identidade, reafirma seus 
compromissos e, assim, integra-se 
e passa a contribuir com a comu-
nidade que o acolheu. Do contrá-
rio, se rejeitados e marginalizados, 
seriam grandes as chances de que 
boa parte adoecesse e/ou caísse na 
criminalidade.

A imigração não deve ser vista 
como uma intrusão, mas como uma 
necessidade imperiosa de estabele-
cer a fraternidade entre os povos. 
Quer se concorde ou não, esta é 
uma realidade factual cada vez mais 
evidente e envolve cada um de nós.

Uma atitude acolhedora vai 
desde banir qualquer tipo de pre-

Debora Baccin Menegon
Psicóloga

Caxias do Sul-RS

conceito, ser gentil ao dar uma in-
formação, facilitar a comunicação, 
providenciar alimentação, abrigo, 
indicar postos de trabalho, contri-
buir com as atividades dos centros 
de atenção ao migrante etc. 

Portanto, desde os mais simples 
gestos, são muitas as possibilida-
des de se mostrar acolhedor.  Isso 
nada mais é do que a expressão da 
própria fraternidade.  Um valor que 
ultrapassa os limites de qualquer 
opinião política que se faça em con-
trário à vinda dos imigrantes. Não 
existe argumento que se sobrepo-
nha à relação de irmandade entre 
os seres humanos.
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Misericórdia de Deus 
na caminhada do povo migrante

No livro do Deuteronômio, en-
contramos uma das declarações de 
fé mais antigas do povo de Israel e 
que revela a misericórdia de Deus 
pelos migrantes oprimidos no Egi-
to. Javé, cheio de compaixão, sofre 
junto com os que sofrem. Assim 
podemos ler: “Meu pai era um ara-
meu errante que desceu ao Egito 
com um punhado de gente para 
morar lá como estrangeiro. Mas ele 
se tornou um povo grande, forte e 
numeroso. Então, os egípcios nos 
maltrataram e nos oprimiram, im-
pondo-nos uma dura servidão. E 

nós clamamos a Javé, Deus de nos-
sos pais. E Javé ouviu a nossa voz e 
viu nossa opressão, nossa fadiga e 
a nossa angústia. Javé nos libertou 
do Egito com mão poderosa e bra-
ço estendido, com grande espanto, 
com sinais e prodígios, e nos trouxe 
a este lugar, dando-nos esta terra, 
terra onde corre leite e mel” (Dt 
26,5-9; cf. 6,21-23). 

Esta narrativa faz memória da 
migração do arameu errante Jacó e 
de sua família ao Egito, em um pe-
ríodo de fome nas terras de Canaã 
(Gn 42-46). Num primeiro momen-

to, o clã de Jacó viveu bem nas me-
lhores terras do Egito (Gn 47,1-12). 
Porém, depois de algum tempo, os 
israelitas passaram a ser duramen-
te oprimidos pelos faraós (Ex 1-6). 
No sofrimento, hebreus e hebreias 
fizeram a experiência com Javé mi-
sericordioso, o Deus que viu a sua 
aflição, ouviu os seus clamores e 
tomou conhecimento de seus so-
frimentos. Por isso, desceu a fim de 
libertá-los das mãos dos egípcios e 
conduzi-los a uma terra boa e am-
pla, terra que mana leite e mel (cf. 
Ex 3,7-10). Então, eles experimen-

taram a presença de Javé em meio 
a sinais e prodígios na luta contra 
seus opressores (Ex 7-13). O faraó 
mandou-os embora. E os israelitas 
saíram livres, levando gado, ovelhas 
e outras riquezas (Ex 12,31-36).

Ao recordar esses textos, veio-
me à mente outro relato que se 
encontra no início das narrativas 
sobre os pais e as mães em Isra-
el (Abraão e Sara, Rebeca e Isaac, 
Jacó e suas companheiras Lia e Ra-
quel). Em Gn 12, Abraão e Sara são 
chamados a resgatar a bênção da 
criação (Gn 1-2), depois de o ser hu-
mano ter introduzido a violência e 
maldade no mundo (Gn 3-11). Po-
demos ler sobre essa vocação em 
Gn 12,1-9. Chama a atenção que, 
imediatamente depois, encontra-
mos o relato da migração de Sara e 
Abraão ao Egito (Gn 12,10-20). Essa 
narrativa faz uma síntese de toda a 
história do Êxodo, mostrando, mais 
uma vez, o rosto misericordioso de 
Javé na defesa de quem é oprimido. 
Ao colocar esse relato no início das 

narrativas sobre os pais e as mães, 
seus autores querem que, ao ler-
mos toda a Bíblia, tenhamos pre-
sente esse olhar misericordioso de 
Deus que liberta.

Da mesma forma como Jacó mi-
grara ao Egito por causa da fome, 
também Sara e Abraão migraram 
por causa da fome nas terras de 
Canaã (Gn 12,10). Como vimos aci-
ma, num primeiro momento, o clã 
de Jacó viveu bem. Agora, Abraão 
representa esse período, pois tam-
bém foi bem tratado pelos egíp-
cios (Gn 12,16), ao passo que Sara 
representa o período da dura es-
cravidão de hebreus e hebreias. É 
que ela foi levada à casa do faraó 
(Gn 12,15) como mais uma de suas 
mulheres, a fim de satisfazer os ca-
prichos sexuais dele, enquanto as 
mulheres eram usadas e abusadas 
em sua dignidade, em seus direitos. 
E, assim como no Êxodo, Javé teve 
compaixão de Sara e interveio com 
sinais e prodígios em defesa de sua 
liberdade (Gn 12,71).  

Para completar o paralelo do 
Êxodo do grupo de Moisés e Miriam 
com o Êxodo de Abraão e Sara, per-
cebemos no texto que também es-
tes foram mandados embora pelo 
faraó. Como hebreus e hebreias, 
também saíram livres, levando 
gado, ovelhas e outras riquezas (Gn 
12,20). 

Portanto, ao colocar o Êxodo de 
Sara e Abraão no início dos relatos 
sobre as mães e os pais em Israel, os 
autores bíblicos nos convidam a ler 
as Escrituras e a vida em nossos dias 
à luz do Deus misericordioso que 
está junto de quem sofre marginali-
zação, de quem migra por causa da 
fome ou das guerras. E esse Deus 
libertador continua presente hoje 
nas lutas por vida digna e livre em 
terra partilhada, pois “Deus é com-
passivo e clemente, paciente, rico 
em misericórdia e fiel” (Ex 34,6).

Ildo Bohn Gass 
Secretário de Formação 

do Centro de Estudos Bíblicos - CEBI
São Leopoldo- RS
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Há vários meses os meios de co-
municação social relatam o drama 
de milhares de pessoas que migram 
em busca de condições dignas de 
vida ou fogem em decorrência de 
guerras ou violações generalizadas 
de direitos humanos. Organizações 
internacionais divulgam, com fre-
quência, dados estatísticos sobre 
migrantes e refugiados que mor-
rem ou desaparecem nas traves-
sias. São apenas números? São ape-
nas dados estatísticos? São apenas 
“danos colaterais”?

O Papa Francisco, em 2013, em 
sua viagem para Lampedusa, no sul 
da Itália, insistiu muito na “indife-
rença” que caracteriza a época con-
temporânea. “Somos uma socieda-
de que esqueceu a experiência de 
chorar, de ‘padecer com’.” O bispo 
de Roma, de forma profética, ousa 
falar em “anestesia do coração”: te-
mos o coração anestesiado. O que 
acontece com os outros não nos diz 
respeito, não nos interessa. Não faz 
diferença para nossas vidas se, nes-
te exato momento, há pessoas que 

são violentadas em suas travessias 
ou discriminadas nas terras de che-
gada.

As palavras do Papa Francisco 
não representam uma novidade. O 
psicanalista Luigi Zoja sustenta que 
na época contemporânea o amor se 
tornou “intransitivo”, o “desejo por 
distância” substituiu a proximidade 
solidária. O monge Enzo Bianchi uti-
liza a expressão “amor presbíope”, 
pois amamos quem está longe – ou 
acreditamos amar –, mas não quem 
está ao nosso lado. O sociólogo Zyg-

munt Bauman fala em “amor líqui-
do”, um amor que se transformou 
numa mercadoria. 

É neste contexto que o Papa 
Francisco insiste na necessidade de 
misericórdia e compaixão. Trata-
se de dois termos análogos. Com 
o termo compaixão entendemos a 
capacidade de “sentir” com o cora-
ção do outro, padecer com; o termo 
misericórdia, por sua vez, expressa 
a capacidade de abrir o coração 
para as misérias alheias e atuar de 
forma solidária. Diz o Papa: “Em si 
mesma, a misericórdia é a maior 
das virtudes; na realidade, compe-
te-lhe debruçar-se sobre os outros 
e – o que mais conta – remediar as 
misérias alheias” (Evangelii Gau-
dium, n. 37).

A misericórdia e o perdão têm 
um vigoroso potencial transforma-
dor. É por isso que geram frequen-
temente escândalo. Como sublinha 
Enzo Bianchi, “não devemos esque-
cer de que Jesus não foi condenado 
e colocado à morte porque come-
teu algum crime contra o direito ro-
mano, nem porque havia negado a 
palavra de Deus contida na lei e nos 
profetas, mas por seu comporta-
mento misericordioso que quebrou 
as barreiras erguidas pelos justos 
fanáticos contra pecadores públi-
cos: ele, de fato, anunciava o per-
dão, sem necessidade de recorrer à 
justiça retributiva e à punição, ele 
gostava de ir ao encontro de pros-
titutas e pecadores”. A lógica da 
misericórdia supera a lógica da lei.

Misericórdia e compaixão não 
devem ser confundidas com a mera 
“emotividade”.  Elas provocam mu-
danças de vida e geram compro-
missos solidários. São o berço da 
“responsabilidade”, enquanto ca-
pacidade de prestar conta do que 
acontece ao nosso redor. A res-

ponsabilidade é a origem da ética, 
que aparece quando assumimos 
os interesses do outro até mesmo 
quando eles não coincidem com os 
nossos. “Caim, onde está o teu ir-
mão?”, pergunta o Papa Francisco 
em Lampedusa. O que estamos fa-
zendo para cuidar de nossos irmãos 
migrantes e refugiados? Por que 
não nos sentimos responsáveis? 
Por que temos o coração aneste-
siado?

A condição necessária para a 
superação do coração anestesiado 
que gera indiferença é a destruição 
de todos os ídolos, ou seja, os falsos 
deuses que prometem a felicidade 
em troca de sacrifícios humanos. 

Um exemplo: o ídolo do “consumo” 
promete a felicidade mediante a 
acumulação de mercadorias. Quem 
é escravizado por esse ídolo acre-
dita que a chegada de migrantes e 
refugiados possa colocar em risco o 
próprio poder de compra e, portan-
to, produzir infelicidade. A solução 
para isso é a indiferença ou, até, a 
rejeição, ou seja, os “sacrifícios hu-
manos” de migrantes e refugiados.

O drama de milhares de seres 
humanos que fogem de guerras e 
situações desumanas de vida não 
é pior do que o drama das pessoas 
escravizadas por ídolos, com o co-
ração totalmente anestesiado e in-
capaz de misericórdia e compaixão. 

Deixamos que a vulnerabilida-
de dos crucificados da história nos 
ajude a compreender que o único 
Senhor de nossas vidas é o Senhor 
da Vida e da Dignidade Humana, o 
Deus misericordioso e compassivo.

Roberto Marinucci
Centro Scalabriniano de Estudos Migratório  

CSEM
Brasília-DF

Misericórdia e compaixão 
no serviço a migrantes e refugiados



16  | PEREGRINO | 2015 2015 |  PEREGRINO | 17 

w w w.sca labr in ianas .org .br

¿Dónde encontrar tu rostro, Se-
ñor y cómo expandirlo? son  las 
preguntas con las que quiero em-
pezar esta pequeña reflexión e 
ir conduciendo lo que considero 
manifestación de Dios a través de 
los hermanos y hermanas migran-
tes signos visibles de Jesús, el ros-
tro de la misericordia del Padre.
Hablar de la misericordia de Dios 
en la migración, tiene diversas 
connotaciones  hablaré de dos: 
una de ellas es desde la perso-
na del migrante y la segunda de 
quien acompaña a las personas en 
migración. 
Contemplarla desde la primera es 
encontrar al Emmanuel, el Dios 
con nosotros (cf Mt 1, 23), el ca-
mino, la verdad y la vida (Jn, 14, 5), 
el forastero que se deja acoger (cf 
Mt 25, 35) como don, a través del 
cual el Dios misericordioso se ma-
nifiesta y nos invita a estar con él. 
Encontrar la misericordia desde 
los segundos es vivir la gracia de 
penetrar a las entrañas de Dios y 
dejarse envolver por su amor para 
amarlo, dejarse irrumpir para co-
nocerlo y reconocerlo cuando se 
presenta en la persona del migran-
te como el Dios cercano, herma-
no, frágil, bondadoso que se deja 
acompañar. Le preguntan a Jesús 
quienes hacen el bien ¿cuándo te 
vimos forastero y te acogimos, o 
desnudo y te vestimos? (Mt 25, 
37), Jesús les contesta: cuando lo 
hicieron con uno de estos mis her-
manos más pequeños, conmigo lo 
hicieron (Mt 25,40). Encontrar a 
Dios en los pequeños es fascinan-
te, es encontrar la perla preciosa 

La misericordia de Dios en 
la migración

y dejar todo para estar con ella. Así 
de atractiva es la misión entre y con 
el pueblo migrantes, dejar lo que se 
tenía para seguirlo y acompañarlo.

¿Dónde encontramos la perla pre-
ciosa?
En el rostro de tantas hermanas y 
hermanos migrantes que en pleno 
siglo XXI, son tratados con despre-
cio, con discriminación, responsa-
bilizándolos de traer el mal cuando 
en realidad ellos los “pequeños de 
Yavhé” son quienes nos condu-
cen a vivir la verdadera comunión 
y construir la comunidad desde la 
otredad, la diversidad, la dignidad, 
la igualdad, con ellos vivimos la ex-
periencia  profunda del encuentro 
“cara a cara” con el Dios de Abra-
ham, de Isaac y de Jacob. Con ellos 
encontramos la perla preciosa, sólo 
así  se explica el día a día de tan-
tos agentes de pastoral que cuidan, 
protegen, aman, defienden y lu-
chan por una migración digna, aun-
que su vida y misión se vea amena-

zada. Acompañar a Jesús presente 
en las personas migrantes en mo-
mentos de esperanza y de dificul-
tad se vuelve un imperativo para 
no dejarlo correr su suerte sólo ni 
a solas. Luchar para que ya no lo 
secuestren, lo violen, abusen se-
xualmente de él o ella,  no lo masa-
cren o desaparezcan es la perla que 
brilla y que muestra la misericordia  
de Dios actuante a través de cada 
agente de pastoral que participa en 
la construcción del Reino.

La misericordia como don y gracia
La vivencia de la misericordia es 
don y gracia recíproca, para los mi-
grantes y para quienes les acom-
pañamos. El Señor irrumpe en la 
cotidianidad de la migración, nos 
permite tocarlo, curarlo, acompa-
ñarlo y dialogar con él, es lo más 
cercano y aproximados que esta-
mos a Dios, los diálogos son pro-
fundos entre unos y otros   ¿cómo 
te llamas?, ¿cómo te fue en el cami-
no?, ¿de dónde eres?, ¿te han gol-

peado?,¿con quién vienes?; son las 
preguntas que normalmente ha-
cemos a los migrantes cuando los 
encontramos…entramos a las en-
trañas…  ellos contestan con expre-
siones y palabras profundas  “ ven-
go con la gracia de Dios”, “sólo Dios 
viene conmigo, no tengo a nadie 
más”, “se que con la ayuda de Dios 
voy a caminar”, “no me ha dejado 
de su mano, entonces no me dejará 
en lo que falta”.  Estas expresiones 
dejan mudo a cualquiera después 
de conocer la violencia que ha en-
contrado en el camino y de vivir la 
experiencia de salir de su patria, de 
con los suyo, de la seguridad que le 
ofrecía aun la pobreza material que 
tenía y se ha puesto de camino con 
lo único que posee su confianza en 
Dios.  Va en busca de la tierra de las 
bendiciones y Dios que es rico en 
misericordia (Ef  2. 4) le acompaña 
dándole cobijo, comida, sustento. y 
protección. Los “pobres de Yavhe, 
son socorridos por el Padre bueno. 
Es una gracia que ha inquietado a 
personas de buen corazón para 
construir vallas humanas que a lo 
largo del camino que recorren los y 
las migrantes, expresen con gestos 
y bendiciones la bondad de Dios.

El camino ha sido largo, han dura-
do días sin comer, han tenido que 
correr, que arriesgar la vida, han 
dormido en la calle, ha mendigado 
un pan, han sido humillados, se-
cuestrados, torturados y aun con 
todo esta humillación logra salir de 
la boca del migrante palabras de 
fe, de confianza, de esperanza que 
todo será pasajero porque Dios no 
los abandonará y  los suyos esperan 
la bendición que él o ella les man-
darán. Esto es irracional para quien 
no logra entender la profundidad 
de la fe y la necesidad que lo obliga 
a emigrar; para algunos es lógico 
pensar que después de tanta des-
gracia la migración será persuadi-
da, para otros la violencia padecida 
es causal de insistir en no emigrar, 
para otros piensan que estos son 
necios por seguir buscando la tie-
rra de las bendiciones; sólo los y las 
migrantes y quienes les acompaña-
mos podemos hacer una lectura de 
que la migración no parará, no sólo 
por las condiciones injustas y des-
equilibradas de un sistema econó-
mico, político y social depredador, 
sino porque la presencia de los “po-
bres de Yavhe” en la migración tie-
ne otro fin más profundo y trascen-
dente.  Los y las migrantes y quienes 
les acompañan tienen también la 
misión de construir junto con todos 

los hombres y mujeres de buena 
voluntad una nueva humanidad, de 
fecundar la tierra de bendiciones y 
hacerla germinar como consecuen-
cia del amor  misericordioso del 
Dios que ha caminado con su pue-
blo y como expresión del Reino, esa 
es una tarea a construir hasta que 
la invitación de Jesús del  “hagan 
también ustedes lo mismo”  logre 
convertir este mundo terráqueo en 
la casa de todos donde habitan los 
hijos e hijas de Dios, de cualquier 
religión, de cualquier nacionalidad, 
de cualquier país, de cualquier co-
lor. Esa es la misión que tenemos 
migrantes y agentes de pastoral 
hasta que expandamos por los di-
ferentes caminos la misericordia de 
Dios y hacer vida el deseo del Papa 
Francisco: “que los años por venir 
estén impregnados de misericordia 
para poder ir al encuentro de cada 
persona llevando la bondad y la 
ternura de Dios! a todos, creyentes 
y lejanos, pueda llegar el bálsamo 
de la misericordia como signo del 
Reino de Dios que está ya presente 
en medio de nosotros.
Que nuestra misión entre y con el 
pueblo migrante, sean el pretexto 
para crecer en la misericordia y vol-
vernos misericordiosos. Que así sea.

Hna. Leticia Guiterez, mscs
México
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A missão provoca mudança 
interior na missionária

Neste momento da história da humanidade, fortemente marcado pelas migrações, a questão 
da identidade não é uma questão de importância secundária. De fato, quem emigra é forçado 
a modificar certos aspectos que definem a sua pessoa e, mesmo sem querer, obriga a mudar 

também quem o acolhe. (Papa Francisco)

Pensar missão remete a pensar 
em mudança, em transformação. 
Quem se coloca a caminho expe-
rimenta no próprio ser um mo-
vimento físico, mental, espiritual 
que provoca mudança. 

Testemunho, pessoalmente, que 
vivo e experimento este movimen-
to no cotidiano da missão aqui em 
Siracusa, sul da Itália.  Deixei as 
“seguranças” que tinha no Brasil, 
no centro de estudos congrega-
cional para ser migrante junto aos 
migrantes e auxiliar outras pessoas 
a se compreenderem e compreen-
derem as transformações que so-

frem e que promovem. Seguranças 
essas denominadas: domínio da lín-
gua nacional, comunidade religiosa 
estável, conhecimento da equipe de 
trabalho, recursos financeiros para 
realização de atividades, relações 
públicas consolidadas, saber aca-
dêmico e projeto claro de trabalho 
entre outras. Hoje já não existem as 
mesmas condições de seguranças. 
Deparo-me com uma igreja local 
“suplicante de ajuda” para um des-
pertar do coração em relação aos 
migrantes. Encontro-me com uma 
realidade migratória onde os mi-
grantes são alvo de “business” para 

uma camada da sociedade e ao mes-
mo tempo, com os próprios migran-
tes que expressam, no seu olhar, a 
esperança de uma vida digna.

Como explicar tudo isto na expe-
riência missionária? O que dizer a 
respeito desta missão? Detenho-me 
a expressar o quanto esta missão 
transforma meu ser e provoca novas 
perspectivas. A experiência de total 
despojamento, de não conhecimen-
to da língua nacional, nem dos idio-
mas que falam os migrantes; o des-
conhecimento das políticas e “jogos 
econômicos” locais a respeito dos 
migrantes; o silêncio de uma igreja 
que deseja ser samaritana com os 
migrantes, mas parece não encon-
trar caminho, pois de certa maneira 
requer mudanças estruturais para 
uma verdadeira acolhida; os meca-
nismos de acolhida e acompanha-
mento dos migrantes usados pelo 
governo dificultam o acesso direto 
a eles; a cultura local de Siracusa, 
a ausência de elementos metodo-
lógicos pré-acordados entre nós, a 
necessidade de explicitar a espiritu-
alidade para além da religiosidade, 
estes são alguns dos elementos pro-
vocadores de mudanças. 

Diante dessa realidade entendo 
o significado de ser missionária, de 
viver as características da missão 
segundo o Evangelho (Mc 3, 13-14), 

isto é, de estar com o Mestre, ouvir, 
contemplar, aprender e deixar-me  
ser enviada por Ele a servir, acolher, 
estar com os migrantes, cumprir o 
mandato de Jesus. Isso vem acon-
tecendo desde janeiro de 2015, 
quando aqui chegamos para esta 
missão. Portanto, o ser missioná-
ria ganha sentido e vigor diante de 
expressões, por exemplo: “Vocês,  
além de ajudarem os migrantes, 
estão nos ajudando como diocese 
a perceber além de ver os migran-
tes”, disse-nos o vigário geral da 
Diocese. “Vocês são minha família”, 
expressou um migrante hospitali-
zado, depois que atendemos suas 
necessidades e lhe fizemos compa-
nhia no horário de visita. Ou ainda 
ao encontrarmos o grupo de meni-
nas jovens eritreias na praça que, 
ao abraçá-las nos confiaram: “nós 
não fomos violentadas na travessia 
da Líbia e do mar porque nossos 
amigos nos salvaram”.

Na missão também se vivem in-
dignações diante de expressões 
que evidenciam rejeição e intimida-
ção de nosso ser-agir missionário, 
tais como: “vocês apoiam e ajudam 
esses que escapam e não cumprem 
a lei”, disse-nos uma religiosa refe-
rindo-se aos migrantes na praça; ou 
ainda “nós temos quadro completo 
e segurança total para os migran-
tes, não precisamos de vocês”, pa-
lavras do prefeito; ou ainda outras 
instituições que, nos vendo nos ca-
minhos e nos locais onde estão os 
migrantes, nos questionam, quanto 
vocês recebem? Que tipo de centro 
de acolhida vocês têm? Quantos 
recursos vocês empregam? O que 
fazem aqui?

Esta complexa realidade muitas 
vezes me reduz ao despojamento 
total, ao sentimento de estar no lu-
gar dos próprios migrantes. Daque-

les migrantes que são totalmente 
despojados, feridos, perseguidos, 
expulsos de sua pátria, rejeitados, 
não amados, com suas identidades 
reduzidas a meros extracomuni-
tários. Não obstante, estar imersa 
nessa situação de contrariedades, 
de dor e esperança, de abandono 
e expressões de acolhida, de impo-
tência diante do poder estatal e ao 
mesmo tempo diante da ternura 
de Deus expressa nos gestos de so-
lidariedade me faz compreender o 
significado de ser missionária. Esta 
dinâmica provoca mudanças no 
meu ser e fazer missionário. 

Deus age, se faz presente, tem 
paciência, espera, acompanha os 

caminhantes, fortalece os fracos, 
acolhe e derrama óleo de mise-
ricórdia nas fragilidades, faz tre-
mer as estruturas pessoais rígidas 
e amolece o coração apaixonado 
pelo seu Reino. Enfim, a vida junto 
aos migrantes me confirma o valor 
de ser irmã missionária scalabrinia-
na e me impulsiona a assumir o de-
safio expresso pelo Papa Francisco 
na mensagem para o dia mundial 
do migrante e do refugiado acima 
citado. Os migrantes e prófugos nos 
interpelam a fazer mudanças pes-
soais e estruturais profundas.

Ir. Terezinha Lucia Santin, mscs
Siracusa-Itália 
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Um coração educador

O ponto de partida para um co-
ração que educa é ter o olhar fixo 
no Mestre Jesus, em seu amor mi-
sericordioso, refletindo e procu-
rando respostas às necessidades 
de nossos educandos. É oferecer 
oportunidades e encontros a fim 
de se educarem para a aceitação e 
a convivência com o humano e suas 
diferenças. É promover mudanças 
a partir de dentro, de um coração 
que se abra à alteridade, ao respei-
to, à fraternidade.

A prática do Mestre Jesus é sem-

pre uma prática amorosa, educati-
va e libertadora que “cresce em 
sabedoria, graça e tamanho, diante 
de Deus e dos homens” (Mt 2,52). 
O crescimento faz parte da huma-
nidade de Jesus. Em tudo o que 
vê e ouve, vive e sente, discerne a 
vontade de Deus. Assim, inicia sua 
missão e anuncia a Boa Nova do 
Reino.

Jesus via em cada um dos seus 
ouvintes uma pessoa única e ofe-
recia-lhe o que realmente neces-
sitava. A uns dizia uma palavra, 

a outros curava e a outros ainda 
expulsava os maus espíritos. Cada 
pessoa era tratada em sua individu-
alidade e sentia-se valorizada pelo 
Mestre. Diante de situações emba-
raçosas, na maioria das vezes, de-
volvia a pergunta, desconcertando 
seu interlocutor. “Mas vós, quem 
dizeis que eu sou?” (Mc8,29). Jesus 
desafia para uma resposta de fé, 
convicta, uma resposta pessoal.

Um coração que educa contribui 
com um viver juntos, na paz, na au-
tenticidade e na justiça. É sensível 
e capaz de colocar-se no lugar do 
outro, estabelecendo uma relação 
dialógica com respeito e valoriza-
ção às diferenças. Respeito não sig-
nifica concordar em todas as situ-
ações, em suas formas de viver ou 
em suas escolhas pessoais, mas é 
dar a devida orientação que a situa-
ção merece num esforço de captar 
seu mundo interior, sua verdadeira 
realidade humana.  É tentar enten-
der seus problemas, captar seus 
sentimentos e respeitar sua liber-
dade íntima em vista de um convi-
ver harmônico, criando uma siner-
gia que favorece o crescimento na 
fé e no agir ético e sociável.

Dom João Batista Scalabrini, 
fundador da Congregação das Mis-
sionárias Scalabrinianas, destacava 

a importância do ato de educar o 
coração, ao dizer: “Chama-se edu-
car ao aperfeiçoamento harmônico 
das capacidades humanas. E a edu-
cação abrange o corpo e o espírito, 
o coração, os afetos, a imaginação, 
a vontade com a inteligência”. Por-
tanto, via na educação uma das 
ações mais importantes para for-
mar pessoas de bem, cuja prática 
principal exige atenção amorosa. 
Por isso, a educação não deveria 
incluir somente a mente, o conhe-
cimento, a instrução, mas voltar-se 
para o todo do ser humano - cora-
ção/emoção/afeto, intelecto e von-
tade/atitudes.

Só um coração que ama, pode 

Ir. Marilúcia Bresolin, mscs
Mestre em educação

Caxias do Sul-RS

educar. Dessa forma, contribui para 
uma sociedade menos corrupta, 
uma família com vivência de valo-
res e um ser humanizado e capaz 
de humanizar.

Um coração que educa desafia o 
educando a avançar no crescimen-
to de sua personalidade, a ser sujei-
to e cidadão.

Um coração que educa é apai-
xonado pela vida, definido, exem-
plar e capaz de criar convicções. É 
incapaz de deixar-se contagiar pela 
desesperança. Alicerça-se num 
emigrar de si, para ir ao encontro 
do outro e cercá-lo de respeito e 
amor. O coração educador é cha-
mado a iluminar, a comunicar vida 

e, a ver no outro, não um concor-
rente ou um número, mas um ir-
mão com a grandeza do homem e 
da mulher “imagem e semelhança 
do Criador” (Gn1,26).

Um coração que educa tem a 
oportunidade de ajudar os seres 
humanos a navegarem neste mun-
do pluralista e multicultural com 
compaixão, aceitação, tolerância, 
promovendo mudanças a partir de 
dentro, abrindo-se ao outro como 
irmão de caminhada. 

Educar é um ato de amor, por 
isso um ato de coragem!
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“Onde está teu irmão? Acaso 
sou eu o guarda de meu irmão?”

A V Assembleia Geral dos Leigos 
Missionários Scalabrinianos ocor-
reu na cidade de Tijuana, no México, 
no período de 15 a 20 de setembro 
de 2015. Com o tema “Onde está 
teu irmão? Acaso sou eu o guar-
da de meu irmão?” (Gn 4,9), teve 
como objetivo aprofundar a espi-
ritualidade, o compromisso mis-
sionário e a consolidação do Movi-
mento na unidade, principalmente 
pela aprovação do Estatuto dos 
Leigos Missionários Scalabrinianos 
(LMS) que foi concebida pela Con-
gregação para os Institutos de Vida 
Consagrada e sociedades de Vida 
Apostólica. O local foi de extrema 
importância pela realidade migra-
tória em que vivem os migrantes 
e refugiados. Pudemos participar 

e “sentir na pele” quais seus senti-
mentos e o trabalho realizado pelas 
Irmãs Scalabrinianas na Casa Madre 
Assunta e Padres Scalabrinianos no 
Centro Scalabrini, locais de acolhida 
e onde os migrantes buscam apoio 
para poder recomeçar suas vidas 
com esperança e dignidade.

Durante o período da Assem-
bleia, passamos por vários mo-
mentos marcantes e que ficaram 
eternizados por fotos e no coração 
de cada participante. Um desses 
momentos foi o compromisso atra-
vés da Fórmula de Promessa, que 
aconteceu em uma celebração com 
muita emoção, esse foi um marco 
histórico para o movimento, pois 
todos os integrantes que participa-
ram eram membros efetivos. Outro 

momento significativo foi a eleição 
da nova Coordenação Geral e que 
coordenará o movimento no perío-
do de 2015-2018.

Enfim, o período em que parti-
cipamos da V Assembleia Geral dos 
Leigos Missionários Scalabrinianos 
foram momentos de aprendizagem 
e de experiências pessoais, que nos 
fizeram renovar nosso carisma e es-
pírito de sempre ajudar os que mais 
necessitam, sobretudo os migran-
tes,  com ações concretas, perce-
bendo onde está o meu irmão e o 
que ele está precisando de mim, e 
afirmando que sejamos guardas de 
todos esses irmãos mais frágeis e 
necessitados.

Giovana de Oliveira Minozzo
Conselheira Geral de Comunicação

Bento Gonçalves- RS

Menino, lá em minas, eu tinha 
inveja dos católicos. Eu era protes-
tante sem saber o que fosse isso. 
Sabia que, pelo Natal, a gente arma-
va árvores com flocos de algodão 
imitando neve que não sabíamos 
o que fosse. Já os católicos faziam 
presépios.

Os pinheiros eram bonitos, mas 
não me comoviam como o presé-
pio: uma estrela no céu, uma ca-
baninha na terra coberta de sapé, 
Maria, José, os pastores, ovelhas, 
vacas, burros, misturados com reis 
e anjos numa mansa tranquilidade, 
os campos iluminados com a glória 
de Deus, milhares de vaga-lumes 
acendendo e apagando suas luzes, 
tudo por causa de uma criancinha. 
A contemplação de uma criancinha 
amansa o universo. O Natal anuncia 
que o universo é o berço de uma 
criança.

Até os católicos mais humildes 
faziam um presépio. As despidas 
salas de visita se transformavam 
em lugares sagrados. As casas fica-
vam abertas para quem quisesse se 
juntar aos reis, pastores e bichos. E 
nós, meninos, pés descalços, pere-
grinávamos de casa em casa, para 
ver a mesma cena repetida e beijar 
a fita.

Nós fazíamos os nossos próprios 
presépios. Os preparativos começa-
vam bem antes do Natal. Enchíamos 
latas vazias de goiabada com areia, 
e nelas semeávamos alpiste ou ar-
roz. Logo os brotos verdes começa-
vam a aparecer. O cenário do nasci-
mento do Menino Jesus tinha de ser 
verdejante.

Sobre os brotos verdes espa-
lhávamos bichinhos de celuloide. 
Naquele tempo ainda não havia 
plástico. Tigres, leões, bois, vacas, 
macacos, elefantes, girafas. Sem 
saber, estávamos representando o 
sonho do profeta que anunciava o 
dia em que os leões haveriam de 
comer capim junto com os bois e as 
crianças haveriam de brincar com as 
serpentes venenosas. A estrebaria, 
nós mesmos a fazíamos com bam-
bus. E as figuras que faltavam, nós 
as completávamos artesanalmente 
com bonequinhos de argila.

Tinha também de haver um la-
guinho onde nadavam patos e cis-
nes, que se fazia com um pedaço de 
espelho quebrado. Não importava 
que os patos fossem maiores que os 
elefantes. No mundo mágico tudo 
é possível. Era uma cena “naif”. Um 
presépio verdadeiro tem de ser in-
fantil.

E as figuras mais desproporcio-
nais nessa cena tranquila éramos 
nós mesmos. Porque, se constru-
ímos o presépio, era porque nós 
mesmos gostaríamos de estar den-
tro da cena. (Não é possível estar 
dentro da árvore!).

Éramos adoradores do Menino, 
juntamente com os bichos, as estre-
las, os reis e os pastores.

Será que essa estória aconteceu 
de verdade? Foi daquele jeito des-
crito pelas escrituras sagradas? As 
crianças sabem que isso é irrelevan-
te. Elas ouvem a estória e a estória 
acontece de novo. Não querem ex-
plicações. Não querem interpreta-
ções. A beleza da estória lhes basta. 
O belo é verdadeiro. Os teólogos 
que fiquem longe do presépio. Suas 
interpretações complicam o mundo.

O presépio nos faz querer “vol-
tar para lá, para esse lugar onde as 
coisas são sempre assim, banhadas 
por uma luz antiquíssima e ao mes-
mo tempo acabada de nascer. Nós 
também somos de lá. Estamos en-
cantados. Adivinhamos que somos 
de outro mundo.” (Octávio Paz)

Seria tão bom se os pais contas-
sem essa estória para os seus filhos!

Rubem Alves
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A sensibilidade tem suas arma-
dilhas. Para aguns, diante da menor 
ameaça de fora, a sensibilidade leva 
a uma reação semelhante à de certas 
flores ou à do caramujo. Retraem-se, 
encerram-se dentro da própria casa 
e fecham hermeticamente todas as 
portas e janelas. Interrompem qual-
quer contato com o exterior. Outros, 
ao contrário, quando tocados pelo 
dedo visível ou invisível da ameaça, 
reagem como a serpente ou o galo 
de briga. Em um salto põem-de “de 
pé”, desferem imediatamente o bote, 
cuspindo seu veneno letal. Parecem 
molas comprimidas que, ao menor 
contato, disparam seu mecanismo de 
expansão sem limites.

Os primeiros, dentro da casa cer-
rada, tendem a ruminar as ofensas, 
injúrias ou ironias; as palavras, olha-
res ou insinuações oblíquas; os gol-
pes sofridos no vaivém das relações 
interpessoais; enfim, todo tipo de 
agressão implícita ou explícita. En-
simesmados, remordem tudo isso 
lenta e surdamente, sem emitir um 
“ai” de reprovação. Contraem-se 
como cordeiros tímidos e indefesos, 
mas, no fundo de si mesmos não raro 
destilam o veneno da raiva muda e 
impotente, da amargura e de uma 
possível vingança. Tudo isso, ao acu-
mular-se, tende a apodrecer, desti-
lando um gás fétido e venenoso. A 
vigança, por exemplo, chega a ser 
silenciosamente arquitetada, com di-
álogos fictícios cheios de ardor e ran-
cor, ríspidos, vívidos e violentos, os 
quais, no entanto, jamais serão ver-
balizados. Falta-lhes a coragem para 
atacar: temendo arranhar a própria 
imagem, preferem a aparência enga-
nosa de “pessoas pacíficas”. Em vez 
de falar e queixar-se no ato do golpe 
sofrido, costumam engolir em seco 
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não só a própria ameaça, mas tam-
bém o tiroteio raivoso e interior das 
palavras não ditas.

Os outros, em lugar disso, sempre 
atentos e alertas ao perigo, desen-
volvem a tendência do bíblico “olho 
por olho, dente por dente” ou do po-
pular “deu, levou”! De imediato, res-
pondem à agressividade com o dedo 
e a palavra em riste, dispostos sem-
pre ao enfrentamento e à luta. Neste 
caso as ameças, longe de amedron-
tá-los ou inibir-lhes o brio, estimulam 
ao desafio e à disputa. A exemplo dos 
peixes, entrevêm nesse campo da dis-
puta, do combate cara a cara, a água 
em que estão acostumados a nadar. 
Trata-se de uma oportunidade para 
exibir a aparente superioridade. Cada 
golpe recebido comporta uma reação 
à altura, isto é, se possível superior 
ao ataque. Vale justamente a máxi-
ma do futebol: a melhor defesa é o 
ataque. Antecipam este para poupar 
aquela. Jamais lhes falta unhas e den-
tes afiados como navalha, uma língua 
e um raciocínio ágeis e prontos para 
uma reação rápida e eficaz. Tampou-
co lhes falta um arsenal de “armas” 

inimaginável para os primeiros que, 
emudecidos, baixam os olhos e a ca-
beça, sem saber o que dizer. 

As pessoas semelhantes às flores 
e caramujos, exibindo uma aparente 
delicadeza, na verdade sofrem em 
suas entranhas mais profundas e re-
cônditas. Tudo engolem, mas nem 
tudo são capazes de digerir. Cultivam 
mágoa sobre mágoa, acumulam res-
sentimento sobre ressentimento – o 
que impossibilita qualquer diálogo 
transparente. Em longo prazo, tal 
sofrimento pode desenvolver uma 
atitude permanente de autodefesa. 
Em casos doentios ou patológicos, 
costumam construir um escudo que 
os isola do grupo, da relação ou de 
um convívio sadio e saudável. Levan-
tam uma barreira preventiva a todo 
e qualquer tipo de comunicação. 
Revelam-se (ou se tornam) extrema-
mente introvertidos e avessos ao mí-
nimo contato. Criam muros e evitam 
pontes! Pior que isso, porém, é que a 
mágoa e o ressentimento silenciosa e 
longamente cultivados – cozinhados 
em fogo lento – podem desencadear 
tempestadades histéricas e imprevi-

síveis. As nuvens quando se adensam 
sobre o céu escuro provocam raios e 
trovões, as águas e os ventos, quando 
demasiadamente represadas, rom-
pem os diques e tudo devastam com 
inesperadas tormentas e avalanches.

As pesoas que se assemelham 
a serpentes ou galos de briga, por 
outro lado, tendem a ver em tudo e 
em todos, um risco de ameaça. Nas 
situações mais diversas, compare-
cem sempre armadas, com a palavra 
pontiaguda e vivaz, feito faca afiada. 
“Não levam desaforo para casa”, diz-
se popularmente. Devem ter a última 
palavra, desferir o último golpe, per-
manecer sempre “por cima”. Também 
aqui o diálogo aberto e franco torna-
se impossível. A razão é simples: tais 
pessoas trazem sempre a resposta 
pronta, mesmo antes de a pergunta 
ser formulada. Cortam ao meio a per-
gunta, achando-a impertinente e ino-
portuna. São incapazes de ouvir os 
argumentos do interlocutor porque 
consideram “perda de tempo”. Vão 
logo à solução final, defenitiva e na 
maioria das vezes tempestiva. Agem 
de forma impulsiva, impetuosa, ins-
tintiva! Esse modo às vezes brutal e 
imediatista de enfrentar as situações 
adversas, por outro lado, revela em 
não poucos casos uma fraqueza ocul-
ta. O grito, a mão armada e a predis-
posição à agressividade, em lugar de 
expressar segurança, costumam ser 
sinais ineqívocos de debilidade tra-
vestida de aparente fortaleza. Para 
encobrir deblidades inconfessadas e 
inconfesáveis, estão sempre dispos-
tos a erguer a voz e os punhos.

Entre uma e outra dessas ten-
dências extremas, entretanto, existe 
uma via de meio que procura fugir 
aos dois pólos de tensão. Em lugar 
da instrospecção mórbida, por uma 
parte, ou da agressividade sempre 
à flor da pele, por outra, predomina 
neste caso o sentido da escuta aten-

ta e ativa, da compreensão e da har-
monia. Sobre esse terreno firme mas 
maleável, as tensões pouco a pouco 
se neutralizam, os conflitos se diluem 
no silêncio de quem é capaz de ouvir. 
Nasce e cresce, com certa naturalida-
de, uma propensão ao entendimen-
to. A sabedoria de ouvir com atenção 
toma o lugar do ressentimento ou da 
resposta pronta, imediata e quase 
sempre inadequada, abrindo espaço 
a uma simpatia recíproca, flexível e 
até mesmo amigável. 

Nesta, a convivência pacífica pre-
valece sobre a conflitividade laten-
te e não raro gratuita. Constrói-se 
um caminho que, não obstante as 
diferenças e obstáculos, pode ser 
percorrido de forma recíproca e en-
riquecedora. Em vez de privilegiar 
aquilo que é distinto, divergente e 
estranho, confere-se maior impor-
tância àquilo que é convergente. 
Adquiere relevância não o que nos 
separa, e sim o que nos aproxima. 
A disposição prévia ao intercâmbio 
substitui o constraste e as arestas 
puntilhosas. Um clima propenso à 
fraternidade e à solidariedade tem-
pera as palavras e os silêncios, os 
olhares e os gestos. Descortina-se, 
com isso, um novo horizonte de diá-
logo, onde a verdade, longe de exibir 
dogmas, moralismos e leis rígidas, 
torna-se uma busca comum. Não 
está num ou no outro lado, mas no 
diálogo e no próprio caminho.

Além disso, as duas caricaturas 
descritas mais acima representam, 
como vimos, tendências extremas. A 
realidade é, ao mesmo tempo, bem 
mais rica, tortuosa e complexa: entre 
um pólo e outro do espectro, existe 
uma infinidade de posições interme-
diárias, mais próximas de um extre-
mo,  e mais distantes do outro. Por 
outro lado, convém não esquecer 
que cada pessoa em particular, em 
situações e circunstâncias particula-

res, possui algo de caramujo e algo 
de serpente, avizinhando-se de um 
ou outro lado do espectro. “Virtus in 
medium est” (a virude está no meio) 
- diria o velho Aristóteles. Fica de pé 
a perguta: entre o caramujo, que ao 
menor toque esconde-se para fugir 
ao confronto, e a serpente, sempre 
pronta a saltar sobre o adversário – 
como cultivar uma relação equilibra-
da e harmoniosa, sem que nenhum 
dos dois tenha necessariamente de 
“perder” ou “ganhar”? Por que a his-
tória sempre deve apontar “derrota-
dos” de um lado, e “vencedores”, de 
outro? 

Eis o grande desafio. Na socieda-
de pós-moderna ou pós-industrial, 
cada vez mais tropeçamos com os 
“mil rostos” do outro. A crescente 
mobilidade humana, com desloca-
mentos humanos de massa em todas 
as direções, de um lado, e a revolu-
ção das comunicações, da informá-
tica e dos transportes, de outro, fa-
zem do globo uma pequena aldeia. 
O pluralismo multiétnico e a mistura 
de povos, culturas, religiões e visões 
de mundo é hoje uma realidade irre-
verssível. O outro, o estranho e o dife-
rente batem continuamente à nossa 
porta. Por isso, torna-se pertinente 
a pergunta que dá o título a um dos 
livros de Alain Touraine: podemos vi-
ver juntos?

Pe. Alfredo J. Gonçalves, cs
Missionário Scalabriniano

Roma-Itália
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O carvão e o diamante
O mundo é. O homem pode ser”

                                                                                              Anônimo

O mestre chamou os seus três principais discípulos e apresentou-lhes o mais belo diamante que 
jamais alguém vira no mundo. E perguntou-lhes: - Algum de vocês já viu coisa mais bela e valiosa em 
suas vidas?

- Não, mestre - disse o primeiro. Esse diamante é a coisa mais bonita e perfeita que já vi na minha 
vida. Não há nada que se possa comparar a ele na terra. É lindo, é brilhante, é extraordinário. Sua 
beleza ofusca a vista. Creio que não há nada mais valioso em todo o mundo.

-  Realmente, mestre - respondeu o segundo. Esse diamante é extraordinário. Creio que nada há 
de mais bonito e agradável aos olhos do que essa pedra maravilhosa. Nem que eu viva centena de 
anos, creio que jamais verei tanta beleza em outra obra da natureza. Acredito que deva valer muitos 
milhões, e acho que nenhuma pessoa no mundo deve ter tanto dinheiro assim para comprá-lo.

- Concordo com os meus companheiros, mestre - disse o terceiro. - Esse diamante é realmente 
belo. Agrada a vista e deve alcançar um alto preço no mercado das pedras preciosas. Mas não de-
vemos esquecer que ele é somente um pedaço de carvão que foi submetido a uma alta pressão por 
muito tempo. 

- Sábias palavras, meu jovem - disse, com um largo sorriso, o mestre. Todo diamante já foi um dia 
um mero pedaço de carvão. A natureza o submeteu a uma forte pressão por milhares de anos e ele 
se tornou a mais brilhante e valiosa das pedras. Somos todos carvões que podem se tornar valiosos 
diamantes. Quanto maiores as dificuldades que vencemos, maior o nosso valor. 

O espírito do homem que suporta as pressões da vida sem se romper brilha mais que o diamante 
mais cristalino e também vale muito 
mais do que milhares deles. “Suscita no coração de muitos jovens 

o desejo, a disponibilidade e a vontade 
de seguir- Te de perto, 

por toda a vida”. 
                                                     Scalabrini



Senhor Jesus Cristo,
Vós que nos ensinastes a ser misericordiosos como o Pai celeste,
e nos dissestes que quem Vos vê, vê a Ele.
Mostrai-nos o Vosso rosto e seremos salvos.
O Vosso olhar amoroso libertou Zaqueu e Mateus da escravidão do dinheiro;
a adúltera e Madalena de colocar a felicidade apenas numa criatura;
fez Pedro chorar depois da traição,
e assegurou o Paraíso ao ladrão arrependido.
Fazei que cada um de nós considere como dirigida a si mesmo as palavras que
dissestes à mulher samaritana:
Se tu conhecesses o dom de Deus!
Vós sois o rosto visível do Pai invisível,
do Deus que manifesta sua onipotência, sobretudo com o perdão e a misericórdia:
fazei que a Igreja seja no mundo o rosto visível de Vós, seu Senhor, ressuscitado e na glória.
Vós quisestes que os Vossos ministros fossem também eles revestidos de fraqueza
para sentirem justa compaixão por aqueles que estão na ignorância e no erro:
fazei que todos os que se aproximarem de cada um deles se sintam 
esperados, amados e perdoados por Deus.
Enviai o Vosso Espírito e consagrai-nos a todos com a sua unção
para que o Jubileu da Misericórdia seja um ano de graça do Senhor
e a Vossa Igreja possa, com renovado entusiasmo, levar aos pobres a 
alegre mensagem proclamar aos cativos e oprimidos a libertação
e aos cegos restaurar a vista.
Nós Vos pedimos por intercessão de Maria, Mãe de Misericórdia,
a Vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo, 
pelos séculos dos séculos.
Amém.
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