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A PALAVRA DE PATRIZIA             
                                    
Queridas missionárias, 

uma saudação a todas. O desejo de uma Feliz Páscoa mesmo que chegue 
atrasado, recebam-no igualmente. Cristo ressuscitado está sempre conosco para 
aumentar a nossa Esperança. 

Hoje, eu gostaria de tentar de falar um pouco sobre o tema da  e s c u t a  e 
trago referências:  

1. de um evento de alguns dias atrás que repercutiu em todo o mundo: a morte 
de  do escritor e filósofo italiano Umberto Eco; 

2. do III ° documento "Contemplais", escrito no Ano Jubilar para a vida 
consagrada; 

3.  da Constituição. 
 
Na escuta da Diversidade 
 

1. Durante o funeral de Umberto Eco, um tema a ele muito querido e recordado 
pelos presentes na cerimônia fúnebre,  me impressionou particularmente e me 
sugeriu a reflexão sobre "A ESCUTA da DIVERSIDADE". Parece que, ele escritor, 
filósofo e professor, tenha sido  formado para a escuta no silêncio, olhando em 
volta de si e escutando especialmente o que as coisas e as pessoas despertam 
nele. Ele contava aos outros o que ouvia no silêncio, ciente de que em qualquer 
caso, a verdade, mesmo se procurada, nunca é alcançada definitivamente e que é 
necessário estar em constante busca. 

Este pensamento humano e científico, vivido e aprendido no curso de uma vida 
inteira me fez pensar em: 

-  quantas diversidades na criação, quantas diversidades existem em torno 
de nós, quantas pessoas diferentes, quantos Povos diferentes. Todos os dias, 
quantas relações humanas se comprometem ou se alteram só porque falta a 
capacidade de conciliar o pensamento diferente, a opinião diferente, a sensação 
diferente, o diferente agir nas ações humanas necessárias para a vida. É sempre 
mais frequente querer impor um pensamento, uma moda, um instrumento, um agir 
que nem sempre leva à verdade, à concórdia, à harmonia entre as pessoas e entre 
os Povos. Tudo isto, muitas vezes, resultado da incapacidade da escuta, porque 
muito concentrados em si mesmos, nas próprias verdades, nas próprias 
frustrações, no desejo de se sentir reconhecidos importantes, em seu próprio lucro 
pessoal.... 
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-  A escuta é na realidade o primeiro ato a ser cumprido precisamente 
quando alguém quer se relacionar, estar em diálogo, em colaboração, em caminho 
com outras pessoas:  na família, na sociedade, na igreja, na família espiritual ou 
associação que partilha os nossos ideais. Escutar para deixar que o outro que está 
diante de mim encontre suas respostas, o seu caminho, a sua verdade, mesmo 
que diferente da minha. Escutar é fazer de maneira que o outro permaneça com o 
desejo de falar de si sempre mais, sentir-se importante porque alguém sabe como 
escutá-lo na sua diversidade. 

Deixei-me levar por estes poucos pensamentos que eu compartilho com vocês, 
pensando em como despertou em mim a reflexão sobre a escuta de tantas 
pessoas reunidas por uma circunstância... a morte de um homem, Umberto Eco, 
para muitos desconhecido, para outros: colega ou amigo, ou homem comprometido 
no mundo com seus escritos e seus silêncios, a sua ironia e sua busca pela 
verdade. 

O fato fez-me pensar também em uma missionária que deu tanto pela 
formação no Instituto: Luisa I. Ela também já não está nesta terra, sabia mergulhar 
no pensamento inspirado na cultura até alcançar através da leitura e da busca 
humana, aquela profunda do espírito. Luisa I. era uma mulher silenciosa, mas 
apaixonada na busca do sentido da vida: lia muito, pensava muito, elaborava o 
pensamento humano para compreender a origem e ascetismo, transmitia-o 
dissipando a complexidade e, ao mesmo tempo demonstrando a simplicidade na 
aprendizagem da vida. Uma mulher e uma missionária que, basicamente, escutava 
porque capturava em torno dela as muitas diversidades existentes em seu mundo 
e em seu ambiente de vida, escutava a si mesma, confrontando-se com o 
pensamento da cultura, que não era nada mais do que busca e aprendizagem da 
vida que lhe foi requerida pela realidade secular em que vivia. 

Hoje eu redescubro este seu exercício de aprendizagem na vida, do valor e da 
preciosidade da sua escuta através do amor à cultura, uma diversidade que, para 
ela e para nós que pudemos partilhar o caminho, foi um caminho precioso de 
crescimento humano e espiritual. Sua escuta e seu entusiasmo deixaram abertas 
estradas ainda inexploradas de busca e de preciosidade, ainda mais agora que o 
Instituto em suas muitas diversidades culturais, étnicas, formativas, precisa 
encontrar-se na verdade da chamada, que deve ser sempre buscada com qualquer 
instrumento capaz de iluminar a mente e de aquecer o coração. 
 
2. "Contemplais" (III ° Doc. para os Consagrados) 

 
O documento é um convite para a vida consagrada. Fixar o olhar no coração do 

nosso viver: pedir a razão da nossa "busca" de Deus; interrogar a dimensão 
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contemplativa dos nossos dias, para reconhecer o mistério de graça que nos dá 
substância, emociona-nos, transfigura-nos. Ressoa o desejo:Põe-me como selo 
em teu coração (CT 8,6) … ... O amor autêntico é sempre contemplativo (Papa 
Francisco) 

O documento no n. 8 aborda o tema da escuta e da busca: 
"Amar significa estar prontos para viver o aprendizado diário da busca. A 

dinâmica da busca atesta que ninguém é suficiente por si só, exige de encaminhar-
se para um êxodo nas profundezas de si mesmos, atraídos por aquela "terra 
sagrada que é o outro", para fundir-se em comunhão. O outro porém é um mistério, 
está sempre além dos nossos desejos e das nossas expectativas, não é previsível, 
não pede posse mas cuidados, tutela e espaço de florescimento para sua 
liberdade. Se isto se aplica para a criatura humana, muito mais para Deus, o 
mistério da soma liberdade, de relação dinâmica, de plenitude cuja grandeza está 
além de nós, cuja fraqueza manifestada através da Cruz que nos desarma... ... A 
busca envolve fadiga, pede para se levantar e se colocar em caminho, pede para 
assumir a escuridão da noite (Ct 3,1-2-3). A busca também comporta a 
incompreensão (Ct 5, 2-6), e apenas aqueles que superam o perigo da noite por 
Amor,  podem saborear a frescura do encontro. 

Quantas oportunidades que a vida nos oferece para estar com os outros, 
compartilhar experiências, lutas, alegrias, sofrimentos, serviços. Sentimo-
nos em constante busca ou desencorajadas que voltamos o olhar para outro 
lugar, fugimos daquela que para nós pode ser uma oportunidade valiosa da 
nossa e da busca do outro, no amor e na verdade? 

O documento confirma que há uma aprendizagem diária da busca: "Seu rosto, 
Senhor eu procuro (Sl 26,8). Peregrino na busca do sentido da vida, envolta no 
grande mistério que o rodeia, o homem busca de fato, mesmo que 
inconscientemente, o rosto do Senhor. A busca de Deus une todos os homens de 
boa vontade, mesmo aqueles que se professam não crentes confessam este 
profundo anseio do coração. 

Papa Francisco indicou a dimensão contemplativa da vida como o entrar no 
mistério. "A contemplação é inteligência, coração, joelhos," é a capacidade de 
maravilhar-se; capacidade de escutar o silêncio e ouvir o sussurro de um fio de 
silêncio sonoro do qual Deus fala conosco. Entrar no mistério nos pede para não 
ter medo da realidade: não fechar-se em si mesmos, não fugir daquilo que nós não 
compreendemos, não fechar os olhos diante dos problemas, não negá-los, não 
excluir os interrogativos, ir além das próprias cômodas certezas, além da preguiça 
e da indiferença que nos enganam, e colocar-se na busca da verdade, da beleza e 
do amor, buscar um sentido não óbvio, uma resposta não banal para as perguntas 
que minam a nossa fé, a nossa lealdade e a nossa razão". (n. 9) 
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"O ser humano está em constante tensão, sempre mirando um 
aperfeiçoamento, constantemente em viagem, em "busca". Não falta o risco de 
viver narcotizados pelas fortes emoções, em uma perpétua insatisfação. O  nosso 
tempo também é um tempo desconfortável que consuma, é essencial ser 
conscientes e interceptar  os sons da alma pós-moderna, permanecer na 
fragilidade,  no vigor  das raízes, para fazer memória no mundo da vitalidade 
profética do Evangelho. 

A vida cristã exige uma transformação, uma purificação, uma elevação moral e 
espiritual do homem; exige a busca.... Aquela busca que toca os problemas diários. 
Deus não pode ficar de fora das nossas famílias, dos nossos amigos, dos entes 
queridos, da economia. Deus não pode ser um estranho, mesmo em nossa vida 
consagrada (n.10)  
 
3. A constituição forma à escuta 

 
- Primeiramente, a escuta atenta do Espírito; a escuta do Pai presente em 

segredo, na oração diária e nos momentos frequentes de encontro com Ele.  
- A escuta da vontade de Deus para nós e para os homens na história, através 

da voz da nossa consciência iluminada pela Palavra de Deus, solicitadas pelos 
sinais dos tempos na Igreja e no mundo, os deveres, os compromissos, os 
acontecimentos, os imprevistos, os contatos com os outros... É a escuta de cada 
momento.  

-  A escuta da Igreja e de seus Pastores.  
- A escuta de Deus na Constituição aprovada pela Igreja: cada uma é 

corresponsável pelo bem comum, porque o Instituto é sempre fiel ao seu carisma.  
- A escuta das nossas corresponsáveis para que o diálogo nos ilumine, nos 

ajude no crescimento humano, cristã e consagrado.  
- A escuta recíproca no Instituto, entre nós missionárias e com os associados, 

para que se estabeleça entre nós, no diálogo, uma real comunhão.  
- A escuta do outro, aceito com simpatia; escuta indispensável para a partilha 

da vida com suas alegrias e suas dores. (do Dicionário) 
Portanto, muitos são os momentos que nos conduzem a uma atitude de escuta 

que também exige uma resposta, uma atenção e uma abertura muito querida a 
Deus. 

Não podemos esconder as dificuldades de hoje, também para nós, para 
sermos capazes de fazer silêncio dentro de nós, para dar espaço à escuta de tudo 
o que o mundo de hoje quer nos dizer e de quais respostas podemos dar, sabendo 
de não querer trair as expectativas dos que encontramos todos os dias. 
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Qual escuta no Instituto a cada nosso encontro pessoal e comunitário 
sabemos doar a nós mesmas? Há muitas perguntas que a realidade Instituto 
de hoje nos apresenta. Sabemos nos colocarmos todas na escuta da nossa 
realidade local (Região, Distrito, Fundação, Grupo, pessoa), procuramos em 
conjunto respostas para o bem de cada uma e de todas? As incertezas, as 
trevas das nossas fragilidades humanas, porque bloqueiam a nossa busca? 

Buscar é essencialmente abrir os corações e viver no Amor, acolher, esquecer-
se de si mesmas para escutar a outra. Nós não temos respostas certas para o 
outro, mas è possível buscar juntas, escutar e caminhar juntas, dialogar sem nunca 
parar e sem nunca ferir-se, sabendo de estar  juntas na busca da verdade. 
Entender-se e ajudar-se, mesmo quando se pode ter cometido algo de errado, 
ninguém possui a verdade, e o medo de ter errado não pode bloquear um caminho 
quando ele é considerado um dom de Deus.  

A verdade deve ser procurada continuamente com humildade e com a 
consciência que todas nós somos criaturas limitadas, mas potencialmente capazes 
de Amar, porque esse é o fim da nossa vida: "Amar a Deus e amar o próximo", 
esta tarefa é confiada a todos aqueles a quem Deus chama para segui-lo, em 
todas as condições e em todas as circunstâncias da vida, em cada país e em cada 
grupo local. 

Nós aprendemos em nossas vidas diárias a permanecer na escuta do mundo 
em torno de nós, no silêncio escutamos a voz da nossa consciência, em 
fraternidade recebemos e doamos somente Amor, sem deixar-nos dividir ou 
desviar das falsas verdades. 

A todas, boa busca e boa escuta. 
                                                                                                            

                                                                Patrizia 
 
Bucchianico, março de 2016 
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EDITORIAL 
 
Nesta primeira edição do ano de 2016, queremos agradecer a colaboração e a 

tarefa que nos foi confiada para que este instrumento de trabalho, reflexão, 
consciência que deve servir a todos os membros do Instituto, a fim de nos 
sentirmos mais e mais "gêmeas" e comprometidas no vivido da vocação e da 
missão entre os sofredores.  

Neste contexto, a contribuição da Comissão para a formação convida-nos a 
aprofundar a responsabilidade de nós MdI para realizar o nosso projeto existencial, 
sabendo que não estamos sozinhas neste caminho, mas com e na presença do 
nosso Deus. Projeto que nos leva a viver a realidade diária com os pés no chão, 
partilhando sofrimentos e esperanças juntamente com a família humana a cada dia 
que começa. Daí a importância de redescobrir a nossa Constituição como caminho 
formativo por excelência, com uma atitude aberta e compreensiva para as 
questões mais próximas e distantes, embora não tenhamos a resposta para tudo.  

Nesta mesma linha de pensamento, Patrizia salva o valor da escuta da 
diversidade em três pontos de perspectivas: a ressonância da morte do 
escritor/filósofo italiano Umberto Eco, o Documento III "Contemplais" (no Ano 
Jubilar para a vida consagrada), a nossa Constituição. Escuta que nos leva a uma 
constante busca da vontade de Deus para nós e para os homens em todos os 
momentos e circunstâncias que sejam. 

As Responsáveis pelas Fundações compartilham a experiência preciosa 
desenvolvida com as MdI e Associados e publicamos outras contribuições 
individuais para o nosso jornal. 

A participação de Agnese no encerramento do ano da vida consagrada é um 
sinal de uma verdadeira fraternidade e aceitação mútua na unidade dos carismas 
chamados e treinados para viver de maneira responsável a história. 

Deidamia nos oferece também o que aconteceu na 5ª Convênio Eclesial 
Nacional de Florença, onde se trabalhou com a Exortação Apostólica Evangelii 
Gaudium do Papa Francisco, destacando mais uma vez a importância de "sair" na 
periferia em um estilo de acordo com a humanidade de Cristo. 

No Ponto sobre...", Angela compartilha a sua preocupação para redescobrir o 
termo "estilo" da laicidade proposto pela Constituição no art. 7 atual e na sua nova 
formulação. Para este fim, nos propõe de focalizar a atenção sobre qual estilo da 
secularidade vivemos hoje, aprofundando os quatro aspectos que o papa 
Francisco desenvolve na Apostólica EG. 

Na "Animação vocacional", nos é oferto um percurso para se desenvolver neste 
2016 no contexto dos recentes grandes eventos eclesiais. A Igreja convida-nos a 
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abrir os nossos corações à ação do Espírito para acompanhar os outros em seus 
percursos de crescimento, discernimento e libertação. 

Além disso, encontramos a atualização do site web do Instituto com as 
respectivas indicações para o acesso e sucessiva utilização. 

E como de costume, lembramos aquelas (MdI e familiares) que voltaram à 
Casa do Pai. 

Leitura proveitosa iluminada pela luz do Ressuscitado!  
   

A redação 
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Formação 
 

 
 

Da Gaudium et Spes n.1: "As alegrias e as esperanças, as tristezas e as 
angústias dos homens, especialmente dos pobres e de todos aqueles que 
sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e angústias 
dos discípulos de Cristo, e não há nada de genuinamente humano que não 
encontre eco em seu coração ".        
Tema: Todos os dias e em todos os lugares de nossas vidas estamos 
em caminho com a constituição que nos renova para sermos 
obedientes à nossa laicidade consagrada nos acontecimentos deste 
mundo.  

 
 

 
 
Começamos deste número 1 do InsiemeEnsemble 2016 o aprofundamento e o 
desenvolvimento do tema formativo que nos foi confiado pela Assembleia Geral no 
ano passado. Cada MdI Cristo Esperança o acolhe na própria vida como um 
percurso de reflexão pessoal e comunitário. O tema nos confia palavras intensas, 
plenas de significado. Poucas palavras, que querem comprometer-nos de modo 
que se tornem nutrimento, através do estudo e da partilha: alimento que deseja ser 
mastigado, dividido, para que se torne vida. Estamos conscientes de que em uma 
primeira abordagem, os artigos poderão parecer complexos, mas estamos 
confiantes de que eles possam constituir  um nutrimento adequado para os 
adultos, que têm recursos para mastigar também os alimentos "sólidos" ( "O 
nutrimento sólido é ... para os adultos, para aqueles que, através da experiência, 
são exercitados para discernir o bem do mal" Hebreus 5,14).   
É possível que um artigo não satisfaça plenamente as necessidades de quem lê, 
ou não responda a critérios e finalidades formativas, que são consideradas mais 
justas e verdadeiras. Gostaríamos que tudo se tornasse alimento compartilhado, 
em nossos encontros, oportunidades para levantar questões, fazer perguntas, 
fazer nascer o desejo de nos compararmos com aqueles que compartilham 
conosco o caminho de Missionárias. A verdadeira academia de ideias e de 
experiências de vida, de diálogo, também através do InsiemEnsemble, é a forma 
mais fecunda de formação mútua.  
Bom caminho a todas!      

 
As encarregadas pela formação 
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... nada do que é genuinamente humano que não encontre eco em seu 
coração." 
... Isso lembra-nos do parágrafo 1º da Gaudium et Spes, que nos propomos de 
manter como guia base de orientação formativa  para estes cinco anos. Isso nos 
leva ao caminhar de Jesus entre os homens-mulheres de Seu tempo: nada 
descartou, Jesus, do "genuinamente humano" que buscou, reconhecido, e feito 
emergir em todos aqueles que encontrou. Mesmo aonde parecia existisse somente 
o pecado, a ignorância, o egoísmo... 
Talvez isso nos é pedido, em obediência à nossa laicidade consagrada, como 
itinerário de formação: aprender a fazer de nós eco do "genuinamente humano" em 
todas as realidades do nosso tempo.  
Mas o que é a "formação"? Foi muito solicitada a mim a breve, mas intensa 
reflexão de Lia durante a AG2015 (1): a coragem-projeto para dar "forma" à 
substância, para garantir que a forma conte a substância. Neste, eu acho, que se 
resume um projeto formativo. Me formo para estar em conformidade com uma 
substância. O que eu vivo, o que eu faço, o que compartilho, o que eu digo,  de 
alguma forma deveria, mais e mais,  contar essa "substância".   
Devemos, certamente, ter clara a "substância": a qual projeto-objetivo nos 
formamos? Lia nos oferece uma perspectiva que talvez nos surpreende: por 
tradição, e talvez por hábito, falamos do "projeto de Deus para nós", e nos 
agitamos para tentar corresponder o que pensamos ser o que Deus tem planejado 
para nós. Muitas vezes, neste ofegante percurso, continuamos de ter a percepção 
de um "fracasso": nós nunca estaremos à altura do projeto ... é verdade que a 
misericórdia de Deus nos reabilita todas as vezes, e todavia,  há sempre essa 
sensação de fracasso! 
Mas Lia lembra-nos: "Deus não tem projetos para nós." Desde sempre o único 
projeto de Deus é o de fazer parte de nossos projetos: Deus tem um projeto com 
nós, um projeto de recíproco amor... qualquer que seja a estrada para a realização 
pessoal que pretendemos intraprender ...  
O que nós decidimos de viver, portanto, não é o projeto de Deus para nós. É a 
adesão de um dom, de um convite, que abriu nossos corações e mentes para uma 
novidade que pede para se tornar carne em  nós ...: celebrar, ou seja, em qualquer 
realidade o que a vida nos oferece, um "kairόs", um momento de graça. Celebrar o 
"sacramento do momento presente" (2): hoje, neste dia, de acordo com a lógica de 
filhas, à imagem de Seu Filho. Ele veio entre nós como um homem, não para 
julgar, mas para dar vida em abundância (Jo 3,16-17). - Isto que estou fazendo 
hoje, o que eu estou vivendo, é para dar vida? é dar a vida? ... está no amor de 
Deus? "o que Deus gosta mais," para mim, para ele / para ela, para todos os 
homens (3)? Faz parte da novidade para a qual abriu nossos corações, 
individualmente e comunitariamente?  
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Nós fazemos o projeto: escrevemos a Constituição, fazemos uma revisão da 
Constituição, tentamos reconhecer a "forma" para indicar o perfil, para tomar 
forma, para que melhor possa expressar-se concretamente a nossa adesão, a 
substância do dom, para que o convite se traduza  em vida concreta � "o que irei 
fazer"? ... irei fazer celeiros que possam conter todas essas riquezas (Lc 12,18) ?... 
Ou a transformarei em migalhas como o pão partido? A transformarei em migalhas 
como paciência, como experiência da dor da vida do outro,  dos outros, do mundo? 
A transformarei em migalhas dentro da com-paixão, dentro da experiência 
compartilhada de "não-saber-o-que-fazer juntos ..." (2) E o farei hoje, neste dia, que 
é o espaço do meu projeto com Deus. Por isso a nossa Constituição é o nosso 
maior projeto formativo. É o percurso através do qual a substância pode tomar 
"forma".  
"O Espírito do Senhor está sobre mim ... Hoje esta Escritura foi cumprida ..." 
(Lucas 4:21)  
Hoje! Talvez até mesmo ontem, mas talvez eu não tenha percebido... não por 
indiferença ou preguiça. Mas, entretanto, este é "hoje" que me compromete, além 
de ontem e de amanhã.      Deixo-me conduzir por uma reflexão sobre o Jubileu (4) 
de acordo com a tradição do Primo Testamento: uma utopia, uma intuição 
extraordinária. Todos devem ter uma segunda possibilidade, de acordo com a lei 
bíblica. Pelo menos a cada 50 anos, tudo começa de novo: é um comando, é a Lei.  
Nós não estamos acorrentados inexoravelmente a uma realidade que nos 
aprisiona. E Jesus, na sinagoga de Nazaré, o anuncia a nós: Hoje esta Escritura se 
cumpre...  
   - o hoje como um novo começo...  
Cada novo dia è este hoje no qual a Escritura se cumpre. Cada novo dia, o Senhor 
está comprometido a cumprir a profecia: é um convite de hoje, de todos os dias. Eu 
reconhecê-los entre os mil convites ou os mil obstáculos que encontro neste meu 
"hoje"? Eu sei olhar para este dia como o dia em que a profecia se cumpre. Hoje, 
neste dia, eu ainda recebo a riqueza da Escritura que se cumpre: não é cumprida 
uma vez por todas! O que me diz este dia? Qual encontro me propõe, este dia? 
Qual ano de misericórdia do Senhor se está cumprindo, neste dia?  
...se pode perder a vida vivendo... (5), sem ver, sem sentir, sem deixar-se envolver 
no que pede a vida.   
Podemos aprender a cultivar a criança que está em nós? (Marcos 9,36-37: ... se 
vós não vos tornardes como um destes pequeninos...) "Criança" porque está 
disponível ao hoje, porque não envolvido em impedimentos ou pré- compreensões, 
disponível às mudanças de si mesmo e da realidade. Criança que fica curiosa com 
o que acontece, que faz perguntas, sem a pretensão de ter respostas para tudo. 
Há um mistério lá fora, nós mesmos somos um mistério que se está revelando... 
Somos convidados a perceber e a surpreender a nós mesmos! Hoje, neste dia...   



13 

 

Hoje encontro propostas de trabalho que podem me fazer cúmplice de iniquidade, 
ou aberto à solidariedade. Hoje encontro decisões que envolvem a vida e o 
trabalho de outros. Hoje encontro a dor: um luto que me entristece, um diagnóstico 
que me preocupa, um obstáculo que me faz sentir impotente. Hoje, o peso da 
idade deixa-me confusa e incerta. Hoje ninguém mais me entende... Este "hoje" é o 
dia em que a vida me  interpela. Posso não responder: quem irá responder por 
mim?  
Encontro a multidão  de homens de hoje, especialmente dos pobres e de todos os 
que sofrem... encontro as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias... 
(GS 1), as traições, os cuidados no amor,  o sofrimento do amor, a ansiedade do 
medo, a incerteza do que irá acontecer: as encontro para mim, e as encontro para 
aqueles que estão perto de mim... Eu consigo desviar o olhar, mas na verdade, 
hoje, me foi pedido para olhar, para "ver ", para "sentir ", para "saborear", para 
"ouvir", para "tocar"... Todos os cinco sentidos participes no que acontece, com 
quem ri e com quem chora; e todo o corpo dentro deste mundo, para que possa 
fazer experiência no mundo e transmitir a paixão do espírito ("nada que seja 
espiritual acontece se não no corpo" (5)) �è o "mistério do outro/Outro", que nestes 
dias chega através dos sentidos... O que eu sou, hoje é um dom que eu recebo do 
relacionamento com o outro, os outros/ o Outro... hoje ao contrário de ontem e, 
provavelmente, ao contrário de amanhã... Este dia, me oferece o espaço e o tempo 
de relações (pelo menos uma, da qual eu  possa perceber, mas talvez, para olhar 
bem, mais do que uma): encontro um outro / Outro, com quem aprendo o sentido 
do que eu estou me tornando.  
Por isso a formação é um processo contínuo, que nunca se interrompe, a menos 
que nós não nos tornamos cegas, surdas, indiferentes, insensíveis, inacessíveis... 
Não nos competirá a graça, o kairόs, se não nos deixarmos desafiar para um 
encontro: quem sou, quem eu posso ser, hoje? ... e por quê? De que "forma" estou 
contando a "substância" de Jesus, que me acompanha, que está comprometido 
por mim e por aqueles que encontro? Compromete-se por nós dois, para que hoje 
se cumpra esta Escritura ... O que eu expresso, hoje, da consciência de que a 
Escritura se está cumprindo? Com quais gestos, com quais palavras, com quais 
silêncios?  
Se hoje eu tenho dor de cabeça, ou devo ficar na cama por causa de uma doença, 
ou ansiosa por causa de um problema pessoal ou familiar, eu estarei desatenta e 
irritada, e a minha relação se realizará no sinal da necessidade, da consciência da 
minha fragilidade: esta também é formação. Isso também tem um "sentido".  
Se hoje eu me encontro em conflito com o meu colega de trabalho, que abertura 
quero deixar à Escritura que "se cumpre"? E que sinal eu deixo de mim, que desta 
Escritura eu me deixo "cumprir"? Cada "hoje" é formação, é tomar uma forma...  
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Qual experiência, hoje, fazemos um/a do outro/a? Qual narrativa da nossa 
identidade neste "hoje", no que diz respeito ao ontem e o amanhã...   
Cada dia tem o seu próprio sofrimento, e todos os dias nos pede para colocar em 
discussão o que está se tornando.  
O projeto de revisão em ato na Constituição, está escolhendo de converter ao 
tempo presente o itinerário da nossa formação: estávamos acostumadas a um 
futuro de eventos a serem realizados... De acordo com uma, talvez, feliz intuição, a 
nova formulação é proposta como um "hoje", em que se está realizando o nosso 
tomar "forma". Acontece neste dia: a leitura de hoje que nos dá a medida dos 
recursos com os quais podemos e queremos "ser", hoje. Acontece todos os dias... 
Cada dia nos "forma", na experiência de ser criaturas, com limites, recursos, 
expectativas, esperanças, compondo limitações, recursos, expectativas, 
esperanças daqueles que vem ao nosso encontro, e dos quais queremos ir ao 
encontro...  
...e quando me parecer de não conseguir ir adiante? ... termina a minha visão do 
mundo? A Palavra nos ajuda a:  
� "e aqueles que foram alimentados foram cerca de cinco mil homens... e 
avançaram doze cestos de pães ..." (Mt 14,15-20): Jesus não "multiplica" os pães, 
os parte e os distribui: é a distribuição que alimenta... e ainda sobra!  
� "... a farinha do pote não acaba, e a botija do azeite não diminuirá ..." (1 Reis 
17,16): é a partilha que não consome ... temos ainda! e teremos ainda mais!  
� ... hoje você chorou? Você conhece alguém no mundo que tenha chorado? 
 

 

Bibliografia:  
1) InsiemEnsemble 3/2015  
2) Nowen:. A formação espiritual, Ed Queriniana de 2012  
3) Papa Francisco: Audiência do 9/12/2015  
4) Donatella Scaiola: nas fontes do Jubileu  
5) Manicardi: Entre Otium e Negotium: um caminho espiritual - Acreditar Hoje, 196, 2013) 
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O PONTO SOBRE... 
 
O Estilo 

"O carisma do  Instituto vivido  
no estilo da secularidade 

proposto pela Constituição” 
  
"Tenho ouvido muitas vezes a pergunta sobre o que significasse o artigo 7, a 

indicação a viver a nossa vocação "no estilo da secularidade proposto pela 
Constituição", já que falta um artigo específico que o ilustre. A Comissão para a 
revisão da Constituição centrou-se sobre este artigo para expressar mais 
claramente o sentido. Portanto, a nova formulação, sobre o estilo da secularidade a 
ser considerado em toda a Constituição, substitui a expressão "proposto pela..." 
com a expressão impregnar toda a Constituição, destacando também: "tendo 
em conta a realidade de cada país"; também salienta que "o carisma deve ser 
atualizado e renovado continuamente na fidelidade da inspiração original". O 
termo, impregnar, que parece expressar melhor, além de uma definição 
preconcebida, quanto seja necessário, ao invés,  compreender, descobrir, assumir 
na vida um estilo que caracterize do interior com os compromissos fundamentais 
da nossa vocação (cfr. Art. 11), dando assim, uma forma viva, dinâmica, de 
unidade e identidade ao testemunho de um carisma particular. Nota-se, de fato, 
que o verbo "impregnar" tem em seu significado a indicação de introduzir um 
"germe da vida." 

Mas o que é um estilo? 
Não é ocioso nem abstrato, compor a etimologia da palavra.  A etimologia 

ajuda-nos a compreender o significado, para entrar na intimidade da palavra, em 
sua origem, no seu verdadeiro sentido, para fazer uma palavra viva, dinâmica, 
capaz de oferecer orientação na vida.  

Estilo da pena, que era uma vareta com ponta com a qual os antigos usavam 
para escrever sobre tábuas de cera. Portanto, algo que corta, deixa a sua marca, 
evidência, portanto, a palavra "estilo", mais tarde veio a denotar uma maneira de 
expressar-se, precisamente, um complexo particular de um artista, de uma época, 
de um movimento, etc., que os manifesta e os caracteriza, distinguindo-os dos 
outros. O estilo, um conjunto de atitudes interiores e exteriores que nos identificam. 
O estilo, poderíamos dizer, imprime e expressa a singularidade da pessoa, também 
no dinamismo do seu desenvolvimento. Uma estilista, de fato, afirmou: "A moda 
passa, o estilo permanece."  

O que entendemos por "estilo", e por "estilo de secularidade"? O consideramos 
um elemento importante da nossa identidade vocacional? É um aspecto 
simplesmente exterior ou profundamente interior de nossas vidas? Como 
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definiremos o estilo da secularidade que nos é exigido na Constituição? Por 
exemplo, na oração, na castidade, na pobreza, na obediência, na "missão", no 
estar com os outros, em todas as relações em que a vida nos apresenta?    

Esta interrogação e outras nos solicitam a procurar respostas, repensando na 
Constituição, fazendo disso um tema de diálogo com a responsável e com outras 
MdI; encorajam-nos a refletir, a abrir novos itinerários formativos para uma 
renovada fidelidade em resposta às exigências da evangelização dos tempos que 
vivemos. 

No Evangelii Gaudium Papa Francisco fala de 4 tensões bipolares que 
"orientam o desenvolvimento da convivência social e que também são muito 
importantes para a evangelização" (ver Paragr. 221). Por isso, requer muita 
atenção para nós focalizarmos na Constituição o estilo da secularidade com 
o qual viver nos tempos de hoje a vocação em relação a estas 4 
bipolaridades indicadas pelo Papa, tendo em conta que: 

- O tempo é superior ao espaço. 
- A unidade prevalece sobre o conflito 
- A realidade é mais importante que a ideia 
- O todo é superior à parte 
Se repercorremos a Constituição tendo em conta estas "tensões bipolares de 

cada realidade social", podemos descobrir aquele estilo da secularidade segundo o 
qual, hoje, com um novo espírito, somos chamadas a viver e testemunhar o 
carisma encarnado na nossa vida pessoal e comunitária, "tendo em conta a 
realidade de cada País", como enfatizado pela nova formulação do artigo 7.       

Um verbo muito frequente na Constituição é buscar, que, no seu significado de 
"trabalhar duro para..." ou "planejar, desejar, querer, esforçar-se", indica um 
empenho constante, uma vontade determinada, um amor forte. 

Com o verbo buscar, a Constituição está cheia de outros sinônimos ou 
expressões similares, como crescer, valorizar, cultivar, caminhar na luz...  não vou 
mencionar todos os artigos, deixo a cada uma este trabalho. 

Assim surge um estilo que mostra o caminho, a abertura, o frescor, a 
esperança. Um estilo de escuta do Espírito e de abandono à sua ação de graça, 
como enfatiza repetidamente a Constituição. Um estilo de vida como "filhos da luz", 
na liberdade dos filhos de Deus, para um horizonte ainda maior, na chamada à 
santidade.       

Isso leva tempo, paciência, um olhar voltado para o futuro. Compreende-se 
assim, como o tempo seja superior ao espaço. Este princípio - explicou o Papa - 
permite de trabalhar a longo prazo, sem a obsessão de resultados imediatos, mas 
com a paciência para suportar situações difíceis e adversas. Priorizar o tempo 
permite de assumir de modo construtivo a tensão entre plenitude e limite (ver E.G. 
222-225). 
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A Constituição nos indica a relação da nossa presença no mundo (ver Art. 63 
ou 62 na nova versão) e nos enfatiza os artigos relacionados à formação, 
chamando-nos a "consciência de que a vida é tempo de formação, na 
disponibilidade da ação do Espírito, para alcançar a plenitude da maturidade a que 
fomos chamadas (ver art. 103 e 99 da nova formulação)". 

No Art. 14 a Constituição nos recorda e nos empenha, que "a nossa vida é 
baseada na Palavra", que é o Verbo de Deus encarnado, presente em nossas 
vidas e na História: "A quantos o receberam, deu-lhes poder de se tornarem filhos 
de Deus "(Jo 1, 12).     

Viver a Palavra em cada ambiente, em cada área da vida diária, nos 
comportamentos, na linguagem, no vestuário, na brincadeira, no agir, no 
repousar... 

Na Palavra o conflito, de qualquer tipo, sem ser ignorado ou dissimulado, mas 
aceito para ser resolvido e transformado em um novo processo construtivo, 
encontra na vida interior da pessoa e na sua relação com os outros, a direção da 
paz; se considera, assim, os outros em sua mais profunda dignidade, em suas 
expectativas existenciais; se inicia um processo de reconciliação, entregando-se à 
unidade do Espírito, que reconcilia e harmoniza toda a diversidade. E assim, a 
unidade prevalece sobre o conflito (ver EG. 226-230). 

Sempre ligada à encarnação da Palavra é também a tensão entre a realidade e 
a ideia. "A realidade - diz o Papa Francisco - simplesmente é, ideia que se elabora. 
Entre as duas, tem que se estabelecer um diálogo permanente, evitando que a 
ideia termine por se separar da realidade. Isto é muito perigoso, porque - explica e 
adverte o Papa - para não levar a Palavra à realidade, significa construir sobre a 
areia, fechando-se no idealismo estéril, se expondo a vários riscos. Enquanto o 
critério da realidade mais importante da ideia nos leva a pôr em prática a Palavra, 
para incorporá-la, fazendo-a frutificar em obras de justiça e de caridade (ver EG. 
231-233).  

Encontramos este critério na Constituição, em particular na parte "A serviço de 
Cristo na Igreja e no mundo". Faríamos bem a repensar nestes artigos, mesmo na 
sua nova formulação, a fim de compreender como agir construtivamente na 
realidade da evangelização de hoje. A Constituição nos indica um estilo de 
discernimento contínuo, de diálogo, de responsabilidade e corresponsabilidade, de 
participação, na busca do bem comum. Este estilo de secularidade, enraizada na 
Palavra, conhecida, meditada, vivida, contemplada na pessoa e na vida de Cristo 
Senhor, e que "impregna" toda a Constituição, também nos leva a entender como 
"o critério da  totalidade seja intrínseca ao Evangelho, que não deixa de ser uma 
Boa Notícia, até que não seja anunciado a todos, até que não frutíque e cure todas 
as dimensões do homem, até não una todos os homens na mesa do Reino". É por 
isso que o todo é superior do que a parte (ver EG. 234-237).   
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Assim, um modo de vida aberta para o mundo, para os outros, mesmo quando, 
por várias razões, somos forçados a ficar em casa; um estilo de vida disponível 
para amar uns os outros, mesmo quando deixamos de aceitá-lo, sabendo que o 
Pai, rico em misericórdia, também ama. É assim que “cada parte” do homem, dos 
povos, das culturas, etc. está integrado no "todo".     

Um estilo de vida, aquele que "impregna" toda a Constituição, o que nos leva à 
autenticidade da vida batismal, especialmente a ser além do que fazer; um estilo 
simples que, na busca pelo essencial (ver Const. 22), nos faz apreciar sempre 
mais a alegria de ser amado por Deus e de poder também nós amar cada um em 
sua realidade. A vocação, então, na fé  torna-se a aceitação de uma nova vida em 
Jesus Cristo; e com Ele e para Ele a vida se torna a comunhão, a inclusão da vida 
do outro.  

Poder-se-ia continuar ainda a evidenciar, na luz da Palavra, outros aspectos do 
estilo de secularidade da qual está impregnada na nossa constituição, mas 
permanece irrenunciável a cada uma de nós, em  seu  caminho de santidade,  
encontre nessa o  próprio segmento que unifica a sua vida e faz o seu testemunho 
significativo e único. "Este é o meu desejo. 

                                                                                                           
Angela C. (Sul da Itália) 
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VIDA DO CONSELHO GERAL 
 
 

 
Queridas,  
está  on line a nova versão do site do nosso instituto, para acessá-lo, cliquem no 
link abaixo 

 
www.ist-sec-mdi-cristosperanza.org 

 
ou procurem Missionárias dos Enfermos Cristo Esperança nos motores de 

busca (Google, Virgilio etc ...) e cliquem no endereço do site. No lado esquerdo do 
site, vocês irão encontrar o lista de navegação constituída pelas seguintes vozes: 

- Quem somos, que tem como objetivo apresentar o Instituto e sua 
colocação na Igreja e no mundo; os textos foram retirados do site antigo e 
parcialmente reformulados. Esta voz da lista refere-se a cinco subseções que são: 
O Instituto na Igreja, A nossa missão, o Instituto no mundo, A Fundadora, Os 
Associados 

- Aprofundamentos, também esta voz se subdivide em quatro subseções, 
cada uma destinada a recolher material que aprofunda os conteúdos das 
correspondentes subseções da voz  Quem somos (por exemplo: na voz 
Aprofundamentos  ---> Fundadora  foram incluídos o testamento de Germana. 

- Notícias, é a parte mais recente e talvez a mais importante... é aquela que 
irá variar ao longo do tempo recolhendo informações sobre os eventos, 
compromissos, testemunhos, escritos em vários títulos e das MdI e dos 
Associados. As notícias são divididas em quatro macro categorias: 
 
EVENTOS & NOTÍCIAS  

estarão presentes datas de eventos e/ou encontros que concernem a vida 
do Instituto, da Igreja, de vários organismos... aqui, portanto, vocês irão encontrar o 
espaço e as informações para encontros vocacionais organizados pelas 
encarregadas pela animação vocacional; para a primeira "saída", foi publicada uma 
lista com alguns encontros sobre Florença de 2015 organizados pelos Associados 
da Região Lombarda. 
 
SECOLARIDADE CONSACRATA       

aqui encontraremos reflexões sobre a secularidade consagrada seja de 
MdI, que de outros... para a primeira "saída" foi escolhido um artigo no Insieme de 
Rita Covi. 
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CARISMA E ESPIRITUALIDADE                  
aqui irão encontrar espaço reflexões sobre o carisma e a espiritualidade do 

Instituto... deveria ser uma página "privilegiada" especialmente pelas referentes 
para a animação vocacional, tratando-se de narrar, contar o que caracteriza o 
Instituto de hoje... para a  primeira "saída" foi escolhido um artigo publicado no 
Insieme de Rosaria Stacchiotti sobre a "Missão". 
 
TESTEMUNHAS DE ESPERANÇA   

aqui irão encontrar espaço os testemunhos e as reflexões sobre as muitas 
maneiras em que as MdI são um sinal de esperança em seus ambientes de vida ... 
para a primeira "saída" foi inserida uma reflexão de Anna Frattini partindo para a 
República dos Camarões. 
- Galeria de fotos    

Serão colocadas nesta seção as fotos relativas aos eventos na seção 
EVENTOS & NOTÍCIAS e/ou de qualquer forma significativas para contar um 
pouco da vida do Instituto... as fotos que vocês irão encontrar são relativas à 
recente viagem de Rosanna e Deidamia ao Peru. 
- News letter      

É a página através da qual os visitantes poderão se inscrever para receber 
o boletim de notícias do Instituto... o serviço será ativado após a publicação do site 
e será enviada comunicação para prosseguir com a inscrição, começando pelas 
MdI. 
- Contatos    

É a página onde o visitante pode deixar suas referências para ser 
contatado... até agora o único endereço e-mail de contato é segreteria@ist-sec-
mdi-cristosperanza.org, no futuro poderão ser também incluídos outros e-mail de 
contatos relativos a várias áreas, tais como: fundações, animação vocacional, 
localização territorial... 
-Área Riservada, através desta página se acessa a área reservada; o acesso será 
permitido através User/Psw que serão comunicados a seguir às MdI; na área 
reservada poderão encontrar a colocação dos vários números de InsemEnsamble 
em formato pdf. 

No final da lista de navegação, vocês encontrarão o ícone para acessar 
Facebook; a página já está disponível para consulta; vocês poderão convidar os 
amigos para visitá-la... é provável que a página FB seja atualizada de forma mais 
rápida do que o site, porém muitas das informações que conterá, também serão 
colocadas no site e vice-versa. 

Por agora, paramos por aqui... iremos comunicar com vocês em breve com 
novos e-mails para dar mais detalhes sobre o uso da News Letter, o acesso da 
Area reservada, o envio de materiais para manter o site atualizado.     



21 

 

O site está disponível no PC, tablet, smartphone.        
Para qualquer comunicação (também e, sobretudo para relatar algum mau 

funcionamento) escrevam para ortaldaa@gmail.com   
Obrigado a todas e difundam a notícia nas vossas regiões, 

fundações/distritos. 
 Até breve!                                                                                                                                   

      
Antonella, a colunista do Conselho Geral 
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MdI-CS DO  MUNDO INTEIRO 
 
 
MISSÃO DE BURKINA FASO 2015-2016 
 

«O Senhor é a minha luz e a minha Salvação, que eu teria medo» (Salmo 
26.1). Fiammetta e eu estamos fazendo nossa a palavra do Salmo e, começando a 
contar a nossa viagem, nós agradecemos os Missionários que oraram por nós 
durante esta viagem bastante difícil este ano.  

As dificuldades começaram no dia de Natal, quando meu celular eu recebi um 
SMS a dizer-me que o avião Nantes-Paris foi cancelado e adiado para 27. 
Enquanto isso, eu fui para o aeroporto, que confirmou a cancelamento por me 
convidar para tomar o trem para Paris, o que eu fiz no dia seguinte. Chegada ao 
aeroporto, recusa de registo do caso. Eu implorei ... para ir com uma amiga 
esperando por mim e, com o apoio de duas pessoas competentes e tenazes eu 
vim com Fiammetta. Ufa! Acabou a angústia ...  

Nós à esquerda com alguma incerteza sobre a carcaça com os Irmãos da 
Sagrada Família e no Moines onde nós tivemos que fazer a retraire e treinamento. 
Os e-mails foram alterados e impossível saber o que os passait. 

Arrivées 27-12-2015 no Abbey Koubri como em anos anteriores, encontramos 
as sete pessoas antes de nós e com quem compartilhamos a notícia. À noite, após 
a chegada do padre Francis, começamos o programa e retirou-se apenas o dia 
seguinte, porque há várias coisas para lidar juntos antes. 

O tema do retiro foi «Partir de Cristo», com o apoio Documento de J. Paul II 
da Congregação para os Institutos de vida consagrada. Pai Francis deixou a 
pergunta a cada um: «Quem é Jesus para você?».  

Então somos convidados a ler e meditar juntos depois da Palavra de Deus em 
Lucas 9: 18-21 e Jo 4,5-42 observando o que cada uma marca. A entrevista é 
dada em francês e mooré porque três candidatas realmente não sei francês. 
Continuamos no Pai 29 e 30 da tarde. 

O Pai remove a sede do Samaritana, a água que lembra o nosso batismo, a 
necessidade de conhecimento de Deus e de si mesmo e da missão que significa. 
Continuamos a pensar que o Evangelho de Emaús (Lc 24,13-25) com o convite 
para ler a nossa própria história à luz de Cristo. Depois de um tempo de oração, 
cada uma também é convidada a partilhar a sua experiência de um contato 
pessoal e direto com Cristo em sua vida e reler toda a professsion Peter (Lc 
9,18-21).  
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Jesus era um bom pedagogo, ele levou tempo com seu pai para compreender 
a sua missão. O Espírito do Pai é revelada a ele. Nós, também, precisamos de 
uma conexão ilimitada com Cristo. O dom de Deus é sempre mais forte do que a 
falha humana. Os conselhos evangélicos de vida consagrada têm significado se 
eles nos ajudam a ancorar-nos mais em Cristo: a castidade no celibato expande o 
coração e nos ensina a amar como Ele amou, a pobreza torna livre com respeito 
às necessidades superficiais e bens   Cristo é o Tesouro! obediência nos convida a 
colocar nossas vidas nas mãos de Cristo, e ele faz com que seja uma obra-prima. 
Estamos constantemente chamados a encontrar a idéia inspiradora, a centelha que 
nos fez seguir a Cristo. Esteja ciente de que Deus nos ama e ama nosso Instituto. 

Alors, como sair com Cristo?  
Oração e contemplação da Palavra de Deus, os Sacramentos, especialmente a 

Eucaristia, a Igreja e as comunidades reunidas em seu nome o exercício da 
caridade, o encontro com os pobres, os eventos ..., o teste, vá para a periferia ...  

A santidade é fruto do encontro com Cristo. Um olhar de fé é necessário 
saber. Toda vocação nasce e regenera-se na contemplação de Cristo. Ele 
configura gradualmente Jesus, olhando. Aprenda a deixar-nos purificar por sua luz. 
Ter a capacidade de estar atento aos irmãos implica partilha, delicadeza, atenção, 
capacidade de ver o lado positivo, para conhecer o outro valor, para acolher o 
outro como um dom de Deus. Dentro do Instituto, a comunhão deve ser como nas 
primeiras comunidades cristãs. Nós enriquecem uns aos outros, porque cada um 
de nós tem uma pérola dentro dela, mesmo se esta pérola "entope" às vezes. Para 
enfrentar as dificuldades da vida fraterna: as diferenças podem se tornar rivalidade, 
competição, portanto, necessidade de um diálogo que é evangélica. Deus diálogo 
com o seu peuple. 

Le 30 da manhã, vamos à igreja para um novo ensaio com o padre Francis 
para que a cerimônia de entrada en formação naquele dia para Noelie, 
Delphine e Agathe, às 10 horas e a doação de Elizabeth, Albertine e Pauline, é 
tão bonita quanto possível. A cerimónia teve lugar na capela dos Monges.  

Na verdade, tudo correu melhor com alguns padres conhecidos pelas 
Candidatas e um conjunto convidado pelas Candidatas, além de um coro e noviços 
camilianos de Ouaga. A celebração continuou com felicitações do outro, o 
conhecimento das famílias, as refeições servidas no parque Irmãos após convite 
do Padre Francisco de respeitar os lugares e o silêncio dos Monges e limitada no 
tempo para que possamos continuar nossa meditação da tarde.  

A retomada da tarde de reflexão sobre a espiritualidade de comunhão. 
Chamada para se tornar especialistas em comunhão, porque o homem foi criado 
para viver em comunhão com Deus e com os irmãos. A comunhão tem seu 
fundamento no mistério da Trindade que habita em nós e em nossos irmãos. Ame 
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seus inimigos, será o bem do outro, o respeito, se esqueça de abrir nosso coração 
a Deus e aos nossos irmãos ver o lado positivo em nós e nos outros, vivendo em 
uma comunidade multicultural (Instituto ou outro) é riqueza.  

Pour uma comunhão de vida, necessidade de diálogo, apesar dos diferentes 
pontos de vista. Diálogo com humildade, caridade e vérité. 

Le Pai Francisco nos deixou e nós terminar o nosso dia com as Vésperas com 
os Monges.  

Em 31 de dezembro começamos formação sobre «Em comunhão no 
Instituto» com os artigos 71-72 na parte da manhã e da arte. 74-75 na parte da 
tarde, seguido de um questionário. Três grupos são treinados para pensar: 
Elizabeth e Pauline, Germaine e Albertine, Delphine, Noelie e Agathe. À noite, 
participamos na Eucaristia às 23 horas. com os Monges para terminar o ano 2015. 

Vendredi 01 de janeiro, o tema é: Amor, o que é? Sábado 2: A fidelidade à 
vocação, na fidelidade à Constituição: arte. 76- 80-81-82. Nós encontramos 
tempo para a reunião de três groupes. 

Puis cada falou sobre o tema proposto para a aposentadoria no próximo 
ano com o padre Francis que concorda pela última vez. O tema é «Sede 
misericordiosos como vosso Pai é misericordioso». 

Os dados e os candidatos propor temas para estudar para o treinamento. Nós 
fazer um balanço da reforma e treinamento.  

03 de janeiro tarde no 6, depois do almoço, partimos de Koubri em Ouaga, 
onde estão previstas várias reuniões. 06 de janeiro tarde para sábado de manhã 
a partir das 9 Koupéla onde nos encontramos novamente Noelie e outras 
pessoas interessadas na vocação.  

9 de Janeiro a quarta-feira 13 reuniões com Agathe noTenkodogo em 
formação inicial. No dia 10 de manhã Fiammetta saúde se deteriora. Nós nos 
encontramos Germaine, Pauline vai visitar com seu irmão, graças a ambos 
ciclomotores. Encontrando um catequista André disposto a traduzir o que deixamos 
de Contribuintes futuras.  

13-14 e 15 em Ouagadougou. Devemos deixar de ônibus para Ouaga mas os 
nossos brindes precárias nos fez desistir. O Abbé Honoré, o pároco de Tenkodogo, 
se ofereceu para vir e nos levar onde chegamos a Loretto Center para 18 horas. 
No dia seguinte, cruzando no aeroporto para confirmar o voo de regresso, o 
encontro com Delphine, preparando-se para a partida Fiammetta, decisão de ir à 
clínica M.Paule que permanece quatro dias e voltar na hora do almoço na quinta-
feira acompanhada pelo serviço Air France.  

Tudo está bem quando acaba bem desde Fiammetta estava dormindo no 
aeroporto à noite dos ataques antes de retornar ao Genoa dois dias depois. 
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Loué ser você, Senhor, para o aumento das vocações ao Burkina!  
Glória a vós, Senhor para a proteção e conforto durante essas  semanas 

ricas, mas laboriosas!  
E obrigado a todos os Missionárias que me chamou na clínica ou que 

oraram por nós durante a nossa estadia. Estamos muito gratos. 
 

Marie Paule Caillaud (Fundação Officer)  
e Fiammetta Rossi (acompanhante) 

 
******* 

VIAGEM NA REPÚBLICA DOS CAMARÕES (2015/2016) 
O ritmo da viagem foi muito intenso, mas sem particulares dificuldades. 
 A presença de Fiorina também diminuiu o trabalho, pois esta falava a língua 

francesa e podia assim comunicar com todas e intervir nos momentos de encontro, 
e desta forma nós pudemos nos aconselhar e refletir.  

O programa ocorreu como esperado, ou seja, com a pausa de uma semana 
para cada uma das quatro cidades onde há Missionárias e Associados. 

Segunda-feira 28 de dezembro, começamos imediatamente em 
Nkongsamba.                             

De manhã fizemos um encontro de verificação com as Coordenadoras 
Encarregadas do grupo Estavam presentes: Judith (Bafoussam),Odette 
(Nkongsamba), Claudine (Douala), enquanto faltava Germaine (Yaounde) a causa 
de um acidente.  

Todas estavam comprometidas e, com muita simplicidade, exprimiram 
problemas ou dificuldades concretas, mas também a alegria de ver que em cada 
grupo há um caminho de crescimento e compromisso profundo, tanto na vida 
pessoal, tanto na busca de construir a comunhão também através dos encontros 
comunitários. Na parte da tarde o encontro começou com as notícias dos vários 
grupos e as comunicações da Itália. 

Terça-feira 29 de dezembro, na parte da manhã começou o trabalho intensivo: 
era prevista a troca de opiniões e partilha sobre as questões apresentadas no 
relatório  de Patrizia à Assembleia  e de fato cada uma, trouxe sua contribuição 
sobre os temas que mais chamaram atenção. 

 Os temas mais enfatizados foram: a alegria, como um elemento qualificador 
de uma vida doada, a capacidade de analisar os sinais dos tempos, a fim de 
viver a laicidade e a fidelidade. Todas as intervenções foram muito ricas e 
pessoais: algumas quiseram colocar por escrito a suas reflexões para se 
comunicar com todas através do INSIEMENSEMBLE.  
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À noite, Marie Claire do Grupo de Bafoussam, começou a Formação como 
Colaboradora. 

Quarta-feira 30, trabalhamos divididas: as Missionárias (14 de 17) iniciaram 
com o estudo da Constituição no projeto de renovação apresentado na 
Assembleia e surgiram muitas reflexões e esclarecimentos, bem como muitas 
experiências pessoais.  

Esse mesmo trabalho foi repreendido em meio dia de estudo em cada um dos 
4 grupos: todas estão muito comprometidas e corresponsáveis. 

Os Associados (11 Colaboradoras e 1 Comunidade Familiar) refletiram sobre 
o Projeto de vida, com grande intensidade e compromisso.       

O bispo veio saudar-nos por uns instantes. O encontro terminou com a 
Celebração da missa, em seguida, cada uma foi para casa. 

Ainda ficamos até o domingo: o tempo nos serviu para os encontros pessoais, 
e para os contatos com algumas freiras e vários padres e amigos do Instituto ou 
sensíveis à Pastoral dos doentes. Nós também fizemos um encontro de avaliação 
da vida do grupo. 

Segunda-feira 4 de janeiro, fomos para Bafoussam. 
Aqui a maioria do tempo nos serviu para os encontros pessoais, tanto sobre o 

compromisso, que sobre o caminho comunitário. Nós também encontramos muitos 
sacerdotes, em particular, tentamos de esclarecer o compromisso vocacional, bem 
como a atenção ao acompanhamento espiritual. 

Uma jornada foi dedicada especialmente aos Associados (na verdade, no 
grupo existem 6 Colaboradoras e 1 Comunidade Familiar),  e uma jornada de 
encontro com os membros de outros I.S. presentes na Diocese, com os quais há 
uma harmonia espiritual. Com as Missionárias, além do estudo, verificamos a 
caminho do grupo. 

Segunda-feira 11 de janeiro, fomos para Yaounde 
Aqui a maioria do tempo nos serviu para os encontros pessoais, tanto sobre o 

compromisso, que sobre o caminho comunitário. Nós também encontramos muitos 
sacerdotes, em particular, tentamos de esclarecer o compromisso vocacional, bem 
como a atenção ao acompanhamento espiritual. Nós também encontramos os 
representantes do I.S da Regalità.  Meio dia foi dedicado ao estudo da Constituição 
apenas com as Missionárias, e um domingo jornada de renovação, retomando o 
tema da Patrizia. 

Segunda-feira 18 de janeiro, repartimos para Douala 
O esquema dos dias foi semelhante aos outros grupos: muito tempo para os 

encontros pessoais, para encontrar  padres ou pessoas amigas. 
Um pouco mais de atenção foi dada à verificação do caminho com as primeiras 

responsáveis pessoais que na verdade se sentem muito corresponsáveis. 
Segunda-feira 25, voltamos para a Itália. 
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Nós sentimos muito a proximidade e o acompanhamento de todas as 
Missionárias que compartilharam a responsabilidade de ajudar através da oração, 
o crescimento desta Fundação.        E agradecemos todas. 

 
Anna F. (Encarregada pela Fundação) 

                               
       ******* 

                            
TESTEMUNHOS QUE ALGUMAS COLABORADORAS QUISERAM ENVIAR 

 
O encontro de dezembro viu reunido por três dias quase todas as Missionárias 

e Colaboradoras, além da Comunidade Familiar.  
Cada participante deu a sua contribuição, comentando uma parte do extenso 

relatório de Patrizia na Assembleia: cada uma manifestou aquilo que lhe chamou 
atenção, ampliando o tema com suas reflexões e experiências.  

Algumas desejaram deixar a sua contribuição por escrito, para podê-la assim 
comunicar a todas através do INSIEMENSEMBLE.   

A alegria é a chave para tudo. A alegria é o motor da vida. Faz nascer o amor 
pelo outro, faz  esquecer as próprias dificuldades. 

Ouvindo Papa Francisco que diz "...lá aonde há um consagrado, há alegria", 
nós entendemos melhor qual é a nossa tarefa; isto sugere-nos o compromisso de 
nos apresentarmos ao outros com o rosto alegre, de colaborar para remover a 
tristeza. 

Agradeço especialmente ao Senhor por ter-me dado sempre a força para crer 
firmemente nele, porque só nessa fé se pode ter alegria. Na verdade, quando se 
veem e se ouve falar de tantos sofrimentos, violências,  maldades, percebemos 
que com a nossas próprias forças, não podemos esperar para permanecer na 
alegria profunda. 

A palavra do Papa provoca de modo particular nós consagradas, que às vezes 
somos desestimuladas e nos fechamos nas margens da vida; pede-nos para 
aprender a nos abrirmos, a preservar a Palavra de Deus, a sentir que a alegria é o 
único modo para um verdadeiro crescimento humano. 

Devemos estar orgulhosas da presença de Deus em nossas vidas, ser felizes 
de ser filhos de Deus, em comunhão com os outros filhos, nossos irmãos. 
Precisamos alimentar-nos de alegria, cultivar a alegria, porque o mundo está à 
espera de uma alegria contagiante que expressa a fé evangélica. 

 
                                                                                                     Judith 

(Bafoussam) 
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A alegria evangélica deve vir do coração, e desnutrir-se do diálogo com os 
outros para evitar de cair na hipocrisia, apresentando ao outro um sorriso 
"comercial", que o lisonjeia, mas não lhe transmite a alegria.    

Pedimos a Deus que nos conceda a graça de ser verdadeiras, de nos 
aproximarmos do outro para escutá-lo  e compreendê-lo: então o nosso sorriso, a 
nossa alegria, irá refletir o que trazemos no fundo de nossos corações. 

 
Thérèse (Bafoussam) 

 
Deus nos chama a viver a nossa consagração no mundo, para tornar sua 

presença visível, para testemunhar com a nossa vida o amor de Cristo para todos 
os homens, especialmente aqueles que sofrem. 

O instrumento desse testemunho é a alegria. A alegria dos filhos de Deus que 
podemos viver na simplicidade, no discernimento e na aceitação de todas as 
situações de nossas vidas, tanto de alegria do que de dor. 

O mundo certamente vai ao sentido contrário dessa "Boa Nova" da alegria, mas 
é por isso que somos chamadas a apresentar a Deus, na oração pessoal e 
litúrgica, todas as realidades de nossas vidas e das vidas de nossos irmãos. 
                                                                                

                     Claudine (Douala) 
 
Lendo o INSIEMENSEMBLE, uma palavra de Patrizia me emocionou muito: 

fidelidade. 
Precisamos "examinar" a nossa fidelidade ao carisma, no momento presente,  

examinar a fidelidade a Deus, ao nosso próximo, mas também a nós mesmas, nas 
diferentes situações da vida. 

Devo "examinar" e verificar a minha relação intima com Deus na minha vida 
pessoal e na minha fidelidade ao Sacramento da Reconciliação e da Eucaristia, 
para obter força. 

Devo "examinar" a minha relação de amor com Deus e com os outros, 
especialmente a atenção aos mais pobres, para que o Espírito Santo dentro de nós 
possa contaminar e transformar o nosso meio ambiente, levando a luz onde há 
trevas. 

Devo "examinar" a cada dia a Escritura e a Constituição, porque receberei a luz 
para ser a "mãe" daqueles que encontro: uma mãe, mesmo se o filho roubar não 
fala mal dele, mas mantém a calma, busca como abordá-lo e falar com ele no 
momento certo, para aconselhá-lo com amor. Uma "mãe", como diz São Camilo, 
olha para o outro como para seu único filho amado e o circunda de amor maternal. 

Buscamos estar atentas aos outros e o nosso amor recíproco irá atrair muitas 
pessoas no campo do Senhor; vivemos a simplicidade, a escuta, o diálogo, a 
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partilha, a atenção aos mais pobres e o Cristo Esperança através de nós irá ganhar 
o mundo. 

Cada uma de nós, lá onde se encontra, deve ser uma centelha de amor; 
e,então, a centelha se tornará um incêndio que irá aquecer o mundo. 

Devo "examinar" os acontecimentos e as situações da vida, fazendo-me 
acompanhar pela Virgem Maria, ouvindo o carisma providencial que recebi: 
podemos realmente nos sentir filhas privilegiadas por ter recebido este carisma. 

Papa Francisco nos convida a sair dos conventos para ir ao mundo: nós já 
estamos no mundo para viver o nosso apostolado de proximidade neste imenso 
campo! Nós recebemos a "melhor parte" que nunca nos será tirada. 

De mãos dadas, buscamos sermos mães umas das outras,  trabalhando, com 
os braços abertos a todos, conscientes das nossas fraquezas, para nos jogarmos 
no abraço misericordioso do Pai: a única maneira de viver a alegria. 
                                                                                                

Marie Pauline (Douala) 
 
 

No texto de Patrizia, a parte que me tocou mais foi a chamada a viver a 
intimidade com Deus.  

Todos os dias eu me esforço para viver a intimidade com Deus na oração e na 
Eucaristia, porque isso me ajuda ao longo do dia a descobrir em cada 
acontecimento, a poderosa mão de Deus que opera. Isso me ajuda a viver de 
acordo com a mensagem do Evangelho e  ir em direção ao outro com bondade e 
amor, vendo e servindo Cristo no outro. Isso me ajuda a superar os obstáculos e 
as dificuldades. 

Convido sempre intensamente a Deus para estar presente em mim, nos meus 
irmãos e irmãs, na minha família biológica e espiritual: eu lhe peço para estar 
presente em minhas conversas, nas minhas atividades diárias, nos meus 
encontros com o outro.   

Tenho certeza que se eu permanecer fiel a Ele, não terei medo de nada, 
porque nada pode me separar do seu amor. 
                                                                                                   

     Brigitte (Nkongsamba) 
 
 

Eu sinto o desejo de enfatizar o tema da fraternidade.  
A fraternidade é o verdadeiro e profundo sentimento que sentimos um pelo 

outro. É o que Jesus nos pediu quando ele disse que a síntese de todos os dez 
comandamentos é "Amarás a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, 



30 

 

com toda a sua força, e ao próximo como a ti mesmo"; e ele enfatizou: "Amai-vos 
uns aos outros como eu vos amei." 

Isto é o que eu busco viver, pedindo ao Senhor a graça de amar todos 
aqueles que encontro todos os dias: no bairro, no mercado, na família, na Igreja, 
no Instituto, em todos os lugares... Por que Jesus no último dia irá nos julgar sobre 
este amor a Deus e aos irmãos. 
                                                                                                         

  Jacqueline (Bafoussam) 
 
 

Pelo que me concerne, eu sinto que Patrizia falou muito de fidelidade em tantos 
aspectos, porque Deus, nosso Criador, é mesmo fiel e Jesus permaneceu fiel até  
morrer na cruz para nos salvar. E, certamente, ele é fiel a este dom. 

Deus Pai, criando-nos, colocou em cada uma de nós o carisma que somos 
chamadas a viver. 

Através de Germana, deu vida ao Instituto, colocou ao nosso lado pessoas que 
nos ajudam (padres e responsáveis), nos deu uma consciência para verificar 
nossas escolhas. 

O Espírito Santo está sempre dentro de nós e nos doa sua força e coragem 
para cumprir a nossa missão, porque o Senhor é fiel ao seu projeto. Eu também 
devo orar continuamente, para que a força do Senhor viva em mim e eu sempre 
possa cumprir a missão para a qual fui chamada, na fidelidade aos Conselhos 
evangélicos, à fraternidade no Instituto, à Igreja, à missão específica para com os 
que sofrem. 

A fidelidade é a primeira fonte de alegria, e é a alegria que torna  visível no 
mundo a mensagem do Evangelho. 
       

 Edvige (Bafoussam) 
 
 

eus me fez misericórdia para que eu me torne misericórdia para os outros.   
Pude superar todas as dificuldades que encontrei com a força do Espírito Santo 

e o amor das minhas irmãs em Cristo. Permaneço fiel à missão, completamente 
dedicada ao serviço dos doentes, porque essa se tornou a minha paixão.  

 
      Thérèsita (Nkongsamba) 

 
******* 
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A NOSSA VIAGEM NA COLÔMBIA (4 a 13 de janeiro de 2016) 
 

Aterrizadas em Medellín, estavam esperando por nós no aeroporto Mary Luz e 
Brigit, Viviana e Joaquín com seus filhos, e Gloria e Jesús (CF de Bogotá). 

No dia seguinte, também chegou Rosmira, que no dia anterior não se sentia 
muito bem de saúde, e começamos o nosso encontro com as Missionárias. 

Brigit retornou a Bogotá e Jesús e Gloria aproveitaram para fazer um passeio. 
À noite, participamos da celebração da Missa de ação de graças pelos 35 anos de 
casamento de Jesús e de Gloria. Não puderam faltar a este evento Viviana, 
Joaquín e as crianças. E, como sempre, depois da missa, a refeição: todos juntos 
compartilhamos o jantar em um restaurante típico. Joaquín está atravessando por 
um momento difícil em seu trabalho. 

Durante o nosso encontro, depois de ter atualizado Mary Luz e Rosmira cerca o 
vivido na Assembleia, retiramos do livro n° 2 as reflexões de Germana sobre a 
Constituição: "A laicidade consagrada está enraizada na oração". Como sempre, o 
encontro foi muito participado e pudemos contar com a reflexão de todas as 
Missionárias. Aprofundamos os artigos e os textos bíblicos estabelecidos. O texto 
nos ajudou a nos renovar em nossas vidas como consagradas. Sem a oração é 
impossível viver a nossa vocação. 

Mary Luz retornou a Bogotá para retomar o trabalho. Nós ficamos um dia a 
mais para encontrar as Colaboradoras: María e Hilda. Hilda pediu desculpas 
porque teve a oportunidade de ir visitar sua filha e netos na casa no mar. María, 
que estava em férias, pode compartilhar conosco mais tempo. Está entusiasmada 
com a sua tarefa de Colaboradora. Com as Colaboradoras tratamos um assunto da 
missão para compará-lo com o Projeto. 

No sábado, muito cedo, voltamos a Bogotá, onde ficamos alojadas no 
apartamento de Mary Luz até o nosso retorno. Tivemos a oportunidade de nos 
encontrarmos com Brigit, uma professora que vive no mesmo prédio de Mary Luz e 
com as que se encontram no percurso de discernimento. 

Nós também pudemos compartilhar uma noite agradável com Yamile, 
compartilhando sobre as dificuldades do último ano. 

Domingo, cedo de manhã, fomos para Tenjo, na casa de Elizabet e Victor 
Hugo, para o encontro com as Comunidades Familiares e Associados de Bogotá. 
Foi um encontro maravilhoso, em que buscamos trabalhar sobre o Projeto e 
reunimos todo o trabalho realizado. No final, tivemos a alegria de partilhar a 
assunção do compromisso como Colaboradora de Clarita: sem dúvida foi uma 
jornada de grande graça para todos. 

Nós lamentamos muito de não termos podido nos encontrarmos com Yimy e 
Astrid por causa de seus compromissos de diáconos. 
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Assim, vimos com Mary Luz o material que iremos utilizar para o caminho de 
orientação de Brigit. Nós também conhecemos Luz Darys e Alberto com seus dois 
filhos, um menino de 12 anos e uma menina de 7. Eles já encontraram as CF e se 
sentem muito atraídos por seu testemunho. Oremos para que o Senhor possa 
sustentar este caminho. 

No dia 13, Glória e Jesús, Clarita e alguns membros de sua família nos 
acompanharam ao aeroporto. 

Agradecemos ao Senhor por termos podido compartilhar cada momento dessa 
viagem com todas essas pessoas em suas realidades de alegria e tristeza. 

 

Elvira S. y Marcela B.                     
(encarregada y co-encarregada) 

 

******* 
 

DE PERÚ... 
 

A minha experiência vivida na Assembleia 
 

Quando eu soube que tinha sido eleita delegada do Peru foi uma grande 
emoção para mim e também uma grande responsabilidade, porque eu teria sido a 
representante de todos os membros do Instituto do meu País. Não foi fácil 
conseguir o visto para participar: eu quase perdi a esperança de viajar, mas no 
final, depois de tantas ansiedades e nervosismo, também com Fiorina e Agnese 
que tentaram me ajudar a obter um agendamento na Embaixada da Itália no Peru 
e, juntamente com a minha responsável Rosanna e as responsáveis da Fundação,  
Carmelina e Deidamia, consegui manter a calma e a esperança de viajar. Enfim, 
uma semana antes da data prevista para a viagem, eu obtive o visto, de maneira 
que eu tive que preparar a viagem naqueles dias cheios de emoção e entusiasmo 
para conhecer minhas irmãs. É claro que eu já havia preparado algumas coisas e 
só tive que colocá-las na mala.  

Vivi uma grande e agradável experiência assim que cheguei na Itália, 
compartilhando com Deidamia alguns dias em sua casa, visitando Carmelina e 
conhecendo uma parte de sua família. Aprendi algumas coisas sobre Milão e seus 
arredores graças à visita que fiz ao Padre Zeffirino Montin, camiliano, que me 
apresentou ao Instituto, e especialmente quando Deidamia me levou para a casa 
da nossa amada Germana e também para visitar o cemitério. Senti uma grande e 
indescritível emoção quando Deidamia me disse: "Vai por este caminho e você vai 
encontrá-la"! Assim que eu comecei a caminhar o meu olhar foi atirado ao ponto 
que, lendo eu pude ver o nome Germana Sommaruga, e então percebi que havia a 
sua imagem na lápide. Era como se ela tivesse me chamado a atenção de repente, 
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eu não tive que procurar por ela. Eu acho que ela sabia que eu iria visitá-la, por 
isso ela estava esperando por mim. O meu coração e  minha alma estavam tão 
excitados que apenas surgiram  palavras de agradecimento e do fundo do meu 
coração eu disse: "Mãezinha aqui eu vim vê-la e pedir-lhe para nos ajudar sempre 
e a iluminar-nos em nossa vocação" e eu continuei a chorar e chorar, e assim 
Deidamia me encontrou quando veio ao meu encontro. Meu choro foi devido à 
emoção, eu não sei como dizer, mas algo de divino aconteceu nesse encontro com 
a nossa Germana, quando dei o adeus a sua sepultura senti uma paz e uma 
felicidade indescritível. Fomos visitar a casa de repouso onde ela transcorreu seus 
últimos anos e também para conhecer a capela aonde foi velada, nunca deixarei 
de agradecer por este belo presente que recebi de todo o Instituto. 

 
Quando Deidamia  me levou para casa São Fidenzio, encontrei-me com as 

irmãs de diferentes países: comecei a conhecê-las e algumas a reconhecê-las 
fisicamente, porque já tínhamos contatos por e-mail, por telefone ou em alguns 
cartões postais, por isso foi emocionante ver-nos, finalmente, depois de todo esse 
tempo de comunicação. Já na alma eu senti como se as conhecesse a vida toda, 
me senti comoem minha casa, com confiança e alegria de estar entre pessoas que 
me querem bem e as quais eu também quero bem. Durante os dias antes e 
durante a Assembleia, portanto, eu me sentia muito bem, portanto, todas as 
minhas intervenções eu as fiz com meu coração leve e conscientemente, buscando 
ser uma luz para o meu Instituto que eu amo tanto, partilhando a oração e a 
refeição, onde eu pude trocar alguns diálogos com o meu pobre italiano, e 
compartilhar as experiências de nossas vidas ou da nossa missão. Eu pude assim 
verificar que compartilhar a mesma vocação, a nossa missão é tão semelhante em 
todas as partes do mundo. Esta para mim foi uma experiência rica na comunhão 
fraterna que permitiu partilhar entre nós as nossas experiências de missão e fé, 
sabendo que estamos imersas na mesma vocação, todas de diferentes países, 
línguas, raças, mas unidas na mesma Espiritualidade, Carisma e Missão: se 
assemelhava a uma "Pentecostes", onde se falavam línguas diferentes, mas todas 
se entendiam por que o Espírito Santo estava trabalhando nelas e estavam unidas 
pelo mesmo amor. Deus abençoe o nosso Instituto e a cada uma dê a força e nos 
ilumine a sermos boas e santas Missionárias dos Enfermos "Cristo Esperança". 
Estou muito feliz de expressar essas experiências e mais uma vez agradeço a 
Deus e todo o Instituto que me deu essa experiência bela vida.  Saúdo-vos com 
fraternas saudações do Peru.   

 
Sonia V.S. 
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Encontro anual de 2016 
 

Queremos compartilhar com vocês a nossa experiência deste ano. 
Em 3 de janeiro, chegamos à Casa de Santa Rosa de Lima, nós missionárias e 

associados de Cuzco e Lima: fomos recebidas pelas missionárias responsáveis 
vindas da Itália, Deidamia e Rosanna. Foi maravilhoso! Encontrar-se novamente e 
abraçar-se fortemente, depois de um ano, para compartilhar um pouco de nós 
mesmas antes de iniciar o retiro com o jantar.Em 4 de janeiro, começamos o dia 
com o psicoterapeuta Antonio Rangel, expressando as nossas expectativas, 
preocupações e os objetivos para o retiro.Também trabalhamos sobre o tema da 
misericórdia com as dinâmicas de sempre, perguntas e respostas a serem 
compartilhadas. Algo que quisemos ressaltar é que, graças à sua infinita 
misericórdia, Deus olhou para nós e nos chamou. 

O tema tratado no segundo dia foi sobre a morte, antes trabalhando em grupos, 
em seguida, expondo a todos. É sempre rico esse tipo de atividade, porque nos dá 
a oportunidade de nos conhecermos um pouco mais profundamente e aprender 
com os outros quem somos e o que temos que dar para o conhecimento de nós 
mesmos: gestos, sentimentos, experiências, etc. 

Nos três dias seguintes, foram tratados os temas espirituais, este ano com a 
ajuda de S. J. Jose Ramon Martinez, sobre a misericórdia, a vida da Igreja e o 
discernimento: Viver a Misericórdia não é fácil: queremos viver a nossa própria 
justiça, que é tão limitado e muitas vezes injusta; devemos viver com a misericórdia 
de Deus conosco, que é o fundamento da nossa alegria. A misericórdia deve ir 
"além" da justiça, nos diz o Papa Francisco.A vida da Igreja não pode ser explicada 
apenas pela razão, mas pela graça, a luz do Espírito Santo. Somos pedras vivas 
animadas por este Espírito, ou pelo menos é o que deveríamos ser; esse mesmo 
Espírito renda-nos dóceis aos Seus desígnios. 

A Igreja aprova a vida consagrada como um caminho privilegiado para alcançar 
a santidade, de maneira que nos devemos purificar dos nossos pecados, e 
constantemente nos unirmos a Deus através da oração, da mortificação, viver os 
sacramentos. O discernimento: o que Deus quer de mim? Deve ser uma pergunta 
constante em nossas vidas, para encontrar a sua santa vontade em nós, se 
esforçar para vivê-la, buscar a Deus acima de tudo. O último dia foi dedicado à 
programação para o próximo ano de 2017, a resto do dia foi utilizado para 
recuperar as nossas coisas e compartilhar um pouco mais entre nós.Depois 
saudamos quem voltava para suas cidades fora de Lima. As restantes continuaram 
com os trabalhos habituais.Um abraço fraterno a todas as nossas irmãs, com muito 
amor. 

Juanita B.A. y Martha D.Z. 
******* 
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DE CAGLIARI... 
 
Renovação dos desejos de renascimento a uma amiga: 
*que possa crescer na capacidade de aceitar que os outros possam crescer e 
permaneçam na alegria ou, pelo menos, na serenidade 
* que eu possa crescer na maturidade, livre para assumir as minhas 
responsabilidades sem dar aos outros a culpa, mas crescendo sem raiva na 
consideração de mim mesma, como uma choca que sabe onde dar à luz a seu 
próprio ovo, tentando de ser humilde e insubstituível 
* saber comunicar e compartilhar sem esconder o que eu tenho e que posso 
transferir, sem temer de permanecer vazia e sem valores 
* cultivar os meus talentos e destacar as qualidades dos outros 
* vir à luz e difundir a minha luz, sem temor de ser julgada 
* viver sobriamente e crescer no serviço 
* cuidar de mim e dos outros com gratidão sem inveja e ciúme 
* crescer no amor de Cristo eucarístico na fé da sua presença em todos os lugares, 
sob todo céu e ritual 
* confiante no abandono à PROVIDÊNCIA de Deus,  bom e grande no AMOR  
* favorecer e respeitar os silêncios e confidencialidade dos outros e ter 
capacidades, mesmo mínimas, de autonomia e de realização 
* guardar-se, mas não substituir-se, servir e acompanhar, só e como, o que foi 
pedido e não alimentar o sentido da própria vida, da deficiência dos outros. 

 
==================== 

 
Na ETERNIDADE A FÉ E A ESPERANÇA SERÃO LIBERADAS 
pelo esforço e pela escuridão MAS NÃO IRÃO DESAPARECER. 
Que o Senhor nos abençoe em sua misericórdia 
Cagliari 01/01/2016                                                                         

       Lia P. 
 
DE TRENTO 
 
FORMAR PARA  A "COMUNHÃO FRATERNA" (CONST. Art.72)PARA SER 
UMA COMUNIDADE QUE VIVE. 
  

O título do encontro expressa o alicerce, o fundamento vital sobre o qual se 
baseia o nosso “ser” Instituto.Lembro-me com emoção as minhas primeiras 
relações com a "vida" que teria levado a cabo o desejo de consagrar a minha vida 
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a Deus e aos irmãos.Fiquei muito impressionada sentindo chamar o núcleo que se 
estava formando "Pequena Família". A Pequena Família: uma pequena grande 
família dirigida por uma grande "mãe" e muitos filhas ao seu redor, um grande 
número de irmãs, atenciosas, prontas, solidárias entre elas, inclinadas para  o 
ideal, em um dom total de toda a vida ao Senhor e aos irmãos no sofrimento, 
doentes e pobres do mundo.A comunidade fraterna é realmente “o coração que 
bate,  a base que contém a semente de nossa vocação, especialmente do lado 
humano e prático, a nossa vocação, o nosso “dom vivido juntamente à Ele!" Mais 
me aproximo e mais me comparo, mais escuto e mais entendo minhas irmãs, a 
minha responsabilidade, mais caminho velozmente em direção à Ele.Não é um fato 
que ocorra imediatamente: é uma conquista à qual se deve almejar, formar-se com 
boa vontade, com a fé, com entusiasmo e com alegria, mesmo com uma idade 
avançada.Nunca se ama o suficiente!Se pode sempre crescer no amor, no 
otimismo, na escuta, na compreensão, na amizade serena e amigável entre irmãs, 
uma escuta recíproca se funda sobre Deus Padre, sobre Jesus, seu Filho morto e 
ressuscitado, sobre o Espírito Santo que aquece, anima nossos corações."Como é 
bonito Senhor estar juntos e amar uns aos outros como você nos ama" diz que o 
canto ... e cantamos a caridade que é benigna, abraça todo o mundo e no céu tudo 
irá cumprir-se.Ter paciência, saber esperar com amor, com bondade, com coração 
grande, misericordioso... Materno.Vos pede uma oração a vossa Maria. Obrigado 
por tudo!O argumento foi escrito por Maria para nós de Trento alguns anos atrás, 
mas hoje eu pensei de doá-lo a todas para a nossa realização pessoal no projeto 
compartilhado com Deus.Maria atualmente tem 96 anos, vive em uma cadeira de 
rodas circundada por seus familiares: nos sentimos perto dela na lembrança, 
serena e aberta às relações, as quais vive com amor para com todos.Obrigada 
Maria pela presença e por aquilo que você nos doa diariamente com o seu 
testemunho. 

 
Uma afetuosa lembrança e desejo de Feliz Páscoa. 

 
Rita C.   

Fondo, 14/02/2016 
******* 

 
 
DO SUL DA ITÁLIA... 
  

Atraiu-me a Palavra em que Angela ressaltou a sua atenção para nos falar da 
oração: Orem  uns pelos outros para serem curados. Eu ofereço a minha 
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contribuição sobre o mesmo tema. Usem-no, se pode servir. Deixo-me inspirar pelo 
nosso livrinho de orações pág. 19.  

Cresça em nós o desejo da santidade. 
Uma santidade acessível a todos; uma santidade a qual Tu, Senhor, chamas 

cada um de nós, porque Tu és santo e queres que nós sejamos santos.  
Na busca sincera do que agrada a Ti, ajuda-nos a cultivar, com amor ardente e 

profunda humildade, este desejo de santidade. 
Pedimos-Te: cresça em nós o desejo de Te louvar, unidas no mesmo louvor 

das criaturas vindas de teu amor, ajuda-nos a dizer: boa é a luz que vence as 
trevas; boa é a chuva que irriga a terra; boa a grama que decora o deserto; belos 
os gerânios, os ciclamens, as frésias que eu admiro na minha varanda e qualquer 
outra flor que me oferecem as varandas dos outros. 

Boa toda criatura que encontro no meu caminho: a ternura da mãe que abraça 
seu bebê de poucos meses, o olhar de amor dos dois jovens que esperam de 
poder percorrer juntos seus caminhos, a gratidão daquele cego que confia nos 
olhos daqueles que estão ao seu redor, e muito mais...  

Cresça em nós o desejo de louvar-Te, Senhor, enquanto nos exercitamos a 
olhar tudo com os Teus olhos. 

Cresça em nós o desejo de glorificar-Te. 
Em Jesus Cristo, Teu Filho, cantaremos a Tua glória, dizemos todos os dias na 

missa. 
Em Jesus Cristo, o novo homem, Via para uma nova humanidade, cantaremos 

um novo canto com a harpa de dez cordas e com a lira, ou com dois ácaros, que 
permaneceram em nossa vida neste momento presente. É reconfortante e fadigoso 
que Tu não queres MUITO, queres TUDO. O tudo de hoje, para buscar e valorizar, 
sem comparações desnecessárias com o nosso tudo de ontem, e muito menos 
com o tudo dos outros. 

Cresça em nós o desejo de adorar-Te. 
Tu és o único Deus. É por isso que Tu nos disseste: Não terás outros deuses 

além de mim. Tua lei é perfeita, reaviva a alma. 
Não abandonar-nos na tentação sutil e recorrente e colocar ídolos em Teu 

lugar. Embora possam ser luminosos, eles se revelam enganosos, se não se 
referem a Ti, se não forem acompanhados pela consciência de que eles não 
brilham com sua própria luz, mas eles são um reflexo da Tua luz. 

Cresça em nós o desejo de dar a Teu reino as nossas melhores energias. 
O Teu Reino é um Reino de justiça, de acolhida, de escuta, de diálogo, de 

solidariedade, de partilha, de paz. 
Ajudais-nos a colocar à disposição destes e outros, valores do Teu reino, o 

melhor que temos. 
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Sabemos que será uma estrada difícil, porque as ervas daninhas não deixarão 
de nos atacar para causar empecilhos neste caminho, mas Tu permaneceis com 
nós e tudo será possível com a Tua ajuda.  

Cresça em nós o desejo de perseverar no Teu amor. 
O amor que todos os dias Tu nos dais, deve ser derramado sobre os outros. 
"Amai-vos, Tu nos dissestes, como eu vos amei." 
Ajuda-nos a descobrir a cada dia a qualidade do Teu amor, mesmo que, entras 

em nosso coração ainda não totalmente purificado, e de má qualidade. 
Mas não queremos perder a esperança: subirá o Monte do Senhor, que tem 

mãos inocentes e  coração puro. Deus que nos chamastes para ir até Ele, a ser 
santos porque Ele é santo, tornarão inocentes as nossas mãos e puro o nosso 
coração. Não nos deixemos roubar a esperança. 

         
 Giglia L.  

 
 

MIGRANTES 
 

UMA NECESSIDADE NÃO EXPRESSADA DE ESPERANÇA 
 
Em nossas terras estamos certos de acolher os irmãos? 

 No sul da Itália vivemos hoje em uma situação difícil em que nossas terras 
são uma forma de terras de emigração, em outro sentido,  terras de imigração. De 
emigração porque os jovens estão se movendo para o Norte ou se afastam em 
outras partes do mundo em busca de trabalho e de afirmação,  sem saber se e 
quando poderão voltar; de imigração, porque são mais numerosos os  
desembarques de refugiados e migrantes  vindos de muitas áreas geográficas 
devastadas pela guerra, pela violência, pela perseguição, pela miséria. Como nos 
lembra Papa Francisco, são milhões de pessoas que fogem de situações de 
pobreza ou da perseguição e que muitas vezes enfrentam desconfiança, portas 
fechadas e exclusão. 

    Para todas essas pessoas, somos chamados a dar ajuda prática, mesmo se 
temos tantas dificuldades a serem superadas; dificuldades que muitas vezes nos 
tornam indiferentes na acolhida. Faltam-nos os recursos e as instituições públicas, 
muitas vezes estão bloqueadas pelos custos de gestão. Mesmo na escassez de 
meios e recursos, então, buscamos fazer a nossa parte na acolhida e dar ajuda se 
possível! 

 O próprio Jesus nos dá o "ensinamento com a Palavra do Evangelho; sabemos 
também que nas antigas comunidades gregas cristãs, a hospitalidade tinha uma 
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importância notável para que o cristão fosse credível,  princípio que no sul da Itália 
ainda é atuado. 

 Em todo o Sul da Itália há muitos migrantes. Alguns chegaram entre nós há 
vários anos, estamos em uma convivência pacífica, nós nos encontramos com eles 
em todas as áreas da nossa vida social e também em nossas casas onde eles 
executam serviços valiosos. Outros, no entanto, especialmente os recém-
chegados, encontram duras dificuldades. Eles mal conseguem sobreviver. Fugiram 
para evitar guerras, desordens civis, miséria e fome, mas sem a nossa mão e 
nossa ajuda são susceptíveis de se perder em uma solidão dramática, sem 
esperança, envolvidos em sentimentos de frustração e de revolta. 

Dito isto, eu quero falar de uma minha experiência que,  a causa  da atribuição 
do Tribunal de Menores, tenho contatos com jovens refugiados que chegam com 
os barcos,  pálidos, desnutridos, com olhares cheios de medo da guerra, da 
violência, da fome; são magros e mal vestidos, aspiram à justiça e à dignidade 
para si mesmos e para as suas famílias. 

Eu conheci assim, um jovem do Egito do qual eu era responsável, Eslam, fugiu 
de seu país por causa da religião copta. Ele, depois de alguns meses de sua 
chegada à Itália, contestou os dirigentes da cooperativa em que residia e foi 
confiado a mim para obter uma autorização de residência da parte do Ministério, a 
fim de estudar e trabalhar. Desde então, surgiu uma relação de amizade. Eslam se 
confidenciava; eu o incentivava para estudar e o encorajava a trabalhar, conselhos 
que ele seguiu. 

Depois eu conheci um pequeno indiano, Abubalom, de religião muçulmana que 
provém do Bangladesh e teve  uma vida familiar muito trágica: sua mãe faleceu 
durante o parto; seu pai levou para casa outra mulher como esposa, que se 
mostrou violenta com ele e os outros dois irmãos. 

O pequeno Abubalom ia em uma indústria para costurar calças; partia de  
manhã e voltava para casa às seis da tarde com fome e pedia à companheira do 
seu pai a refeição, porque ele estava com muita fome (consumindo pouco ao meio-
dia). A mulher dizia que ele tinha que esperar e um dia reagiu contra a criança com 
uma concha de ferro quente, batendo-o no lado e na perna. Quando o pai retornou 
em casa, Abubalom tentou, protestando, de contar o que aconteceu, mas foi 
espancado com violência pelo pai, porque sua companheira afirmava que o menino 
estava mentindo. Nos meses seguintes a mulher continuava a maltratar o menino, 
então Abubalom mudou-se com os irmãos para a casa de seu tio, irmão de sua 
mãe e continuou trabalhando na costura das calças, mas o dinheiro que ele 
recebia não era o suficiente para o sustento dos três e o tio não tinha muito já que 
ele também tinha uma família para sustentar. O tio persuadiu o rapaz a se 
transferir na Europa, e emprestou-lhe dinheiro. Ele pediu mais dinheiro para uma 
Associação não governativa e, assim, entrou em contato com alguns traficantes. O 
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rapaz prometeu a seu tio de devolver o empréstimo, e pelos traficantes, com um 
avião, foi levado para a Líbia, onde por alguns meses trabalhou  sempre como 
alfaiate em uma empresa. Depois de alguns anos, o menino foi colocado em um 
barco e desembarcou na Calábria. 

Nos seus olhos eu li o seu sofrimento, a solidão de encontrar-se em terras 
difíceis, como a Líbia, de ter tido que atravessar o mar do Estreito da Sicília, com o 
risco de afogamento; a alegria de estar seguro por ter sido acolhido por nós e 
consolado, a vontade de continuar o seu trabalho como alfaiate; a 
responsabilidade de sustentar os seus irmãos e de observar o compromisso com 
seu tio para devolver a soma que pegou emprestada; a esperança de poder trazer 
para a Itália seus irmãozinhos; a certeza de que o seu trabalho e o carinho dos 
"irmãos" encontrados na Calábria, lhe permitiriam de ter justiça e liberdade. 

Essas duas experiências me ensinaram que o refugiado, o migrante, não 
procura tolerância, mas fraternidade e humanidade. Ele não espera uma ajuda 
material, mas quer amizade; não quer assistência, mas que lhe seja oferecida a 
oportunidade de caminhar com seus próprios pés. 

Nesses últimos dois anos nos deparamos com um verdadeiro êxodo bíblico de 
pessoas vindas de todos os países africanos e do Médio Oriente; êxodo nascente 
da guerra, da seca. Hoje vemos que existem campos de refugiados na fronteira 
entre a Grécia e a Macedônia, na França, onde os campos são uma enorme bacia 
de lama: se morre de frio, milhares de pessoas que necessitam de assistência 
médica. Os países intransigentes bloqueiam as fronteiras; surgem questões para 
os documentos; dizem que os governos pretendem rejeitar quase todos os 
imigrantes, exceto sírios e iraquianos, que por causa da guerra são considerados 
refugiados políticos, e querem bloquear a fronteira com a Turquia e acelerar a 
repatriação das pessoas que não vêm dos dois países citados que estão em 
guerra. Refletimos se é justo repatriar estes nossos irmãos que querem ter um 
melhor padrão de vida? Não seria mais justo que todos os países europeus 
acolhessem por quotas todas as pessoas que cruzaram o mar até hoje? 

          
 Anna Maria S. 

 
******* 

 
 
 
 
 
 
 



41 

 

ANIMAÇÃO VOCACIONAL 
 
 

A PRIMEIRA ETAPA 
 

Indicações para o caminho vocacional: viver este ano com amor, 
disponibilidade, entusiasmo. 

O 2016 foi precedido por um ano dedicado à Vida consagrada, do Sínodo sobre 
a Família, do Convênio de Florença sobre o desconforto do homem de hoje, da 
abertura das Portas Santas para o início do Jubileu da Misericórdia; de muitas 
oportunidades, portanto, para escutar, refletir, partilhar e rezar. Toda a Igreja hoje 
nos pede para abrir os nossos corações à ação do Espírito, de acolher o 
Evangelho, para olhar para Cristo. Ela pede que sejamos leigos responsáveis, 
competentes profissionalmente e culturalmente que promovem o bem comum, 
comprometidos na justiça e  na paz. Por isso, é necessário superarmos a 
resignação e iniciarmos um caminho de conversão que tenha os seguintes 
objetivos: 

- Revitalizar e revigorar a fé para fazer reviver Cristo 
- Ter entusiasmo pela nossa vocação 
- Ter uma posição sólida e reservar uma atenção especial para a família, para a 

nossa comunidade paroquial, para o Instituto e ao carisma, apoiando, 
acompanhando e favorecendo a colaboração 

- Investir recursos e energias para superar certos fenômenos (dificuldades 
conjugais,  pobreza de valores, solidão dos jovens e idosos, pessoas com 
deficiência, marginalizados,...) isto é: ajudar a nossa gente a experimentar o amor 
de Deus com o nosso testemunho de caridade e de esperança 

- Acompanhar os outros em seu caminho de crescimento,  de discernimento e 
de libertação (= animação vocacional) 

 
CAMINHAR ...FAZER  SILÊNCIO 
A palavra e o silêncio constituem dois polos da vida do homem e da história da 

salvação. São duas partes de uma mesma realidade, mas, uma visão panorâmica 
sobre o mundo neste século nos permite de perceber o desaparecimento do 
silêncio e a poluição sonora. O silêncio é assustador, apavora e tortura o coração 
do homem e o barulho aparece como um antídoto para atordoar o medo e sair da 
ansiedade que surge dentro de nós. A crise do silêncio também gera a crise da 
palavra que já não está mais ao serviço da verdade e da comunhão. O homem 
sem silêncio, de fato, não pode escutar o "outro, esperar o dom da resposta do 
outro, encontrar a sua total interioridade, na qual descobre Deus e sua presença, o 
diálogo com Deus. 
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   A Bíblia nos diz que Abraão obedece a Deus no silêncio, Isaac carrega a 
lenha do sacrifício, Jô encontra a intimidade com Deus. No silêncio de Deus fala 
aos profetas e Maria na tranquila casa de Nazaré. Cristo também muitas vezes 
permanece em silêncio. Pensamos  em seu olhar sobre o jovem rico, sobre Pedro 
após a traição e o abandono, diante da adúltera e Pilatos,.... e o silêncio durante as 
aparições depois da Ressurreição, com as portas fechadas sem bater; como um 
andarilho anônimo  aos discípulos de Emaús, como um jardineiro a Maria 
Madalena. 

    Aqueles que oram em silêncio e vivem no silêncio, estão sempre em um 
estado de vocação e missão, na descoberta da vontade de Deus para se 
colocarem a seu serviço. É como uma sentinela sempre pronta e capaz de saber o 
que acontece no horizonte. 

    Refletimos sobre a importância que dá Jesus à oração silenciosa. Já no 
início do seu ministério público se retira no deserto,  e é ali, diante de Satanás, que 
manifesta sua qualidade de Filho, a sua capacidade de fazer a vontade do Pai e de 
viver em relação com Ele. A alegria de viver com os homens e de curar os doentes 
não é suficiente para ele; busca a intimidade com o Pai, por isso se  retira muitas 
vezes na solidão para rezar e também comanda seus discípulos a ter uma vida 
como a dele, isto é, para conjugar bem atividade pública, parte da história humana 
e do silêncio. 

    Ficar de lado, não nasce de um desejo de ascetismo; é uma característica do 
cristão. Estar em silêncio com Jesus torna-se uma verdadeira escola de catequese, 
porque nos permite  de corrigir nossos projetos, para desabafar, para lhe dizer o 
que está acontecendo em nossos corações, em nossas vidas e nas vidas dos 
homens. 

     Quem está em silêncio diante de Deus não é um mudo ou cego, nem um 
falador; é uma pessoa que vive em uma época histórica específica, com o seu 
drama e a sua alegria, com os seus relacionamentos. Não é um incapaz quem se 
afasta para escapar das pessoas e dos compromissos; é um que quer aprender a 
servir os homens com a própria vida, porque ama a Palavra de Deus, mas acima 
de tudo, o homem quer sintonizar a própria inteligência, o coração e a vontade com 
a Palavra: a inteligência para que seja inundada pela luz do Evangelho e encontre 
o entusiasmo do momento inicial quando foi apreendido pela luz de Cristo; a 
vontade porque ele precisa de tenacidade para evitar o mal; o coração, porque é aí 
que, com a presença de Cristo, se desenvolve, se unifica e se comanda todo o 
amor. 

    O silêncio nos faz ficar quietos para escutar o que diz o Senhor, para fazer 
escolhas e estabelecer hierarquias. Este silêncio, que cria comunhão com Cristo, é 
aprendido, frequentando assiduamente os Sacramentos, com a escuta da Palavra, 



43 

 

com a reflexão e gera humildade e caridade; permite de acolher o outro e a 
realidade, de retornar à raiz da nossa vida, de passar da compaixão a partilha. 

 
CAMINHAR PER...  AGRADECER  
Portanto....? O silêncio nos faz caminhar. Conduz-nos à primeira etapa do 

nosso caminho. Muitas as boas razões para agradecer a Deus. Um slogan? 
Absolutamente não. Aqui estão alguns: 

- a chamada e a força para dizer Sim a vida, a fé, a uma vida n'Ele e com Ele 
- os dons recebidos 
- o Amor com o qual Deus nos ama 
- os movimentos, as associações, o Instituto, ao qual pertencemos, que nos 

formam a escuta da Palavra e ao discernimento 
- a proximidade de Cristo com a qual "nasce e renasce a alegria", como 

escreve em Papa Francisco no Evangelii Gaudium (n.1) 
- para a minha paróquia que formou e alimentou a minha maturidade laica 

cristã 
Eu poderia continuar a fazer um elenco ainda maior de  muitas outras razões. 

Cada um de nós tem centenas de boas razões para agradecer a Deus os muitos 
dons para oferecer para o bem do mundo se não se deixa vencer pelo desânimo e 
pela resignação, se, se faz prevalecer sobre tudo a alegria do Evangelho. 

 
CAMINHAR PARA... ALEGRAR E OLHAR ALÉM DO PRESENTE 
Hoje as preocupações pela falta de valores entre as jovens gerações, a crise, 

as injustiças, o confronto diário com os recursos limitados, as marginalizações 
ocupam nossos pensamentos e nos empenham, talvez, por muito tempo na 
missão, fazendo-nos esquecer que Deus está sempre presente com seu 
ensinamento e que nós temos a grande responsabilidade de oferecer um 
testemunho claro e alegre para que o Evangelho possa se tornar fonte e via de 
Esperança para os outros. Por isso, devemos cultivar: 

- A capacidade de expressar, através das palavras, a vida e os gestos, os 
sentimentos mais profundos de nossos corações de crentes; de um coração 
consciente da realidade que nos circunda, da beleza e da grandeza da fé em 
Jesus Cristo 

- A capacidade de ser transparentes em manifestar a alegria e a consciência de 
que Cristo,  nossa Esperança, venceu a morte;  que a fé nEle não é um conto de 
fadas, mas a mola que aciona uma nova vida 

- A capacidade de passar da "alegria e júbilo" (Lc 1,14) de quando é anunciado 
João Batista, a uma "grande alegria" (Lc 2,10) como quando o anjo fala aos 
pastores de Belém, a "grandíssima alegria" (Mt 2,10) que se encontram no coração 
os Magos na saída da cidade em direção à gruta de Belém 
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- A capacidade de testemunhar a alegria sem fechar os olhos. A dor, a 
violência, a fome, o desemprego, a fuga, a exploração, continuam a fazer parte da 
vida de tantos homens. Não podemos negá-lo ou fechar os olhos para não ver. As 
preocupações com o futuro incerto dos jovens, o desespero diante da violência 
exercida em nome de Deus, o drama da solidão das famílias e dos idosos, da 
doença, do abandono...! Tudo isso é verdade. É vida cotidiana. Mas Cristo 
ressuscitou. Se isso é importante em nossas vidas, não podemos deixar de 
anunciá-lo e de dar esperança com a nossa alegria, com gestos concretos de 
partilha, de amizade, de acompanhamento. Com o convite a olhar para cima, mais 
além do presente, para que também outros possam ver aquela luz que já ilumina a 
nossa vida 

"A alegria do Evangelho enche o coração de toda a vida de quem se encontra 
com Jesus", assim escreve o Papa Francisco  no início do Evangelii Gaudium. A 
alegria, portanto, deve acompanhar um bom cristão, mas, acima de tudo uma 
consagrada, um bom educador e, acima de tudo, uma animadora vocacional que 
deve ser confiante e otimista. Deve sempre buscar olhar além das aparências, 
olhar longe. Todas qualidades que um coração na alegria possui. Porque é um 
coração de fé. 

        
Francesca R. (Sud da Itália) 
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VIDA NA IGREJA 
 
 

5ª Convênio Eclesial Nacional 
Florença, 9-13 de novembro de 2015 

 
SAIR Tabela D4 

Um convênio este que se encaixa na história dos convênios decenais (precioso 
dom do Conselho), e é caracterizado por um forte compromisso com a renovação 
da Igreja italiana, também através de uma maior participação de todas as suas 
componentes. Permanece também confiado à nossa responsabilidade a tarefa de 
garantir que seus frutos não sejam perdidos, mas se derramem abundantemente 
em nossas igrejas locais. 

DINÂMICAS E CONTEÚDOS 
Sair é o verbo colocado no centro da Exortação Apostólica Evangelii 

Gaudium, indicado pelo Papa Francisco como o documento de referência para 
este convênio. 

A "igreja em saída" é aquela que "sabe dar o primeiro passo, sabe tomar a 
iniciativa sem medo, ir ao encontro, buscar os que estão longe e chegar aos 
cruzamentos das estradas para convidar os excluídos" (E.G 24), em um estilo 
conforme a humanidade de Cristo. 

"... Ele os viu e chamou-os ..." É sua a iniciativa, eles estavam trabalhando 
com suas redes. 

Ícone evangélico: Jesus que vê, Jesus que chama e dá a resposta. A iniciativa, 
o desprendimento, a urgência e a consequência: os quatro elementos que marcam 
a história de todas as vocações. 

Sair e fazer sair: o verdadeiro dinamismo está na circularidade. 
Não podemos pensar de ter um tesouro para ser transmitido para os 

outros e que os outros não tenham nada para dar. 
A relação de reciprocidade nos faz sentir não só benfeitores, mas também 

beneficiados. 
O bem faz mais bem para aqueles que o fazem do que para aqueles que o 

recebem. Essa circularidade nos faz entrar na dinâmica certa também para sair 
dos nossos medos, dos nossos preconceitos. 

CRITICIDADE 
O medo das contaminações, o medo de perder a nossa identidade. 
Medo de assumir as nossas responsabilidades pelo destino do outro, quando 

vamos ao encontro de suas necessidades, mas não sabemos reconhecê-lo como 
um irmão. O irmão que tem dificuldade para nos encontrar porque estamos atentos 
às necessidades, mas não vemos a pessoa! O irmão que pede para ser 
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acompanhado na integração, mas, ao mesmo tempo, ajudá-lo a preservar as suas 
raízes. Nós damos sem ajudar. Para a pergunta, a mais radical que se estava 
fazendo ao homem: "Onde está seu irmão" Nós muitas vezes não temos uma 
resposta. 

Nós nos pertencemos demais. Olhamos demais para nós mesmos. A 
comunidade cristã não é uma realidade homogênea, mas um arquipélago de 
presenças muitas vezes não cooperativas ou comunicativas entre elas, mas muitas 
vezes competitivas e antagonistas. Os primeiros destinatários da nova 
evangelização somos nós mesmos pela incapacidade de transmitir e de 
testemunhar ao mundo a essencialidade da mensagem do Evangelho. Já do 
Conselho chegou a dura chamada ao escândalo da separação entre a fé 
professada e a vida cotidiana. 

Papa Francisco nos doa novas oportunidades para o anúncio, mas as 
condiciona a uma forma e estilo de testemunho. A credibilidade do anúncio deriva 
da capacidade de viver em primeira pessoa o evangelho. Só uma Igreja que se 
aproxima das pessoas e a suas vidas reais,  define as condições para a 
transmissão da fé nas novas periferias existenciais. A Igreja não cresce por 
proselitismo, mas por atração (E.G.14). 

RECURSOS E INSTRUMENTOS 
É, portanto, apenas na lógica da reciprocidade que podemos recuperar o vulto 

do irmão e sair  dos nossos preconceitos, superando, assim, todos os limites de 
separação, como Jesus que, saindo do espaço sagrado da Sinagoga, chega a 
alcançar a toda Galiléia. 

Às vezes, pode ser suficiente um gesto como o abraço de uma criança na 
"Casa da Caridade" para o acolhimento dos migrantes na Puglia ", que foi capaz 
de tocar o coração do sacerdote sobrecarregado pelos preconceitos. 

AS POSSÍVEIS ESCOLHAS 
• Uma iniciativa em programa para a festa de Corpus Domini: um percurso que 

parte da Catedral de Biella no refeitório dos pobres, que liga o Pão Eucarístico ao 
pão de cada dia e responde à exigência de nunca separar a celebração da obra de 
misericórdia; 

• Operação "Condomínio solidário". Um projeto em construção na cidade de 
Biella, onde a normalidade convive - não casualmente, mas por escolha - com a 
problemática, representada por um dormitório feminino e três apartamentos para 
mulheres vítimas de violência; 

• Operação "Fragaldino". Um décimo permanente que implica - fazer compras 
- tomando conta dos outros. Da mesma maneira, experiências diferentes, 
intencionalmente contidas no contexto paroquial, para reforçar a solidariedade 
entre as famílias da igreja local. 
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• Desde o 2014, na Sicília, querendo aceitar o convite dos bispos locais e de 
Papa Francisco a cooperar para uma "Igreja em saída", foi iniciado pelo Conselho 
Regional das Agregações eclesiais leigas (CRAL) o projeto regional  "Mesa da 
fraternidade política" para enfrentar juntos (aderiram  16 conselhos diocesanos e 
28 associações leigas de 74) as prioridades e pobrezas emergentes nas áreas da 
Família, do Trabalho e dos Imigrantes, valorizando assim os carismas específicos 
e as competências dos especialistas na área, presentes no território, com o 
objetivo de encontrar soluções adequadas a serem propostas, em uma última 
análise, aos responsáveis políticos das instituições públicas, locais e regionais. 

A estrutura mínima operativa foi dada pela constituição de tantas mesas 
permanentes quantas são as 5 Metrópoles da região eclesiástica, onde, de acordo 
com o estilo do sínodo, se escuta, se discerne e se elabora soluções práticas, que 
se tornam  base de comparação dos vários níveis institucionais. 

A coordenação regional serve de suporte para os laboratórios metropolitanos 
(garantindo a unidade de método e de endereço para todo o Projeto regional), bem 
como um porta-voz e  interlocutor para as questões relacionadas com todo o 
território regional. 

• "Sexta Opera S. Fedele" de Rieti, "Eu estava na prisão e viestes me visitar." 
A prisão é muito mais de um subúrbio. É um mundo que (mesmo para um 
equívoco sentido de segurança) se tende a manter deliberadamente separado. O 
voluntariado é chamado a representar a ponte entre as duas cidades. Uma ponte 
que os mesmos voluntários atravessam com o peso de seus preconceitos. Mas 
quando uma história assume um vulto e um nome, e se começa a compartilhar os 
seus sofrimentos e os  preconceitos diminuem. Não há uma separação entre bons 
e malvados. A realidade é muito mais complexa e variada. Vidas que nascem com 
dificuldades, encontros fatais, escolhas erradas. E, no entanto nada que exclua a 
possibilidade de retornar a escolher o bem. Isto também com o apoio de todos 
aqueles que, fazendo-se portadores de uma mensagem de esperança, pode incutir 
a coragem de mudar, porque acreditam nessa possibilidade. Aos presos se leva 
também o Jubileu do Papa Francisco: "... tantas pessoas que, embora 
merecedoras de punições, no entanto, tomaram consciência da injustiça feita e 
desejam sinceramente de se inserir na sociedade dando a sua contribuição 
honesta. Nas capelas das prisões poderão obter a indulgência, e cada vez que 
passarão pela porta de suas celas, dirigindo o pensamento e a oração ao Pai, 
possa esse gesto representar para eles a passagem da Porta Santa. " 

• A Doutrina Social da Igreja" projeto que está sendo projetado em Fabriano 
aberto aos que não creem; 

• "Hospital do campo" Um projeto que já está em andamento na cidade de 
Roma, um sinal claro e tradução imediata da palavra "sair". A ideia básica é aquela 
de chegar, saindo, de certas categorias não mais envolvidas nos habituais 
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ambientes pastorais, chegando até eles nas praças, pontes, clubes discotecas. 
Encontrar, unir, ouvir esta parte do mundo, especialmente a juventude, muitas 
vezes em decadência, representa um dever absoluto da comunidade cristã. Uma 
segunda área em que o projeto pretende chegar, saindo, é aquele dos 
acampamentos ciganos, quase sempre abandonados a si mesmos, humanamente, 
socialmente e também pastoralmente. Os primeiros destinatários são as  crianças, 
envolvidas em percursos de recuperação escolar, integração social, atividades 
esportivas, apoio psicológico, formação cristã e catequese. Através dos pequenos, 
se visa envolver, nas mesmas dinâmicas, também as famílias. É um 
acompanhamento muito longo, mas os resultados são significativos e duradouros. 
Uma terceira área do projeto é aquela do contato com as meninas de rua de 
algumas áreas da cidade, através das "unidades de contato", compostas de três a 
quatro pessoas que, parando na beira da estrada, tentam de iniciar um diálogo, 
que, se cultivado com paciência e perseverança, pode levar (embora sem ilusões) 
a resultados notáveis. 

 
Deidamia M.C. (Lombardia) 
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VOLTARAM  À CASA DO PAI 
 
Sara CARA 
MdE Região Romana 
Nascida em 22/10/1926 
Consagrada em 23/06/1974 
Falecida em 30/12/2015 
 
Lembrança de SARA CARA 

O que escrever sobre ela? Lembro-me de um título: a fidelidade à tradição; o 
caráter de Sara não era aparentemente afável, às vezes rude (como o "burbero 
benefico"), mas apegada, realmente se sentia membro do Instituto e o Instituto era 
a sua, a nossa família, além, naturalmente e junto com a família de sangue a qual 
pertencia. Cada uma das duas características em uma síntese vital e complexa. Eu 
acho que bem lhe convém a passagem do Evangelho e Mt. Isaías 23, 1-12 e Is 
1,10. 16-20: "protejam os órfãos, defendem as viúvas"; "façam o que eles dizem, 
obedeçam aos bons ensinamentos, mas não imitem seu modo de agir." Sara era 
uma filha da cultura da Sardenha,  era parcimoniosa, econômica, hospitaleira e 
generosa. Ela se lembrava quando eram os aniversários de padres, freiras, 
missionárias ... conhecidos. Enquanto ela pôde, foi sempre visitar e fazer 
companhia às irmãs idosas que não haviam mais encargos ativos e residiam no 
apartamento perto da escola dirigidas pelas freiras. Recebia uma vez por semana 
o jornal "Avvenire" e outras revistas com as quais se manteve atualizada sobre os 
eventos e documentos da Igreja, estava presente no coração e na oração em 
ocasiões especiais e as compartilhava com outras pessoas. Tal como acontece 
com pessoas de certa idade, ela acreditava de ter que receber e também solicitar 
serviço de outras pessoas e a presença como uma coisa justa e necessária, quase 
no limite da indiscrição quanto menos pedia à  atenção para si mesmo. Para mim, 
a sua vida ensina o respeito e o amor pela tradição do meu ambiente de 
nascimento e para a  tradição na vida da igreja mãe, e nosso Instituto. Eu acho que 
no Eterno e do Eterno esteja agora ocupada a valorizar as boas tradições como 
valores para vivê-los também. 

                                                                                 
 

Lia P. (Romana) 
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Lembrança de LUISA BONOMELLI 
 

Queridos, 
com vocês eu quero lembrar os últimos dias de Luisa passados no hospital. 

Eu tive a graça de estar perto dela e realmente era emocionante constatar como 
ela se abandonou à vontade de Deus em plena serenidade e consciência de sua 
realidade. 

Deixo algumas orações e frases que ela repetia: "Estamos todos em caminho 
para a vida eterna, portanto, queremos-nos bem e ouçamos uns aos outros, que 
sempre tem algo a dizer para nós, por isso iremos ver que  o nosso caminhar 
juntos se transformará em alegria. Como diz o Salmo 42 "Envia a tua verdade  e a 
tua luz, sejam essas a me guiar." Pensamos em Jesus o que sofreu por nós, por 
que eu me queixo? Oferecia tudo para o Instituto e para as vocações, sobre isso 
um dia eu enviada até uma médica do departamento do Instituto para levar-lhe 
algum material  porque segundo ela era "competente" como MDCS. Como Davi, 
que contemplava o viver na casa do Senhor, assim também para ela era forte a 
oração "Uma coisa eu pedi ao Senhor, somente isso eu busco, de viver na casa do 
Senhor todos os dias da minha vida, para saborear a doçura do Senhor ". 

Ela queria que eu contasse o que ouvi nos Exercícios ou para ler as notas. 
Ela se focou muito no conto "Onda e Oceano", e o comentário foi que temos que 
parar para refletir sobre as coisas importantes da vida e os dons que recebemos. 
"Quem não suportar a própria cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo". 
Assim, para imitar o Cristo, ela aceitou sua cruz através da doença com 
serenidade. 

Querida Luisa eu lhe vejo ao lado do seu Jesus que você queria tanto bem. O 
sua não é morte, mas  Páscoa e Ressurreição. Tchau Luisa e até mais. 

 
       Liliana M. 

 
Onda e oceano 

 
Uma pequena onda estava indo embora feliz pelo mar: ela estava feliz, alegre, 

se sentia cheia de energia e potente, se abandonava ao gingar da corrente, se 
deixava franzir pelo vento. 

Estava mesmo feliz por ser uma onda. 
Em algum momento, no entanto, ela viu lá longe, a costa rochosa e, em 

seguida, a praia, assim percebeu que as outras ondas, aquelas que estavam indo 
na frente, se quebravam lá  e não havia mais nada delas. 
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Ela começou a sentir-se triste: se pudesse ela voltaria para trás, no mar 
profundo, de onde não se pode ver a terra; ou então ela queria parar ali onde 
estava, frear para não ir adiante... 

Uma onda maior passou perto dela e lhe perguntou: "O que está acontecendo? 
Por que você está tão triste? " e a pequena onda respondeu: "Você não vê qual é 
fim que iremos fazer? Mesmo você que é  tão grande,  está destinada a se quebrar 
lá" 

A grande onda sorriu e disse: "Você não é uma onda, mas um oceano". 
 

CONVERSA POR TELEFONE COM LUISA 
"Comunicar com você, me coloca no coração uma urgência de me comunicar 

com as irmãs, minhas companheiras de estrada" (Card. C.M.Martini) 
"A princesa da comunicação" (assim definida por Anna) nos deixou. Na 

verdade, uma de suas tarefas diárias era a de se comunicar com Deus e com as 
irmãs do Norte e do Sul e também através de mensagens com as irmãs além da 
fronteira. E por isso não posso deixar de lembrar a sua morte, querida Luisa,  sem 
conversar com você pela última vez, como nós costumávamos fazer. Pego o 
telefone e ouço a sua voz que me diz: "desliga o telefone que eu chamo você" 
(tudo  por um acordo telefônico que ela pagava a conta e me dava a possibilidade 
de economizar). 

 • Como foi a sua vida antes de conhecer o Instituto? 
"Eu estou aqui diante de Nosso Senhor e da Virgem Maria e me apresento a 

você. Meu pai faleceu em um acidente de trabalho, poucos meses antes que eu 
nascesse, um irmão faleceu quando tinha apenas 24 meses e dois anos depois da 
morte do pai, faleceu uma  irmã de 7 anos. Eu cresci na pobreza e na simplicidade, 
vivendo entre renúncias e  sacrifícios. Quando era jovem, eu era vivaz e às vezes 
rebelde. O oratório foi a minha  segunda casa e as irmãs que encontrei, gostavam 
muito de mim. Eu cresci com os  sacrifícios da minha mãe para me ajudar a 
estudar e me tornar uma enfermeira. Quando eu  estava no hospital, decidi de me 
tornar uma freira. Mas desde que meu físico começou a  enfraquecer, deixei o 
convento. 

• Eu gostaria de saber como você conheceu o Instituto. 
Após a experiência da vida religiosa, retomei o trabalho no hospital, aonde 

encontrei M. Ruggeri que me apresentou ao Instituto e assim comecei um novo 
caminho. Guardo no meu coração e na mente todas as pessoas que me ajudaram 
na construção do meu ser, foram um imenso dom que o Senhor colocou no meu 
caminho, principalmente quando me sentia sozinha, com o peso da minha vida e 
não percebia que era ELE que me levava. Amo muito o Instituto e sou orgulhosa 
de fazer parte dele e sou muito grata a algumas missionárias que são uma 
presença constante no meu caminho. Sinto o Instituto presente com a força da 
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oração e do amor que nele reina superando assim, todas as nossas limitações e 
fraquezas. 

• No diálogo com você eu lhe peço de explicar para nós como você viveu sua 
vida de MDMCS. 

De natureza eu sempre fui uma pessoa tímida e para expressar-me, às vezes, 
pareço uma pessoa agressiva. Eu acho que sou uma pessoa simples, não 
vinculada a esquemas, generosa, respeitosa com os outros, não guardo 
ressentimentos e se alguém me ofende  eu procuro não reagir, mantendo o 
silêncio, procuro pedir desculpas e não condenar. Eu amo a natureza e 
 nesta eu me perco. Tento de viver "o presente", mas também com um 
olhar dirigido para o "amanhã é outro dia".  É na vida cotidiana que eu tento viver 
de dentro a presença do Senhor, porque eu sei que Ele está ali, muito além do 
sentir ou não. Minha vida se desenrola em torno das pessoas com um bom dia, um 
sorriso, mas que tempo bom, que tempo feio, com um olá, que criança linda que 
você é, qual o seu nome. A mãe sorrindo me agradece, a pessoa triste e pensativa 
me olha, e muitas vezes, silenciosamente escuto e confio ao Senhor àquela 
presença e a dor de uma, e a alegria de outra pessoa. Quando posso, passo nas 
ruas onde há meninas de rua e as saúdo com sorriso. Aproveito as férias para 
deixar os meus melhores desejos a elas. Esta é para mim a oração da estrada. Me 
ajudam as pequenas frases da Palavra de Deus proclamada. Todos os dias eu 
ajudo dois adolescentes chineses, oferecendo-lhes um pouco do meu tempo no 
estudo da língua italiana. Eu vivo a oração simplesmente na liberdade, sem seguir 
tempos e padrões. Para a pobreza, procuro viver desprendida das coisas, de 
natureza sou generosa e procuro ajudar as pessoas que estão em necessidades, 
de acordo com as minhas possibilidades. Eu amo tanto a Mãe Celestial e muitas 
vezes eu vou rezar nos diversos santuários de Bergamo. Gosto de pensar nas 
crianças que confiam em seus pais, colocando sua mão na do pai, e assim eu 
também procuro fazer. Eu gosto de ser definida "passarinho do bosque" que vive 
de migalhas. Passo as tardes na companhia de doentes em uma casa de repouso. 

• Luisa, muitos santos e santas nos ensinaram o silêncio contemplativo, ao qual 
você se inspirou em sua vida? 

A espiritualidade de Santa Teresa sempre me fascinou e atraiu, sinto-a em 
harmonia com o  meu ser interior e exterior. Nem sempre a minha vida foi fácil, às 
vezes,  muito fadigosa, e mais emerge a minha fragilidade física e mais fico 
tentada a dizer que estou um pouco cansada,  é então que me vem em mente a 
imagem de São João, que abandona a cabeça no peito de Jesus e se deixa 
consolar e, e assim, aquela ternura me dá coragem e abandono;  e depois, 
aquelas inúmeras doces palavras de Jesus: "Vindes a mim vós que estais 
cansados e sobrecarregados, e eu vos  confortarei." 

• E você o que quer dizer ao nosso grupo? 
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O grupo está em meu coração, poderemos ressuscitar se no nosso íntimo 
houver o verdadeiro desejo de Deus e não apenas em  nossas opiniões. Mas sim, 
um trabalho profundo de compreensão no "respeito pela identidade de cada 
missionária". É um trabalho difícil, mas não impossível, desde que haja a 
esperança viva em nossos corações. Para mim, vale sempre a atitude do primeiro 
passo. Se eu for surda e quero caminhar com os surdos, eu sempre estarei no 
ponto de partida. É por isso que é essencial o primeiro passo: um passo acolhedor, 
não de repulsão, sem tentar mudar o mundo. 

• Nos fale sobre a experiência da última etapa de sua vida. 
Estou ciente da situação precária da minha saúde e procuro viver o momento 

presente feito de migalhas, com serenidade, porque "nenhuma folha cai sem que 
Deus o queira." Quanto mais eu sinto que a vida está se apagando lentamente, 
mais eu sinto dentro de mim a alegria de ser amada e redimida, assim em mim 
persiste a vontade de luta para viver na plenitude esta vida maravilhosa, para me 
preservar e doar aos irmãos que eu encontro em meu caminho. Eu tenho que viver 
e agradecer pelo dom da vida e seguir docilmente "meu irmão asno" porque é com 
ele que eu caminho feliz  no hoje,  e se Deus quiser, no amanhã  também, e 
assim termino com uma velha canção "será que será." A morte faz  parte do nosso 
viver, porque a cada dia nos aproxima da eternidade. Então eu disse ao psicólogo, 
que tinha vindo comigo para me ajudar a enfrentar a realidade da minha existência. 
A  experiência no hospital, foi única e não poderá se repetir, porque feita de 
abandono, sempre aos pés da Cruz que tudo transforma, acalma, purifica e 
associa as nossas vidas e àquelas de toda a humanidade sofredora. Saboreie 
completamente o valor do viver. 

Obrigada Luisa pela abertura do livro de sua vida passada, eu sinto a sua falta 
como aquela de uma boa amiga, generosa e fiel, que tinha uma grande 
capacidade de fazer amizades! Obrigada, porque eu pude caminhar com você. 
Obrigada porque você permaneceu firme até o fim, apesar da doença e, 
principalmente, porque no leito de morte você nos deixou uma profunda paixão 
pela vida. 

Luisa está tudo bem? Está tudo sob controle? Adeus, saúda todas as irmãs, 
que eu acho que acolheram você com gritos de alegria, para continuar do céu o 
serviço de caridade que você sempre sustentou. 

A conversa terminou, a nossa princesinha nos enriqueceu de alguns escritos 
que eu com a sua permissão relatei a todas, porque essas lições de vida nos dão 
força ao nosso caminho e nos ajudam a entender a mensagem de esperança. 

         
 Rosetta 
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LEMBRAMOS AO SENHOR 
 
 

- A mãe de Maria Malvestiti (região Lombardia) 
- A mãe de Justine (fundação Camarões) 
- O pai de Blandine (fundação Camarões) 
- O pai de Marie Angele (distrito Madagascar) 
- O irmão de Giovanna (região Romana) 
- A irmã de Dorotea (região Sicilia) 
- Uma prima de Vera (região Sicilia) 
- Uma cunhada de Antonietta (região Sicilia) 
- Um primo de Antonietta (região Sicilia) 
- Um tio de Cettina (região Sicilia) 
- Um sobrinho de Margherita S (região Sul da Itália) 
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