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Pra começo de conversa

  23 anos junto
  ao povo maya
  na Guatemala

Neste Número:

As religiosas Ir. Terezinha e Olga estão
inseridas na cultura maya guatemalteca
                    Pág. 4 e 5

                       Casa das Irmãs em Las Margaritas

 Pe. Sávio afirma: estamos
    em missão sem saída

“Em um mundo que criou o café descafeinado, o
cigarro sem nicotina, o leite desnatado... nós
inventamos a “missão sem saída”, o “envio” sem
destino.” - diz o missionário (pág. 8)

               Pe Sávio, 13 anos nas POM

- Irmãs de sangue comemo-
ram Jubileu religioso (pág. 6)

- Jovens em missão na Ama-
zônia (pág.7)

- Haiti: ataques a institui-
ções da Igreja (pág.9)

- Sacerdote Scalabriano
nos Emirados Árabes (pág.10)

A ordem emanada pelo fundador da Igreja
Católica foi clara: ide e evangelizai todos os povos!
Hoje, passados mais de  2000 anos da sua vinda ao
mundo, 70% da humanidade ainda não ouviu falar
de Jesus Cristo e dos outros 30%, 90% precisam de
uma nova evangelização. Isto significa que nossa
Igreja ainda não despertou para as missões e cada
Igreja particular preocupa-se com a sua Igreja.

 Pe. Sávio em sua entrevista na página oito,
lembra a orientação da CNBB em 1988, dizendo
que “As exigências do trabalho pastoral em nossas
dioceses não nos dispensam da Missão Ad Gentes.

Antes, o envio missionário contribui para a
renovação e vitalidade das Igrejas particulares”.

O exame de consciência de todos é no
sentido de que estamos esquecendo o trabalho Ad
Gentes, fundamental para cumprir com o mandato
de Cristo. Ainda são poucas as iniciativas de
dioceses em assumir missões no exterior ou na
Amazônia. Precisamos de mais organização e
coragem para assumirmos projetos que
contemplem nossas missões no mundo.
O editor
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Obrigado pelo jornal Parceiros das Missões. É um
instrumento fantástico de evangelização. Fico feliz
demais quando o recebo e posso perceber o bem
que faz ao divulgar a vida e atividade da Igreja
Missionária. Parabéns.
Aqui em nossa paróquia São João Batista de Quixadá,
Ceará, iniciamos recentemente a Juventude
Missionária e Infância Missionária.
Deus nos abençoe a todos. Unidos sempre pela
oração,
Pe. Francisco Cleides de Oliveira, mp.

Estimado irmão! Paz!
Parabéns pelo Jornal Parceiros das Missões. Tem
chegado muito bem pelo correio eletrônico.
Excelente noticiário carregado de mística
missionária e motivações para a missão.
Pe. Aluisio.

 Bom dia Sr. editor!
Quero agradecer e parabenizar pela matéria no
Site das POM. Apenas uma retificação: nosso
Regional tem 18 dioceses e não 17 como constatou
em matéria dos missionários paranaenses que
viajaram a Guiné Bissau,
Grata
Fique com Deus
Elaine Machado-IAM/Sul II

Boa Tarde!
Muito obrigada pelo envio fiel, mês a mês do Jornal
Parceiros das Missões.
Alegra-me muito perceber que nossa Igreja no Brasil
e no mundo se esforça em ser cada vez mais
missionária e que muitas pessoas, mesmo as vezes
até com a idade avançada, não medem esforços e
seguem para regiões muito carentes e necessitadas
e lá oferecem a sua vida para restabelecer a vida
machucada e sofrida de tantos irmãos e irmãs.
As Irmãs da Divina Providência, com as quais
trabalho, estão presentes na Missão em Moçambique
na Diocese de Lichinga em Cuamba - Niassa. É um
trabalho edificante de ajuda na educação, saúde e
evangelização. Seguem dois endereços para enviar
o jornal:
tatiani.cazarin@gmail.com
e o meu novo email: liseritter@bol.com.br
Obrigada por mais esse favor.
Abraços com a bênção da Providência.
Marlise Ritter - Porto Alegre/RS

Muito obrigada, por enviar o jornal Parceiros da
Missões. A riqueza da partilha de experiências,
de coragem e de doação ao serviço do Reino faz
vibrar o coração. Estar em comunhão com todos
os que dedicam ao caminho para servir e para
que outros tenham mais vida é ser mais feliz
ainda.
Um grande abraço,
Ir. Terezinha Menegsassi

Senhor editor!
Obrigada pelas belas noticias, vale a pena! fico
feliz de poder ler as belezas que Deus realiza
através da vida missionária de nossa Igreja. Daqui
dos Camarões, um grande abraço a todos e bom
caminho até Páscoa.
Ir. Tânia

Jornalista Camilo
Paz e bem!
Muito obrigada pelo envio do Jornal Parceiros das
Missões das POM Brasil. Sempre é muito esperado
este jornal com as notícias das Missões.
Que Deus abençoe a todos.
Ir. Acélia

Olá !
 Estive em Brasília fazendo cursos quando fui para
o México. Agora estou aqui no baixo Amazonas, na
cidade de Juruti. Estamos tentando abrir um
hospital, que já esta equipado, porém temos a
falta de médicos na região, médicos especialistas,
pediatras, neurologistas, cirurgiões, gastro...
Gostaria de saber, se há a possibilidade de nos
ajudar com Médicos sem Fronteiras, para a Região
Amazônica. A dificuldade maior está em encontrar
estes profissionais.
Aguardo um retorno seu!
Muito obrigada!
Ir. Fátima Carvalho
Apóstola do Sagrado Coração de Jesus
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O diretor das Pontifícias Obras Missionárias
(POM), padre Camilo Pauletti, viajou a Cuba, para
participar do XI Encontro dos diretores nacionais das
POM, do continente Americano. Logo no início da
reunião, padre Camilo viveu uma inesperada situa-
ção narrada por ele mesmo. Acompanhe.

“Experiência de entrega
Convidado a participar da reunião dos direto-

res das Pontifícias Obras Missionárias (POM) do con-
tinente americano, em Cuba, nos dias 01 a 05 de
março, viajei para Havana no dia 28 de fevereiro.
Deveria voltar no dia 05, mas a minha permanência
em Cuba durou 19 dias. Isso não estava previsto. Por
17 dias estive aos cuidados de outras pessoas ami-
gas e voluntárias. Quando transcorria a primeira con-
ferência da reunião fui pego de surpresa por uma
situação que nunca se espera: vertigens, tonturas,
vômitos, perda das forças, as pernas já não susten-
tavam o corpo. Fui logo levado ao hospital Calixto
Garcia, em Havana. Era um estrangeiro sendo aco-
lhido por médicos e enfermeiras, e tratado com dig-
nidade como se fosse um cubano. Na sala de obser-
vação começaram os exames para detectar a ori-
gem do quadro de tonturas e vômito que continua-
va. Eletrocardiogramas, tomografias, radiografias,
testes diversos... tudo dava negativo. Havia dificul-
dade para encontrar um quarto livre e poder baixar,
mas depois foi possível. Faltava ainda uma resso-
nância magnética da cabeça. A máquina do hospital
está quebrada então foi preciso procurar em outro
lugar. Por ser estrangeiro, os documentos eram mais
complicados. Após alguns dias encontraram uma
máquina de ressonância, claro pagando a peso de
dinheiro. O diagnóstico revela-se complicado com
algumas pequenas plaquetas brancas no cérebro. Era
necessário tratamento, repouso, reforçar o organis-
mo, alimentar-se e esperar melhoras. A equipe mé-
dica com neurocirurgiões, otorrinos, estudantes de
medicina, todos estavam preocupados em ajudar. É
impressionante a quantidade de médicos e como tra-
balham e se organizam em grupo.

Tenho poucas relações em Cuba, mas come-
çou a se manifestar algo que me chamou muito aten-
ção. A solidariedade e sensibilidade dos cristãos cu-
banos. Precisei de acompanhante de manhã, tarde
e noite, mas não faltou gente para me cuidar. Fo-
ram oito dias no hospital. Eram jovens da Infância e
Adolescência Missionária, Irmãs religiosas, padres,
freis capuchinhos, leigos cristãos que se dedicaram
com amor e cuidado a este “padrecito” (padre que-
rido) estrangeiro. Traziam-me comida e diziam que
nas Igrejas onde se celebravam missas, eram colo-
cadas muitas intenções por este doente. Como não
sentir o carinho, a atenção o afeto deste povo que
vive pobre e simples. Em fim, a equipe médica achou
por bem dar-me alta e fazer o tratamento de uma

semana em casa. Saí do hospital e fui acolhido na
casa dos freis Capuchinhos missionários brasileiros.
Foram dias de entrega, de Quaresma, mas dias de
sentir e viver o quanto faz bem sentir-se amado,
cuidado, acolhido por quem nunca nos tinha visto.
O espírito do Evangelho estava sendo vivido. Isto tudo
me leva a refletir que nossa vida é dom de Deus, Ele
a dispõem e põem em rumos que não são previstos.

Quantas lições de vida!
Como atendemos nossos doentes? Que tempo

damos aos excluídos, aos que mais sofrem, os que
estão em hospitais, enfermos nas casas? Quantos não
têm ninguém que lhes dê atenção. Será que nossa
vida não está muito centrada em nós mesmo? Que
sentido terá a vida se não a colocamos a serviço dos
outros? O que poderemos apresentar ao Senhor quan-
do nos chama? Trago presente o testemunho de
Charles de Foucauld, missionário que entregou sua
vida aos pobres do deserto do Saara na África e por
eles foi cuidado e salvo quando esteve muito doen-
te. Lembramos dom Oscar Romero, que no próximo
dia 23 de maio será beatificado, mártir e pastor re-
conhecido como homem de Deus que deu a vida pelo
povo de El Salvador na América Central.

Com humildade, me permito viver e expres-
sar um momento forte da vida. Agradecido pelo povo
cubano que com gratuidade manifestou ser
samaritano. Levo grande lição para minha caminha-
da... Oxalá Deus me dê ainda forças para entregar-
me e retribuir a tantos que precisam de nossa soli-
dariedade.

No dia 18 de março, acompanhado pelo cole-
ga padre André Luiz de Negreiros regressei ao Brasil
onde continuo cuidando da minha saúde, enquanto
retomo os trabalhos na sede das POM em Brasília.
Pe. Camilo Pauletti, diretor nacional das POM”.

     A graça de Deus se manifesta
nos momentos mais críticos da vida

Pe. Camilo com integrantes das POM em Cuba
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As religiosas catarinenses Teresinha Pacheco
e Olga Ferreira deram o sim para o chamado de
Cristo, trabalhando na Guatemala,junto ao povo  de
cultura maya.

Localização
As missionárias trabalham em San Luís

Jilotepeque, um município  localizado a 150
quilômetros da Capital. A população é de
aproximadamente 26.000 habitantes, sendo
composta por 90% de cultura indígena Maya -
Poqomam, e 10% de Ladino (de origem espanhola).

A cidade é  antiga, sem  indústrias  e um
comércio forte. O trabalho que se destaca  é a
construção civil, na área urbana (pelo dinheiro que
enviam as famílias dos emigrantes).  O desemprego
é  grande. As mulheres, em sua maioria indígena,
trabalham na fabricação de cerâmica.

Com esta realidade de pobreza e a falta de
oportunidades de trabalho, muitos homens,
mulheres, jovens, e até crianças, emigram para os
Estados Unidos, ilegalmente, sempre em busca de
uma vida melhor para suas famílias. Por isso, existem
muitas famílias desestruturadas, criando  problemas
sociais, tais como  uso de drogas, alcoolismo e
doenças físicas.

Nós sentimos que as multinacionais continuam
impondo, sem consulta popular, em nossos países
da América Central, grandes projetos de mineração,
hidrelétricas, e uma política de exclusão,
dominante, centralizadora de riquezas, que continua
causando pobreza, na história da nossa América.

Missão das Irmãs Catequistas Franciscanas
Somos apenas duas irmãs que estamos

trabalhando há quase  9 anos aqui em San Luís, Olga
Ferreira e Terezinha Pacheco.  A princípio quando
chegamos em  2006, o  objetivo era trabalhar na
formação integral de lideranças e na pastoral
paroquial.  Um dos clamores que ouvimos  foi em
relação à saúde. Começaram a nos procurar  pedindo
tratamento natural para curar suas doenças, já que
não podiam ir ao médico por não ter dinheiro para

consulta, exames e remédio. Essa situação  nos
deixou preocupadas. Era uma situação de
emergência e urgia fazer algo nessa  área de saúde.

Sendo assim com ajuda do nosso pároco, da
pastoral social de nossa paróquia, preparamos, por
três anos, 30 pessoas entre homens e mulheres de
área urbana e rural. Esse grupo passou a ser chamado
“Misioneros de la Vida”.

Hoje temos uma casa de saúde que foi
construída com muita colaboração de nosso bispo,
de nossa Província Imaculado Coração de Maria –
Blumenau, e  do grupo dos “Misioneros de la Vida”,.

Atende-se em média 350 a 400 pessoas
mensalmente.  Como assessora nesse grupo, trabalha
Irmã Olga Ferreira, que acompanha os “Misioneros
de la Vida” em todas as atividades. Esta é a obra
social que assumimos!

            CAMINHADA MISSIONÁRIA
 - Ir. Terezinha Pacheco, catarinense de Taió, 30
anos de vida consagrada e 23 anos na Guatemala.

“O Espírito do Senhor está sobre
mim, porque ele me consagrou, para anunciar a Boa
Noticia aos pobres; enviou-me para proclamar a
libertação aos presos e aos cegos a recuperação da
vista; para libertar os oprimidos e para proclamar
um ano de graça do Senhor” (Lc. 4,18).

          Para mim este foi o Evangelho que desde
sempre, tem sido a iluminação, a inspiração e a
motivação mais profunda para viver o seguimento e
o discipulado de Jesus, como Irmã Catequista
Franciscana. Desde criança  escolhi ser missionária
para entregar-me totalmente ao serviço do Reino
de Deus. Minha vocação é apoiada pela Eucaristia,
pela oração, pela Palavra de Deus, pela convivência
fraterna e pela convivência com o povo. Minha
consagração religiosa e minha ação missionária
sempre estiveram a serviço da formação integral
de todas as forças vivas das comunidades como:
catequistas, delegados/as da Palavra, animadores/
as  Comunidades  Eclesiais dse Base(Cebs), agentes
de pastoral social, pastoral juvenil, grupos de

Missão entre o povo maya da Guatemala
TESTEMUNHO

Ir. Terezinha e Ir. Olga

Preparando a medicina natural



5
mulheres, agentes de saúde em medicina natural,
agentes da Pastoral da Terra, e outras lideranças.
Cheguei na Guatemala em agosto do ano 1992. Passei
os doze primeiros anos trabalhando no estado de
Quiche, um estado majoritariamente indígena com
mais de 15 etnias maya e fortemente afetado pela
guerra de trinta e seis anos. Vivi e trabalhei com o
povo Maya Q’eqchi’, onde tive que aprender seu
idioma para poder trabalhar e entender sua cultura
e seu mundo.  Com minhas coirmãs trabalhamos
despertando a consciência sobre a necessidade de
educação também para as meninas, já que naquele
tempo nas poucas escolas que havia, quem estudava
eram só os meninos. Também naquele município de
Ixcán – Quiché, na área de saúde, buscamos a
maneira de preparar no seu idioma q’eqchi’, a
setenta promotores de saúde e vinte cinco parteiras
para atender suas comunidades. Trabalhamos em
projetos sociais como água potável, moinho de
nixtamal (milho cozido) para muitas comunidades,
biblioteca pública na aldeia e na formação de uma
Cooperativa de agricultores de cardamomo com mais
de 170 campesinos. Aqui em São Luiz Jilotepeque,
desde o ano 2006, trabalho na formação integral
para todos os agentes de pastoral. Visito
periodicamente as vinte e cinco aldeias, onde além
de acompanhar as  Pequenas comunidades,  também
me reúno com as forças vivas das comunidades para
estudar e reflexionar temas de seu interesse, na
área de formação cristã  e social.  Assessoro toda a
formação catequética na paróquia e Escolas
Teológicas.

CAMINHADA MISSIONÁRIA DE:

Irmã Olga Ferreira, catarinense de Jaraguá do Sul.
82 anos.

Porque escolheu ser missionária?
É difícil descrever porque escolhi ser

missionária, porque sempre foi Deus que me
escolheu. Minha vocação religiosa foi uma escolha
amorosa de Deus. Vivíamos no interior, com visita
de sacerdote a cada três ou quatro meses. Um
sacerdote passou por nossa comunidade e reuniu-
se com as crianças e perguntou quem queria ser
padre ou Irmã religiosa. Eu, sem conhecer nada,
me inscrevi. Tinha 11 anos. Depois de mais de um
ano, como meu desejo se manteve firme, porque
eu me havia “inscrito”, meus pais, que também não
conheciam religiosas, tentaram buscar como realizar
meu desejo. Aqui sinto que Deus me escolheu e me
enviou.

Para você que é ser missionária?
A exemplo de Santa Teresinha, entendi que

ser missionária não é só IR ou SAIR para outras
terras. É dar um sentido missionário a tudo o que
faço.  Desde que descobri isto, me senti missionária
em meu trabalho na escola, na pastoral, cuidando
de minha mãe anciã durante nove anos, que morreu
aos 100 anos. Porém, Deus que sempre guiou meu

caminho, também me chamou para a Missão na
Guatemala, pois eu não pedi para vir e nem meus
Superiores me pediram. Numa brincadeira, alguém
disse: “No próximo ano vou visitar as Irmãs de
Guatemala”.  Igualmente em tom de brincadeira,
eu  disse: “Leva-me contigo, pois quero conhecer
Guatemala”. A Irmã  me respondeu: “Sim, te levo,
porém para ficar por lá, porque Ir. Terezinha
necessita de uma companheira para abrir uma nova
área de missão”. Isto deveria ser uma brincadeira
que entra por um ouvido e sai pelo outro. Porém,
entrou e não saiu. Cada vez que me lembrava destas
palavras eu as enxotava como moscas perturbadoras,
porém sempre retornavam. Confesso que levei seis
meses  para discernir se era fantasia minha ou um
chamado de Deus. Num Retiro Espiritual, com a
ajuda do pregador, descobri que sim, era Deus que
me chamava para a Missão aqui na Guatemala.
Depois de um tempo de preparação, aqui estou,
contentíssima de estar com este bom povo. Aqui,
minha vida consagrada encontrou um novo sentido.
Com 82 anos sinto que ainda posso ser útil a alguém
que necessita de uma presença, de uma palavra de
animo, de um ombro amigo para chorar, ou de
alguém que o escute.
Onde se apoia para viver sua fé?
Há muitas maneiras:
- Na escuta e reflexão da Palavra de Deus; nos
momentos fortes de oração, não só comunitária, mas
especialmente pessoal e  na Eucaristia. Porém,
vivencio minha fé na escuta, no estar com os Cristos
Viventes e Sofridos que tem fome, sede... que
sofrem de mil maneiras. Cada vez que saio para a
rua, volto mais fortalecida em minha fé e vocação,
e agradecida por estar nesta “Escola de Formação”.
Isto me leva a um compromisso constante de
conversão.
Maiores alegrias?- Pensar e sentir que Deus se serve
de pessoas simples para construir seu Reino. Ele as
chama, consagra e envia. Eu me sinto enviada pelo
Senhor para ajudar a construir seu Reino. Sentir que
ainda posso fazer algo para ajudar este povo pobre,
sofrido e enfermo.
Dificuldades?  Não dominar a língua espanhola. Não
compreender a profundidade da Cosmovisão Maya.
Para nós, de outra realidade, isto é praticamente
impossível.

TESTEMUNHO

O envio de missionários
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Entre os municípios de Três de Maio e
Tucunduva, Região Noroeste do Rio Grande do Sul,
encontra-se uma comunidade fértil em vocações
missionárias. Trata-se de Rocinha, localidade a 450
quilômetros de Porto Alegre. Ali na capela Nossa
Senhora da Saúde, viviam 120 famílias descendentes
de imigrantes italianos

Entre os anos 1956 e 1963, coube ao padre
italiano José Radicci, assistir as capelas do interior.
No início eram 16 comunidades, ampliadas logo no
primeiro ano para 36.  Um dos principais trabalhos
do missionário da Consolata era conseguir vocações.
Padre Radicci fez campanhas junto às famílias
através da reza do Terço, todas as noites. Os frutos
logo apareceram e a região é berço de 14 padres
missionários e 17 missionárias da Consolata, além
de 12 religiosas de outras congregações.

Para a Família Consolata, a comunidade
ofereceu dom Elio Rama, Irmã Paulinangela
Lorenzet, Irmã Margarida Benedetti, as Irmãs Lúcia
e Lucimar Tibola e as Irmãs Rosinês e Inês Aires
Fiorentini.

Frutos da missão
Rocinha já viveu muitos momentos

significativos, como a primeira missa do padre Elio
Rama (1984) e o seu envio para Moçambique onde
trabalhou por 18 anos.  O envio das Irmãs Margarida
Benedetti para a Libéria e Guine Bissau, Lucimar
Tibola para Itália e Quênia, Lúcia Tibola para
Portugal, Rosinês para a Colômbia e da leiga
Teresinha Turra para a Bahia, foram outros
momentos marcantes. No dia 03 de janeiro de 2015
foi a vez das Irmãs Rosinês e Inês Aires Fiorentini
celebrar, respectivamente, os 50 e 45 anos de Vida
Consagrada na missão.

Irmã Rosinês  e Irmã Inês Aires, são filhas do
casal João Fiorentini e Libera Itália Benedetti. No
final do dia, enquanto a mãe preparava o jantar, o
pai reunia os filhos para ensinar as orações,
perguntar sobre o catecismo e sobre a escola. As
moças fizeram parte da Cruzada Eucarística, Filhas
de Maria e grupo vocacional. A leitura da revista
Seleções Missionárias, com notícias e relatos das
Missões na África e em Roraima, juntamente com
imagens em slides tocaram seus corações

Em 1959, um grupo de moças da comunidade,
entre elas, as duas Fiorentini, ingressaram no colégio
em Horizontina (RS) depois continuaram a formação
em Rio do Oeste (SC) e São Paulo (SP). Convicta da
vocação Rosinês fez sua profissão religiosa em 1964.
Seguiu os estudos em São Paulo (SP). Trabalhou em
diversas cidades brasileiras até que,em 1983 partiu
para a Colômbia, onde permanece até hoje atuando
em diferentes regiões do país. “São mais de 30 anos
de missão em terras colombianas, sofrendo com o
povo uma guerra civil, dando meu grãozinho de areia
para promover a paz e o perdão no coração das
pessoas, vivendo a espiritualidade missionária do
Allamano e da Consolata, na promoção humana e
espiritual.  “Vejo este jubileu como um tempo de
entrega total colaborando no plano da Salvação.  Na
educação e no apostolado, sinto-me realizada”.

Inês Aires, por sua vez, lembra que certa
ocasião conheceu uma missionária da Consolata e
fez a sua opção decisiva: ser como ela na África.
“Eu nunca parti para as missões na África, mas
confesso que tudo o que faço é como se eu lá
estivesse, ajudando aquele povo. Na missão, não
importa o lugar, mas o amor com que se faz. No
Brasil me esforcei em fazer a missão com o mesmo
ardor se eu tivesse partido”. Ela fez a profissão
Religiosa em 1970 e passou a ensinar na escola e
dar catequese em diversas cidades do país . Desde
2005, Irmã Inês encontra-se em Brasília (DF), na
Escola Anjo da Guarda de educação infantil.

A religiosa valoriza a família e os amigos. “É
de grande importância celebrar esta festa com
nossos familiares e amigos. Aqui nasceu e floresceu
a minha vocação. É deles que eu sempre recebi e
recebo apoio para continuar firme e corresponder
até o fim. Nada melhor que voltar aqui para
agradecer e louvar a Deus as graças e bênçãos
recebidas”, testemunha Irmã Inês “Eu sou feliz pela
escolha que fiz. Deus foi muito forte e eu consegui
vencer espinhos e fraquezas, por que Jesus esteve
ao meu lado”.

A missa do jubileu foi presidida pelo padre
Aquiléo Fiorentini, IMC,  e contou com a presença
dos padres Jaime C. Patias, IMC, e Afonso Werle, o
pároco de Três de Maio.

Jaime Carlos Patias, imc,

O jubileu religioso
das Irmãs Fiorentini

Irmãs Inês e Rosinês

Comunidade celebrou o jubileu
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Um grupo de jovens realizou uma experiência
missionária na diocese de Óbidos - PA e na Prelazia
de Itaituba-PA, entre os dias 25 de março e 5 de
abril. O projeto foi uma iniciativa das Comissões
Episcopais para a Amazônia, Comissão Missionária
Nacional, CRB Nacional (CNBB) e Pontifícias Obras
Missionárias.

De acordo com a Assessora da Comissão Epis-
copal para a Amazônia, Irmã Irene Lopes, cmst, o
objetivo foi dar oportunidade às jovens e aos jovens
religiosos de fazer uma experiência missionária em
terras amazônicas em vista do conhecimento da
espiritualidade, do modo de vida das comunidades
nativas e dos desafios que se lhes impõe a conjuntu-
ra sócio-economica do país.

“Nossa expectativa é que, ao passar por esta
experiência, os jovens religiosos se apaixonem por
esta causa e as congregações possam, a partir daí,
continuar enviando missionários para esta realidade
que tanto enriquece o país por sua biodiversidade,
mas por ao outro lado, tão carente da presença da
Igreja”, afirmou.

Em mensagem enviada aos jovens, a presiden-
te nacional da CRB, Irmã Maria Inês Vieira Ribeiro
destacou a importância deste serviço. “Sabemos que
nossa resposta é mínima diante dos imensos desafi-
os, mas é a nossa parte, na generosa resposta dos
nossos jovens Consagrados, com o apoio de seus  co-
irmãos e co-irmãs, das Comunidades e Coordena-
ções Provinciais”.

O projeto Missão da Vida Religiosa Jovem na

Amazônia nasceu nos encontros da Pastoral da Ju-
ventude, realizados em Brasília, em 2013 e da pro-
posta do Papa Francisco feita aos jovens por ocasião
da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro,
quando incentivou os jovens a saírem em missão. Os
próprios jovens demonstraram  unanimemente o de-
sejo de fazer uma missão na Amazônia, como gesto
concreto.

De 31 de novembro a 15 de dezembro, jovens
de todas expressões juvenis realizaram a missão em
comunidades ribeirinhas e indígenas da Amazônia,
nas dioceses de Borba, Parintins, Coari e Boa Vista-
AM. De 25 de março a 05 de abril, os religiosos jo-
vens de diversas Congregações atuarão na diocese
de Óbidos e Prelazia de Itaituba-PA.

Antes de partirem em missão, os missionári-
os/as participaram de um curso preparatório. As-
sessoraram a formação a psicóloga e religiosa
missionária de Santa Teresinha, Irmã Antonieta Vieira
da Silva, mst, o  bispo da Prelazia de  Itaituba, dom
Vilmar Santin e o teólogo padre Luis Pinto.

Participaram desta ação missionária pela CRB
Nacional as Irmãs Vanézia Pereira da Silva, mst e
Irmã Rosa Maria Martins Siva, mscs; pela Comissão
Episcopal da Amazônia, Irmã Irene Lopes, cmst e pela
Comissão Missionária Nacional da CNBB, Irmã Dirce
Gomes, icp. As Irmãs Vanézia e Irene acompanha-
ram os missionários na missão em Itaituba. Irmã Dirce
e Irmã Rosa, na diocese de Óbidos. Para chegarem
aos destinos os religiosos enfrentaram cerca de sete
horas de viagem aquática.

Jovens realizam experiência
    missionária na Amazônia
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                                       de Jaime Carlos Patias
Após 13 anos a serviço das Pontifícias Obras

Missionárias (POM), padre Sávio Corinaldesi,
missionário xaveriano, encerrou suas funções na
equipe nacional das POM, no final de 2014. O
religioso de 78 anos voltou a Belém do Pará, sede
da Região do Brasil Norte da sua Congregação.

Padre Sávio, italiano, foi ordenado padre em
15 de outubro de 1961. Seu primeiro campo de
trabalho foi na Espanha, onde, por seis anos, atuou
na Animação Missionária dos seminários a serviço
das POM. Chegou ao Brasil em 1968. Trabalhou por
34 anos nas dioceses de Belém e Abaetetuba (PA) e
na prelazia do Xingu. Foi diretor do Centro de
Formação Intercultural (Cenfi), em Brasília (DF).
Também ocupou o cargo de superior dos Xaverianos
da Amazônia e foi secretário executivo do Regional
Norte 2 da CNBB. Em 2002 assumiu a Secretaria da
IAM, das POM.

Padre Sávio sempre foi
profundo em suas reflexões.
Com um estilo de vida
simples, comunica a essência
do Evangelho e tem sido de
grande ajuda para a Equipe
das POM. Acompanhe a
entrevista:

Destaques do
trabalho realizado ao longo
desses anos nas POM?

Desde que deixei o seminário da minha
diocese onde me preparava para ser padre,
convencido pelos “números” (minha diocese tinha
70 padres, para 41 paróquias em um território de
315 km2), sempre me deixei questionar pelas
necessidades das igrejas mais pobres. As POM, que
nasceram para o serviço a essas igrejas, realizariam
plenamente meus sonhos.

O Concílio Vaticano II tinha recordado que o
anúncio do Evangelho até os confins do mundo é
obrigação de todo cristão. Depois do Concílio, os
papas continuaram a lembrar sobre a necessidade
do empenho missionário. Mais de 2000 anos depois
da sua vinda ao mundo, 70% da humanidade ainda
não ouviu falar de Jesus Cristo e outros 30%, são
90% que precisam de uma nova evangelização. Saio
das POM com certa sensação de fracasso.

Poderia nos explicar melhor essa sensação
         de frustração?

Em 1988, a CNBB, em sua 26ª Assembleia Geral
publicou o documento “Igreja, Comunhão e Missão”.
Nele os bispos afirmavam: “As exigências do trabalho
pastoral em nossas dioceses não nos dispensam da
missão ad gentes. Antes, o envio missionário
contribui para a renovação e vitalidade das Igrejas
particulares”. (116) “... As missões Ad Gentes não
são, portanto, algo facultativo para a Igreja local,
mas fazem parte constitutiva de sua
responsabilidade” (117).

De 1988 para cá, o clero a serviço do povo
brasileiro passou de 13.892 para 22.119 (em 2010).
Um aumento de 59% que resulta ainda mais

constrangedor quando comparado com o baixo
número de missionários enviados além-fronteiras.
A missão universal de fato foi por nós esquecida,
mesmo diante do “aumento avassalador” dos
recursos humanos, pastorais e financeiros.
“Uma Igreja samaritana. Seria essa a contribuição
específica da América-Latina ao mundo”.

Outro motivo que me faz sentir fracassado
é o tipo de Igreja que somos. Meus primeiros anos
de vida no Brasil me fizeram conhecer uma Igreja
com uma clara opção preferencial pelos pobres.
Uma Igreja samaritana. Seria essa a contribuição
específica da América-Latina ao mundo.

Mas agora muita coisa mudou. Nossa Igreja
esqueceu que deve ser samaritana. Voltou a
prestigiar os sacerdotes e os levitas que rodeiam
nossos altares e povoam nossos templos (Lc 10,
25-37). Uma Igreja de ritos, cultos, cerimônias,

que nada tem a ver com
Jesus Cristo.

Em um mundo que criou
o café descafeinado, o
cigarro sem nicotina, o
leite desnatado... nós
inventamos a “missão sem
saída”, o “envio” sem
destino. Uma missão que
não se aproxima das
vítimas por receio de sujar
as mãos ou a barra da

túnica. Uma missão descompromissada assim, não
serve mesmo. Melhor não fazer.

Que mensagem teria para os leitores?
Nossa Igreja precisa se deixar avaliar pelos

destinatários da missão. É a absolvição deles ou
sua condenação que vai valer. Peço a Deus que
este meio de comunicação seja sempre a voz deles,
questionando-a e não a deixando sossegada. Estive
por quase 13 anos nas POM. Tempo muito maior
que o previsto, tempo suficiente para realizar
sonhos. Por exemplo, o sonho de ver a Igreja do
Brasil se tornando cada vez mais missionária.
Lembro que logo nos primeiros dias pude ler, as
palavras severas de dom Luciano Mendes de
Almeida pronunciadas em um encontro de
congregações missionárias: “Os missionários
estrangeiros foram verdadeiros missionários
conosco, mas não nos ajudaram a sermos
missionários... Pedimos a eles que nos ensinem
também a nós a alegria da missão além-fronteiras”.

Qual a sua missão agora em Belém do Pará?
Jesus disse a Pedro: “Quando você era mais

jovem, vestia-se e ia para onde queria; mas quando
for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o
vestirá e o levará para onde você não deseja ir”
(Jo 21,18). Meu presente e meu futuro estão nas
mãos do meu parceiro, o Dr. Parkinson que vai
tomando posse de mim, cada vez mais arrogante
e exigente. Ele pensa que vai me ganhar, mas o
coitado ignora que pertencemos a uma raça de
pessoas que, pela graça de Deus, produz frutos
também quando pregadas numa cruz.

Uma vida dedicada à missão
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Segundo o último relatório da
Conferência Haitiana de Religiosos
(CHR) sobre a violência verificada
contra institutos religiosos no Haiti,
25 casas e centros de religiosos so-
freram assaltos, com agressões e fur-
tos violentos. Como sublinha o rela-
tório, atualmente uma religiosa
Morfortana está em estado de coma
no Hospital de St. Raphael.

A Conferência dos Religiosos
do Brasil (CRB), em parceria com a
CNBB e com o apoio da Cáritas man-
tém há cinco anos, naquele país, um
Projeto missionário em três frentes:
economia solidária, formação e saú-
de. Atualmente trabalham no Pro-
jeto seis religiosas brasileiras de di-
ferentes congregações. Em mensa-
gem enviada à CRB Nacional, as missionárias relata-
ram. “Nas últimas semanas a vida religiosa feminina
tem sido alvo de constantes assaltos. Mais de 30 co-
munidades já foram vítimas. Agora os bandidos es-
tão entrando nas casas dos religiosos e sacerdotes. A
nossa vida também está exposta a estes perigos. O
medo está se espalhando nas comunidades religio-
sas”.

Diante da situação, a Conferência Latino-ame-
ricana e Caribenha de Religiosos e Religiosas (CLAR)
deve encaminhar às Forças de paz da ONU no país,
um pedido por maior segurança para as casas . A Con-
ferência Episcopal de Haiti (CEH) organizou 24 horas
de oração contínua, no dia 13 de março. “É um gesto
de compaixão, profunda comoção e solidariedade
ativa com os religiosos e as outras vítimas de agres-
sões e violência”, disse o cardeal Chibly Langlois,
bispo de Les Cayes.

Os fiéis rezam também pela delicada fase po-
lítica e social vivida no país: as votações para eleger
dois terços do Senado e da Câmera dos deputados
serão no dia 9 de agosto, enquanto o voto para as
presidenciais e administrativas será em 25 de outu-
bro, como comunicou o governo de Haiti após os vá-
rios adiamentos que causaram protestos dos cida-
dãos durante vários meses. A instabilidade política e
social causou um aumento do custo de vida, levando
milhares de cidadãos a manifestarem-se contra o go-
verno.

Segundo a Constituição, o presidente Michel
Martelly não poderá se apresentar para um novo
mandato. A oposição continua a acusá-lo de abuso
de poder por ter deixado expirar o mandato do Par-
lamento, dissolvido em janeiro de 2015, com a in-
tenção de governar o país por meio de decretos pre-
sidenciais.

Haiti: aumenta a perseguição
       a entidades religiosas

“Neste tempo da Quaresma, nos senti-
mos chamados, como consagrados no Haiti,
a oferecer um olhar de fé sobre a onda de
injustiça e de perseguição que se abate so-
bre nossas comunidades e sobre o povo
haitiano em geral.”

Assim tem início a mensagem divulgada
pela Conferência dos Religiosos do Haiti, que
se reuniu para avaliar a onda de violência
contra os consagrados no país. De novembro
de 2014 até março, cerca de 30 comunida-
des, sobretudo femininas, foram assaltadas
e as irmãs, agredidas.

No texto, os religiosos afirmam: “Nos
últimos temos sido sistematicamente rouba-
dos, insultados, humilhados, espancados por
indivíduos armados. Paralelamente, o clima
de medo e insegurança se agrava cada vez
mais em todo o país. Queremos unir nosso
desapontamento aos sofrimentos e humilha-
ções do nosso irmão Jesus Cristo crucifica-
do. Somente Ele pode nos dar o dom do per-
dão, do arrependimento, da partilha, da jus-
tiça e da paz”.

Da reunião promovida pela Conferên-
cia dos Religiosos do Haiti no mês que passou
decidiu-se organizar inúmeras marchas silen-
ciosas para manifestar solidariedade às co-
munidades que sofreram violência. Estas in-
formações foram dadas por uma das
missionárias brasileiras que atuam no
país.Não reveleamos sua identidade para pre-
servar a segurança das nossas missionárias.
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 Sensação de pluralidade e encontros hu-
manos, culturais e religiosos: assim o sacerdote
scalabriniano Pe. Olmes Milani define seus pri-
meiros 40 dias nos Emirados Árabes Unidos, onde
prestará seu serviço nos portos locais, no âmbito
do Apostolado do Mar. Durante anos, o missioná-
rio trabalhou com projeto de evangelização quan-
do atuava no Japão. Ao deixar o país nipônico,
Pe. Olmes foi designado para o Centro de Imi-
grantes em Cuiabá (MT), onde trabalhou direta-
mente com os haitianos. Agora, Dubai é a sua
nova residência. Aqui o resumo de seu depoimen-
to:

“Já se passaram 40 dias desde que desem-
barquei em Abu Dhabi, no dia 29 de janeiro de
2015. Confesso que cheguei com espírito calmo e o
coração tranquilo. Pessoalmente, com muita vonta-
de de conhecer o desconhecido e de me encontrar
com o diferente. Elementos culturais e religiosos
sempre me fascinaram e aqui estou para me expor a
novas experiências, num ambiente novo.  Nunca parei
um momento para descobrir os motivos de ter essa
abertura; só sei dizer que me sinto bem de ser desa-
fiado por um ambiente pluralista que me coloca em
contato direto com expatriados de dezenas de paí-
ses. Aqui é onde se dá o encontro de fronteiras.

O encontro, nas fronteiras dos seres huma-
nos, é um espaço de enriquecimento e de confrater-
nização de povos diferentes. Línguas, forma de par-
ticipar nas celebrações religiosas, ritos litúrgicos,
vestuário e religiosidade compõem uma biblioteca
viva na qual as pessoas se enriquecem. Este ambi-
ente é ainda mais significativo pelo fato de este canto
Oriental do Sul da Arábia estar cercado por países
marcados pelas intolerâncias, conflitos, revoluções
e movimentos radicais. Os Emirados Árabes Unidos
caracterizam-se pela tranquilidade, desenvolvimento
e tolerância. Contudo, não podemos falar sempre
de flores quando o assunto é a situação dos  das
pessoas que vem aqui para trabalhar.

Faz muita diferença morar num edifício onde
as pessoas têm pouca ou nenhuma interação e inse-
rir-se numa comunidade  na qual os seres humanos
de culturas diferentes participam das mesmas ativi-
dades. Desde minha chegada em Abu Dhabi, capital
dos Emirados Árabes Unidos, fui acolhido na casa
Bispo do Vicariato do Sul da Arábia, localizada no
complexo da Catedral. Os sacerdotes da Catedral e
da casa do Bispo são provenientes de cinco países:
Índia, Suíça, Filipinas, Alemanha e Líbano.

Depois de uma semana em Abu Dhabi, viajei
para o Emirado de Dubai, meu lugar definitivo no
que se refere à moradia e trabalho.  Resido nas de-
pendências da Igreja de Saint Mary´s, administrada

pelos frades capuchinhos. Aqui moramos e partici-
pamos juntos nas orações e refeições. Celebramos
missas e reuniões com sacerdotes da Índia, das Fili-
pinas e do Líbano, (capuchinhos), da Ucrânia,
(diocesano), da Irlanda (Missionários para a África)
e eu (scalabriniano do Brasil), formando uma comu-
nidade multicultural e institucional.

A Igreja de Saint Mary`s, onde resido, se cons-
titui num fenômeno interessante. Num final de se-
mana que começa com o feriado de sexta-feira e
continua com os dias normais de trabalho de sábado
e domingo, recebe de 70 a 80 mil pessoas de mais
de 20 países.  O programa de catequese conta com a
participação de 8 mil crianças.

Durante o mês, são celebradas missas em 8
línguas e às sextas-feiras podem ser celebradas 15
missas, nas diversas dependências da Paróquia. Quan-
to a mim, sou escalado para missas em inglês para
crianças, jovens e adultos. Havendo necessidade,
presido casamentos e celebro batismos em espanhol,
português e inglês.

Atualmente, estou na fase de finalização dos
documentos exigidos para ter acesso aos diversos
portos dos Emirados Árabes Unidos, onde exercerei
a missão do Apostolado do Mar, em conjunto com a
Missão para os Marinheiros da Igreja Anglicana, usan-
do dos mesmos escritórios e formulários próprios para
a Pastoral dos Marítimos. O trabalho será executado
ecumenicamente, cada sacerdote exercendo suas
funções de acordo com sua denominação cristã e
em colaboração de cada um com os demais.

Concluindo, posso dizer que estou gostando e
me sinto feliz por estar num ambiente onde a carac-
terística é o encontro dos seres humanos, das cultu-
ras, da religiosidade e das denominações cristãs e
religiosas a bordo dos navios e em terra”.
 Pe. Olmes Milani CS.
Dubai, UAE, dia 8 de março de 2015.
(CRB Nacional)

Missionário Scalabriniano fala
 sobre sua missão na Arábia

Padre Milani


