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Pra começo de conversa

Os 30 anos
do martírio
de Ir. Adelaide
no Pará

Ir. Irene: o milagre da
multiplicação da água
             (pág.5)

       Ir. Elzi: 23 anos
       de Moçambique
                 (pág. 8)

A vida de missionário não é fácil. Exige
dedicação, perserverança e muita fé. O missio-
nário é sabedor dessas premissas. O mesmo vale
para os cristãos de hoje que são perseguidos,
expulsos de seus países e  mortos, por testemu-
nharem o Cristo. Os mártires de hoje são o
exemplo de como o cristão deve viver sua fé em
plenitude.

Aqui no Brasil são vários os mártires que
perderam suas vidas por protegerem seus irmãos

mais fracos e impotentes. Morreram mas conti-
nuam espalmando sua mão protetora sobre as
comunidades. Conhecidos ou desconhecidos
merecem o nosso respeito, admiração e segui-
mento. Sua luta não foi em vão; seu sangue
derramado irá regar novas terras e atingir o
coração daqueles que mais necessitam e, princi-
palmente servirá para o encorajamento de mais
missionários e missionárias para testemunhar o
Ressuscitado.
O editor

Comunidades do Pará e do Rio  Grande do
Sul recordam os 30 anos do assassinato de
Ir. Adelaide. Morreu lutando pelos mais
injustiçados.
                ´        (págs. 6 e 7)
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Olá Jornal Parceiros das Missões, Paz e
Bem!
Cristo Ressuscitou Verdadeiramente!
Obrigada por enviar o jornal PM. este
instrumuento nos faz estar em sintonia
com vários outros grupos missionários dos
mais diversos países e regiões do Brasil.
Muito obrigada.
Que o Espírito do Ressuscitado esteja
sempre em vossas ações.
Ir. Marcelina Xavier.

MERCI !!! Parceiros das Missões.
Vosso jornal nos alegra.
Feliz Tempo de Páscoa!
Ir. Fátima

Obrigada pelo jornal.
Que Deus o abençoe sempre.
Ir. Lúcia Amabile Vidotti - TOGO no village
de Kpimé Seva

Feliz Páscoa desde Bissau...muita paz e
luz no Senhor. Pe. Lidio

Obrigada pelo jornal e pelas notícias.
Recebo e leio com prazer. É bom saber
que tantos outros irmãos e irmãs
missionários estão presentes em lugares
desafiantes e doam a própria vida pela
evangelização. A todos meus votos de
uma Feliz e Santa Páscoa, que Jesus
ressuscitado seja a força e esperança de
cada missionário/a disperso por todo o
mundo.
Ir. Benedita, Indonesia.

Querido editor!!
Celebramos o sonho e renovamos a
certeza:
Se Jesus Cristo ressuscitou, o destino do
nosso mundo é a Festa da VIDA!
Feliz Páscoa!
Agradeço o Jornal Parceiros  das Missões
que me enviou.
Que o Deus-Fonte de Vida o abençoe
Um grande abraço desde a Guatemala.
Cleria

Caros irmãos das POM.
Obrigado pelo jornal. Faz bem ao coração
em tempo de Pásoca.
Especialmente o testemunho do querido
padre Sávio, das nossas Catequistas
Franciscanas (cosmovisão é desafio do
tamanho da boca da noite) e o relato do
Padre Milani em missão nos Emirados
Árabes.
Coragem...vamos em frente! Em Cristo tudo
podemos. Paz e Bem. Abraços pascais.
+Mauro, bispo católico peregrino

Sehor Editor!  Boa tarde. Muito obrigada
pela sua mensagem.
Eu estou fora de Camarões, por isso não
posso responder ao seu questionamento.
Assim que voltar a Camarões,
respondeirei ao mesmo.
Um abraço. Ir.Josilene

Parceiros das Missões!
Tenho dois meses de férias aqui no Brasil  e
agora estou fazendo alguns trabalhos para
a Província Marista aqui em Curitiba e tam-
bém dando algumas coordenadas, ao tra-
balho de missão na Ásia. Meu retorno para
Tailândia seria na primeira semana de ju-
nho/15.  Mas, terei uma mudança neste sen-
tido também, pois o Brasil Marista terá um
seminário de 03 a 07 junho em Brasília e
acham importante minha presença. Assim,
devo seguir viagem na sequência.
Neiva Hoffelder

TAlLÂNDIA
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    Dom Esmeraldo eleito para a Comissão
              Missionária da CNBB

O bispo auxiliar de São Luís (MA), dom
Esmeraldo Barreto de Farias, foi eleito, durante a
Conferência da CNBB, em Aparecida,  no segundo
escrutínio para presidir a Comissão Episcopal Pasto-
ral para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Dom
Esmeraldo recebeu 219 votos do total de 277 votan-
tes, alcançando assim a maioria absoluta necessária
de 140 votos para o cargo.

A comissão foi presidida no quadriênio de
2011-2015 por dom Sérgio Braschi, bispo da diocese
de Ponta Grossa (PR). Também nesta terça-feira, 21,
Dom Jaime Spengler foi eleito para Comissão dos
Ministérios Ordenados e Vida Consagrada. O arce-
bispo da arquidiocese de Porto Alegre (RS) recebeu
205 votos de um total de 283 votantes, superando a
maioria absoluta requerida no segundo escrutínio,
que era de 143 votos. A comissão foi presidida pelo
arcebispo de Palmas (TO), dom Pedro Brito Guima-
rães, no quadriênio 2011-2015.

Dom Esmeraldo nasceu em 1949, em Santo An-
tônio de Jesus (BA). Ordenado presbítero em 1977,
em sua terra natal, é formado em Filosofia pela Uni-
versidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e em Te-
ologia pelo Instituto de Teologia de Salvador (BA). O
bispo foi presidente da Comissão Episcopal Pastoral

para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada
da CNBB no período 2007-2011.

Em 2000, o papa João Paulo II o nomeou bispo
da diocese de Paulo Afonso (BA), onde permaneceu
até 2007, quando nomeado pelo papa Bento XVI para
a diocese de Santarém (PA). Em março deste ano, o
papa Francisco nomeou dom Esmeraldo bispo auxili-
ar de São Luís.

Reconhecido pelos trabalhos pastorais que de-
senvolve, seu lema episcopal é “Levanta-te e anda”.
Fonte: CNBB

O Seminário São José, na cidade de Mariana
(MG) acolheu nos dias 24 a 26 de abril, o 5º Encon-
tro de Formação Missionária para Seminaristas
(Formise) do Regional Leste 2 da CNBB (Minas Ge-
rais e Espírito Santo).

Promovido pelo Conselho Missionário de Se-
minaristas (Comise), com o apoio do Conselho Mis-
sionário Regional (Comire), o encontro foi assesso-
rado pelo padre Jaime Carlos Patias, secretário
nacional da Pontifícia União Missionária, de Brasília
(DF). A programação incluiu colocações, partilhas
em grupo e celebrações com a finalidade de
redescobrir a missão como essência da Igreja e prin-
cipal motivação vocacional na vida do presbítero.
Ao refletir sobre “o missionário presbítero para uma
Igreja em saída”, tema do 2º Congresso Missionário
de Seminaristas que acontece no próximo mês de
julho em Belo Horizonte (MG), padre Patias desta-
cou os fundamentos da missão e os sujeitos da ani-
mação e cooperação missionária. Repassando os
temas da Cartilha de Preparação ao Congresso, o
assessor lembrou que, “a Igreja nasce da missão e

Seminaristas se preparam para
 serem missionários em saída

existe para a missão: precisa ir a todos”. Por isso a
insistência do papa Francisco de que a Igreja é cha-
mada a estar “em saída” como o seu Senhor que
“sabe ir à frente, sabe tomar iniciativa sem medo,
ir ao encontro, procurar os afastados e chegar às
encruzilhadas dos caminhos para convidar os ex-
cluídos” (EG 24). Essa vocação da Igreja deve ser
assumida por seus discípulos missionários, em es-
pecial pelos presbíteros, que são lideranças funda-
mentais na missão. Participaram da formação, 54
seminaristas de 16 arqui(dioceses).
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Médica e religiosa enviada ao Haiti
TESTEMUNHO

A médica cirurgiã, clínica geral e religiosa da
Congregação das Irmãs de São Francisco da Provi-
dência de Deus, Irmã Marlene Aparecida Avanzi foi
enviada ao Haiti na Celebração Eucarística realiza-
da durante o Congresso Nacional da Vida Consagra-
da que aconteceu em Aparecida de 07 a 10 de abril
próximo passado.

Na homilia, o presidente da Celebração
Eucarística, Dom Sérgio Arthur Braschi, bispo da
Diocese de Ponta Grossa - PR e presidente da Comis-
são para a Ação Missionária da CNBB,  lembrou o
terremoto que ocorreu em 2010, no Haiti, o que
motivou a criação de uma comunidade
intercongregacional  que pudesse ser presença com-
passiva naquele país “As Irmãs estão lá fazendo as
pessoas resgatarem sua dignidade e auto estima”,
disse.

Acrescentou: “ hoje fazemos o envio da Irmã
Marlene Aparecida Avanzi, que além de ter um cora-
ção generoso, é médica. Que possamos ajudar a Igre-
ja do Brasil e América Latina na propagação do Rei-
no.

“Te seguirei neste caminhar, deixei pra trás a
saudade de onde eu venho, só trago um par de san-
dálias e minha voz pra gritar que és  a força que
tenho...”. Com esta canção, o presidente da Cele-
bração, dom Sérgio Braschi, que é cantor e compo-
sitor prestou uma homenagem à dra. Marlene, cau-
sando emoção no público.

A presidente nacional da CRB, Irmã Maria Inês
Ribeiro, enfatizou a importância e significado da-
quela Celebração. “Neste Congresso Irmã Marlene
Aparecida Avanzi e Irmã Maria Inês, no  qual falamos
tanto de intercongregacionalidade, é oportuno esse
gesto concreto do envio, é a Igreja do Brasil, é um
pouco de cada um de nós”, afirmou.

“Este momento superou todas as minhas ex-
pectativas. É a Vida Consagrada e a Igreja que me
enviam. Nos momentos de desânimo me lembrarei
deste fato para me fortalecer. O que me move a
partir é o amor ao reino, o desejo de servir aos mais
pobres",  disse a Irmã e doutora Marlene Avanzi.

Outro momento emocionante do envio, segun-
do participantes do Congresso, foi o das oferendas.
Motivados por dom Sérgio a colaborarem com a mis-
são do Haiti, a fila de religiosos que levavam suas
contribuições se tornou quilométrica. “Foi muito
emocionante, os religiosos não paravam mais de le-
var as suas ofertas e os sextos transbordavam. Grande
sinal de compaixão e solidariedade”, disse uma reli-
giosa que participava do evento.

Durante o envio, o convênio que estabelece
relacionamento de cooperação missionária foi assi-
nado pela Superiora da Congregação de Irmã Marle-
ne, a presidente nacional da CRB e o presidente da
Comissão Missionária da CNBB.

Marlene Avanzi é natural de Promissão, inte-
rior de São Paulo. Estudou medicina e se especializou
em cirurgia e clínica geral. Se consagrou na Congre-
gação das Irmãs de São Francisco da Providência de
Deus. Trabalhou cinco anos em São Paulo, um ano
em Porto Velho - RO e 18 anos em Guajará-Mirim –
RO, onde atuava atualmente. Nesses setores de mis-
são Irmã Marlene trabalhou na pastoral da criança,
áreas indígenas, postos de saúde, fazendo serviços
de parto e cirurgias e  atendendo como clínica ge-
ral.

O Projeto Haiti
Desde o terremoto que assolou o Haiti em 2010

a CRB e a CNBB enviam missionárias para prestarem
um serviço evangélico e missionário à população e
contam com a disponibilidade das Congregações e
Irmãs que, individualmente, se sentem chamadas a
esta missão. Com presença de Irmã Marlene, a co-
munidade intercongregacional será composta por 6
religiosas

Ir. Marlene

O congresso da Vida Consagrada em Aparecida
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No próximo dia 23 de maio, será beatificada
uma religiosa da Consolata, Ir. Irene Stefani, italia-
na, falecida com 39 anos no Quênia. O milagre apro-
vado pela igreja é atípico e raro: uma pia batismal
utilizada em batismos, com restos de água, misteri-
osamente não se esgotou, nos três dias em que foi
consumida por 270 pessoas, escondidas numa igreja
de Nipepe ( Moçambique), que haviam fugido dos
guerrilheiros da Renamo (Resistência Nacional
Moçambicana). O fato aconteceu em 1989.

Relata Ir. Anair Voltolini, catarinense de
Blumenau, que foi missionária por oito anos em

Moçambique e hoje é a Pro-
vincial da Congregação da
Consolata em São Paulo, que
conhece bem o milagre pois
sua missão estava distante
apenas 130 km de Nipepe e
ainda hoje há inúmeros tes-
temunhas do fato. Relata que
durante a formação dos
catequistas, o padre italiano
Giuseppe Frizzi, juntamente
com as missionárias da
Consolata de Maúa invoca-

vam a figura e obra da Irmã Irene, falecida com fama
de santidade no Quênia, em 1930.  No dia 10 de
janeiro de 1989, a vila de Nipepe foi atacada pela
Renamo, grupo revolucionário, que fazia oposição
ao governo.

O padre Giuseppe Frizzi, diretor do Centro
Catequético, encontrava-se dentro da igreja com
as famílias de catequistas. Fecharam a igreja e o
padre obrigou a todas as pessoas presentes a ficar
em silêncio e pediu que todos invocassem  Ir. Irene
e ficassem tranquilos pois todos seriam salvos.

Relata Ir. Anair “que apenas havia algumas bo-
lachas para todas as pessoas. Não havia banheiros.
Duas salas da igreja foram reservadas para as ne-
cessidades fisiológicas dos homens e mulheres. A úni-
ca água existente eram seis litros que ficaram ar-
mazenados num tronco da pia batismal. No domin-
go anterior tinha havido batizados na paróquia. Du-
rante estes três dias, todas as 270 pessoas tomaram
dessa água que nunca secava, inclusive durante o

evento nasceu uma criança que foi lavada com a mes-
ma água. Um verdadeiro milagre científico. Depois
de três dias, um homem saiu da igreja e foi obrigao
a denunciar os demais. Os guerrilheiros entraram  no
recinto e obrigaram a homens e mulheres a viajar
com eles até a base da Renamo, 200 kms distante da
vila”.

O padre Giusepe estava celebrando a missa
quando se deu o ataque. Os guerrilheiros, depois de
pilharem a Missão e as casas dos catequistas, obri-
garam o missionário a escolher um grupo de homens
para carregarem os bens roubados e acompanhá-los
até à sua base. Padre Frizzi, negou proceder a tal
escolha e evitou a todo o custo que alguém fosse
levado com eles. Segundo a tradição Macua, sentou-
se no chão, como sinal de recusa. Seguiu-se um lon-
go impasse. O missionário negava-se a deixar partir
a sua gente e os guerrilheiros não queriam voltar
sozinhos. Ao final, alguns ficaram com o padre e as
demais famílias com mulheres e crianças foram for-
çadas a ir para base. Passados dois meses, todos fu-
giram e voltaram para Nipepe, são e salvos. Um gran-
de milagre da Ir.Irene.

Um dos catequistas que estava fora da missão
teve um sonho. Uma mulher apareceu para ele e dis-
se que os habitantes da vila seriam salvos e que por
isso confiassem em Deus. Na volta para a vila, o
catequista relatou o sonho ao padre e este mostrou
um santinho de Ir. Irene e ele logo disse: “foi esta
mulher que apareceu para mim em sonho”.

Ir. Irene nasceu em Anfo, na província de
Brescia. Aos treze
anos, revela aos pais
o desejo de ser
missionária. Em 1911
entra nas Missionárias
da Consolata de Tu-
rim. Em 1914 parte
para o Quênia. Duran-
te a primeira guerra
mundial torna-se vo-
luntária da Cruz Ver-
melha, na Tanzânia e
depois em 1919 volta
para o Quênia, em Ghekondi, onde trabalhará até a
morte e onde receberá o nome de Nyaatha, mulher
toda misericórdia. Morreu depois de contrair uma
peste entre os doentes, em 1930.

A Santa Sé, primeiramente rejeitou o pedido
de beatificação pois não houve curas comprovadas
pelos médicos. Um segundo pedido foi feito e com-
provado que se as 270 pessoas não tivessem tomado
da água da pia batismal teriam morrido de fome e
sede.

  Milagre atípico da missionária
Ir. Irene Stefani em Moçambique

Ir. Irene

Irene na juventude

Ir. Anair
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A Igreja do Pará e do Rio Grande do Sul
recordaram, com saudades, os 30 anos do
assassinato de Ir. Adelaide  Molinari, na cidade de
Curionópolis, no Pará. Gaúcha, de Garibladi, Ir.
Adelide pertencia à Congregação das Filhas do Amor
Divino. Tombou no dia 14 de abril de 1985, lutando
para que os direitos dos mais pobres fossem
respeitados. Nos dois estados citados foram feitas
romarias destacando seus
espírito missionário e seu
ardor pela causa da Cristo.

 Ir. Adelaide é filha
de Salvador e Cecília
Letícia Molinari, que
tiveram 11 filhos. Era uma
família de agricultores,
pobre e muito religiosa,
descendente de imigrantes
italianos. Morava no
interior de Garibaldi, RS.
No dia dois de fevereiro de
1938 nasceu sua 3ª filha a quem no batismo deram
o nome de Lourdes. Posteriormente, a família
mudou-se para Palmeira das Missões em busca de
melhores condições de vida.

Aos 14 anos, quando Lourdes participava de
Santas Missões  manifestou o desejo de ser religiosa.
Mais tarde, aos 16 anos, falo à família.

Quando as religiosas acompanharam o padre
na visita as comunidades do interior, Lourdes teve
oportunidade de conversar com uma delas. Depois
de tudo acertado, Lourdes foi morar no Hospital de
Caridade de Palmeira das Missões, onde
trabalhavam as Filhas do Amor Divino, aguardando
aí uma oportunidade para ir até o Convento em Cerro
Largo, RS, onde chegou em 1956.
  Iniciou o Postulantado  e depois o Noviciado.
Fez sua Primeira Profissão Religiosa em 1959 e foi
trabalhar em Rosário do Sul.

Em 1962 foi transferida para Uruguaiana, RS,
na Creche Nossa Senhora de Lourdes. Ali Irmã
Adelaide se destacou no acolhimento carinhoso das
crianças, de suas mães e dos benfeitores desta
entidade. Ela buscava recursos junto às famílias com
melhores condições financeiras e junto ao poder
público para a manutenção desta casa. Todas as
crianças provinham de famílias pobres e suas mães
precisavam trabalhar para sustentá-las. No ano de
1976 a Câmara Municipal de Vereadores desta cidade
condecorou Irmã Adelaide com uma Medalha de
Bronze, pelo mérito de serviços prestados à
comunidade de Uruguaiana. De 1972 a 1973 atuou
Roque Gonzáles, Uruguaiana e Rodeio Bonito, RS. 

Rumo ao Pará
Em 1983 quando a presença das Filhas do Amor

Divino foi solicitada na Diocese de Marabá, PA. Irmã
Adelaide se prontificou para assumir esta missão
como coordenadora de um pequeno grupo de Irmãs.
Relata o padre Guido Boufleur, da diocese de Santo
Ângelo  que “Irmã Adelaide seguiu para Marabá, em
fevereiro de 1983, comigo, no meu fusca, junto com

o Pe. Nelmo Ten Caten e a missionária leiga Iria Jung.
Foram, a bem dizer, cinco dias de viagem. Naquele
ano, as irmãs passaram a residir na localidade de
Eldorado do Carajás, dando assistência também nas
localidades de Curionópolis e no km 70, hoje cidade
de Carajás. Eu era pároco na catedral, em Marabá e
dava assistência ao trabalho das irmãs, um fim-de-

semana sim, e outro
não”.

A partir de
1985 as irmãs pas-
saram a residir em
Curionópolis, km
30, sendo que aos
domingos, uma de-
las atendia a comu-
nidade da própria
localidade, outra
atendia a comuni-

dade do km 70 e Ir. Adelaide, a comunidade do km
2, Eldorado do Carajás, ano que ocorreu a fatalida-
de. Ali acolheu com o seu coração generoso as pes-
soas que a buscavam, especialmente mãe e crian-
ças. Iniciou sua missão visitando as famílias, orga-
nizando com a comunidade os encontros de oração,
as reuniões de mães, e realizou muitas outras ativi-
dades junto com o povo. 

No domingo, dia 14 de abril de 1985,  Irmã
Adelaide se encontrava na Rodoviária de Eldorado
do Carajás, e enquanto aguardava o ônibus para
retornar à casa das Irmãs em Curionópolis,
conversava com o Delegado Sindical Arnaldo Delcídio
Ferreira do STR (Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Marabá).

O sindicalista Arnaldo já havia recebido vári-
as ameaças de morte e nesta hora sofreu um aten-
tado à bala que perfurou o seu tórax e atingiu a
Irmã Adelaide perfurando uma artéria do pescoço
por onde jorrou todo o seu sangue o que à levou à

Os 30 anos do martírio de Ir. Adelaide

Romeiros no túmulo de Ir. Adelaide
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morte instantânea.
Arnaldo sobreviveu a
este atentado, mas
foi assassinado sete
anos mais tarde tam-
bém em Eldorado do
Carajás.

O sangue desta
mártir, derramado
em terras paraenses,
veio unir-se ao
sangue de tantos
outros, que, a partir
de Jesus Cristo já
tombaram na luta
pelo bem, para que o

direito do pobre seja respeitado.
O corpo de Irmã Adelaide foi velado na Igreja

Nossa Senhora das Graças, em Curionópolis,  para
onde o povo acorreu durante toda a noite do dia 14
e durante o dia 15 de abril de 1985. O povo
expressava seus sentimentos com muita oração e
mensagens, como as que seguem: 

“Calaram a voz da Irmã Adelaide, mas não
calarão a voz de Deus”.

“O assassinato de Irmã Adelaide torna visível
a morte que o povo padece”.

“Sempre fiel ao Amor de Jesus, ela deu a vida
pelos irmãos”.

“Não pensem que calarão a voz de Deus
matando seus profetas”.

“Nunca morre que vive no coração dos vivos.
Irmã Adelaide está viva em nossos corações”. 

Caminhada
O sepultamento de Irmã Adelaide foi realizado

no dia 15 de abril de 1985, numa sepultura ao lado
da Igreja Nossa Senhora das Graças, em Curionópolis,
e a partir do ano seguinte, sempre é realizada uma
celebração especial chamada de Caminhada Irmã
Adelaide, que iniciou com 300 pessoas e já atingiu
3.000 pessoas. Esta Caminhada é realizada sempre
no sábado após a Páscoa iniciando na Igreja de
Eldorado do Carajás, passando pelo local do martírio
e indo até a sepultura, em Curionópolis, uma trajeto
de cerca de 30 quilômetros. “O caminho transforma
os caminhantes. Eldorado do Carajás a Curionópolis
se tornou espaço de regeneração em que a cura
interior dos que percorrem na fé o caminho é o modo
de erguer a cabeça de um povo que não se cansa de
procurar a paz”, diz Irmã Angelita Fernandes que
esteve presente em todas as Caminhadas.

Ainda em 1985 Dom Alano Maria Pena, então
Bispo de Marabá, em visita ao Papa João Paulo II,
ouviu dele a seguinte frase: “Irmã Adelaide é mártir
da justiça”.

Várias das Filhas do Amor Divino do norte
encontraram sua referência vocacional a partir do
testemunho de Irmã Adelaide Molinari. Irmã Joseli-
na Gomes da Silva Amaral diz: “A morte da Irmã
Adelaide despertou em mim uma profunda experi-
ência do Deus que quer vida plena para todas as
pessoas... Decidi responder ao chamado de Deus me
comprometendo no seguimento de Jesus Cristo como
Filha do Amor Divino”. Irmã Joseana Pereira Carva-

lho, afirma: “
Iniciei minha
camnhada de
formação na
Congregação
das Filhas do
Amor Divino
em 1990. Nos
primeiros dois
anos de forma-
ção morei em
Curionópolis,
local onde Irmã Adelaide está sepultada sob a tute-
la do povo. Para mim sempre foi significativa a pre-
sença das crianças bricando e rezando em torno do
túmulo e muitas vezes desfolhando as plantas para
colherem flores para enfeitá-lo, sem se importar
com as repreensões das Irmãs. Sempre havia uma
flor ou vela acesa no túmulo. Isto me marcou...
Outra experiência relevante para a minha caminha-
da vocacional eram as orações que a comunidade
religiosa fazia no túmulo uma vez por semana re-
fletindo, rezando e bebendo na fonte martirial ten-
do presente o testemunho da Irmã Adelaide e de
tantos outros mártires da América Latina. Estes
momentos de contato com testemunhos radicais de
tantos homens e mulheres inquietavam-me a res-
ponder SIM ao Deus da Vida...”

O autor do disparo da bala assassina foi pre-
so alguns anos mais tarde, depois de um inquérito
policial conturbado. Mais tarde foi considerado fo-
ragido da justiça durante alguns anos e foi final-
mente julgado 20 anos após o acontecimento e ab-
solvido por um júri popular marcado por várias irre-
gularidades.

Mas o povo honra a sua memória. Locais
públicos, como escolas, ruas e organizações
populares receberam o seu nome. Monografias foram
escritas. Enfim, ela fez e faz História. Merece
menção a avenida em que as Irmãs moraram em
Eldorado do Carajás e que era denominada “Av.
Major Curió” trocou de nome em 2009, para
“Avenida Adelaide Molinari”. Em 2010 Na Câmara
de Vereadores de Eldorado do Carajás realizou-se
uma Sessão Solene em homenagem à Irmã Adelaide
e a Província, representada pela Irmã M. Rogéria
Cadó, recebendo uma placa de Homenagem
Póstuma.

No dia em que Irmã Adelaide foi vitimada ela
rezou com o povo da Comunidade de Eldorado do
Carajás a seguinte oração:

“Escuta ó Pai, a nossa prece.Teu Filho Jesus
venceu a morte e continua vivo no meio das
comunidades cristãs. Que também nós possamos
ser fortes como Ele. Que ninguém fuja da luta nem
mesmo com ameaça de morte.Que saibamos ficar
atentos às necessidades da comunidade, e que,
de hoje em diante, ninguém mais fique sofrendo
desamparado. Alimenta ó Pai, a nossa fé, para que
não te neguemos em nossa ação. Amém”.
(Colaboração Irmã Lourdes Follmann)

Sua missão continua

No túmulo sempre
tem velas e flores
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Missão em anos da guerra
       em Moçambique

O que leva
uma pessoa a dedicar
sua vida integralmen-
te  aos mais desampa-
rados de Moçambi-
que, sem pedir nada
em troca?

Assim é Ir.
Elzi Bitencourt,
c a t a r i n e n s e , d e
Florianópolis,que nes-
te ano completou 50
anos de vida consa-

grada e 23 anos em Messica, diocese de Chimoio,
em Moçambique.

A vida de Ir. Elzi não foi fácil. Aos 10 anos,
quando fez a primeira comunhão, manifestou o de-
sejo de ser religiosa, mas como tinha a oposição do
pai, este desejo foi protelado. “Meu pai, a princípio
proibiu de eu sair de casa e de falar com as religio-
sas na paróquia. Somente podia sair acompanhada
de uma irmã. Aos 15 anos, fizeram festa para mim e
o meu presente era que meu pai aceitasse meu pe-
dido. No dia da festa, convidei umas religiosas a par-
ticiparem e elas trouxeram um documento para que
meu pai assinasse a fim de eu ir para o convento.
Meu pai, no momento ficou nervoso e nos conduziu
para uma sala. Chamou o meu irmão mais velho dis-
se: doravante a responsabilidade sobre esta filha será
tua.  Eu estou velho e doente e não vou poder acom-
panhar o desenvolvimento de minha filha. Ela pode-
rá ir para o convento, mas se eu souber que ela está
infeliz , voltará logo para casa”

 Aos 16 anos Elzi entrou para ao convento e
começou a participar de ações pastorais em paró-
quias. Sempre quis estar perto do povo. Ao surgir o
projeto de igrejas-irmãs com Moçambique, Ir. Elzi
colocou-se à disposição e junto com outra Irmã, vi-
ajou a Moçambique em 1992.  “Era tempo da guerra
civil e havia muita miséria, fome e seca. O nosso
bispo deu-nos a opção de escolher uma das três al-
deias em a ação da Igreja e elegemos a mais pobre.
Ali vimos o horror da guerra. Quando visitávamos as
famílias, vimos os corpos de pessoas mortas em fren-
te às casas, bem como um campo de concentração
de prisioneiros. Começamos a visitar famílias e a
única coisa que podíamos dar era amor. Mais nada.
Todos queriam assistência médica e nada havia. Re-
cebemos alguma assistência da UNICEF, inclusive nos
deram um galpão de tintas para que servisse de nos-
sa residência. Foram anos difíceis, pois não havia
alimento para todos. Uma vez tantamos ir ao
Zimbawe para comprar alimentos e o que achamos
foi aveia vencida. Assim mesmo levamos e mistura-
mos com outras farinhas. Em pouco tempo conse-

guimos alimentar 2.500 crianças com a ajuda da
UNICEF e outras entidades”.

Conta Ir. Elzi, que no começo não havia
capela, nem galpão e chegou a Semana Santa.
Queríamos comemorá-la mas não havia padre
nem um local. Naquele dia choramos muito. No
outro dia, na sexta feira santa, fomos rezar o
terço numa praça, caminhando de um lado para
outro. Ali se achegaram algumas pessoas. No
sábado tinha mais gente e no domingo da páscoa,
mais pessoas quiseram saber sobre Jesus.

Com o passar dos anos e com a ajuda de
mais religiosas do Brasil, foi possível organizar a
sociedade. Hoje são 26 comunidades atendidas
pelas religiosas. Foi fundado um Centro de Saú-
de de Terapia Intensiva, onde são usadas  ervas
milenares. São ervas medicinais que curam  e
fazem parte da vida de cada família. Tem tam-
bém uma escola primária para 1220 alunos do
jardim até a sétima classe.

Neste ano, a religiosa está completando
50 anos de vida religiosa e isso foi comemorado
com uma festa litúrgica com a participação
maçiça do povo bom e generoso de Messica. Ali
renovei minhas energia e minha fé e estou dis-
posta a dar o resto dos dias de minha vida para o
povo, se assim for a vontade de Deus. Meu lema
é: “quem nos separará do amor de Cristo”. Só
tenho a agradecer a Deus pelo dom da vida, da
liberdade, de como Deus conduziu-me para ele
e para as Missões”.

Celebração do Jubileu religioso
A alegria da missão

Com a comunidade
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Bolívia prepara Congresso
   Americano Missionário

Durante a reunião preparatória do 5º Congres-
so Americano Missionário (CAM 5) ocorrida no dia 13
de abril na casa de exercícios Cardeal Maurer, em
Cochabamba na Bolívia, foram eleitos o presidente
e o secretário da Comissão para relações
interinstitucionais e identificadas algumas iniciati-
vas para garantir a comunicação com as várias insti-
tuições, nacionais e internacionais.

Dom Jesús Juárez Párraga, S.D.B., bispo de Su-
cre, foi eleito presidente do Comitê e o Dr. Carlos
Busch, secretário. Busch explicou que apesar de a
Comissão ter um caráter protocolar, deverá coorde-
nar as iniciativas missionárias com as várias institui-
ções nacionais e internacionais, citando como exem-
plo as Pontifícias Obras Missionárias (POM) e as Con-
ferências Episcopais dos Países das Américas.

Também deverá manter os contatos com o Ser-
viço de Imigração Nacional e o Ministério dos Assun-
tos Exteriores para o pedido dos vistos para voluntá-
rios católicos, sacerdotes e religiosos que chegarão

ao país para participar do Congresso em 2018.

Eventos preparatórios
Segundo os organizadores, o caminho de

preparação do 5º Congresso Americano Missio-
nário (CAM 5) inclui a peregrinação de uma Cruz
Missionária que deve percorrer todas as
dioceses, para encorajar a participação no Con-
gresso. Esta Cruz será abençoada pelo para
Francisco durante o V Congresso Eucarístico
Nacional boliviano, em julho próximo.

Estão previstos também dois simpósios
para aprofundar os temas principais do Con-
gresso. O primeiro será em Porto Rico, de 30
de setembro a 2 de outubro deste ano, quando
serão celebrados também os 50 anos do De-
creto conciliar Ad Gentes (7 de dezembro de
1965). Já o segundo será no Uruguai nos dias
29 de fevereiro a 3 de março de 2016.
Fonte: Agência Fides

  Preparatória do Congresso

Irmã Marlene Elisabete Wildner (CS) assumiu a direção do
Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios (Csem) em Brasília,
depois de longa trajetória em serviços de ajuda humanitária. Di-
retora da Cáritas de Angola até setembro de 2014, irmã Marlene
refere-se com saudade aos mais de dez anos que viveu em Ango-
la. Hoje o Brasil está recebendo muitos migrantes, destacando-
se os haitianos (em torno de 50 mil), senegaleses, paquistaneses,
sírios, ganeses, congoleses e o fluxo sempre contínuo de latino-
americanos, que são a maioria entre os imigrantes internacio-
nais.
Segundo o Ministério da Justiça, o país tem cerca de 2 milhões de
estrangeiros, menos de um por cento da população. O número de
refugiados está em torno de 7 mil, com outras 8 mil solicitações
de refúgio em análise.

Ir. Marlene no Centro Scalabriniano de Estudos migratórios
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      Bispo da Angola visita
           sede das POM

O Secretário da Conferência Episcopal de An-
gola, dom Emílio Sumbelelo e bispo da Diocese de
Uíje (norte de Angola), visitou, pela primeira vez, o
Brasil. Chegou à Brasília (DF) nesta segunda-feira (13)
e pela manhã manteve encontro com o Secretário-
geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), dom Leonardo Steiner, bispo auxiliar da
Arquidiocese de Brasília.

Em seguida, visitou a sede das Pontifícias Obras
Missionárias (POM) onde foi recebido pelo diretor da
POM, padre Camilo Pauletti, em um momento de
acolhida e partilha com o bispo angolano.
Acompanhou dom Emílio, a ex-diretora da Caritas
de Angola, irmã Marlene Wildner (CS) atual diretora
do Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios
(Csem).

Propósito da visita
A visita episcopal ao Brasil, segundo dom Emílio

tem um caráter de partilha, especialmente no senti-
do de aproveitar em Angola, a experiência da CNBB
em trabalhos, serviços, publicação de documentos,
ações de evangelização e posicionamento diante de
temas pontuais como a defesa da vida.

“Nós estivemos juntos pela primeira vez em
Angola, no encontro das presidências da lusofonia.
Daqui foi o presidente da CNBB, dom Damasceno e
foi dom Leonardo também. Nesses encontros parti-
lhamos os trabalhos e serviços de cada conferência.
Nos chamou atenção a forma como está estruturada
a CNBB e além disso, temos muitos problemas co-
muns, em nível social e em nível de evangelização”,

ressaltou dom Emilio.
O Secretário da Conferência Episcopal de An-

gola, observou ainda que a Igreja local passa tam-
bém por uma reestruturação em termos de secreta-
ria da conferência episcopal e pretende observar
como isso ocorre de nível da CNBB.

Presença missionária
Angola, país de língua portuguesa, acolhe

grande número de missionários brasileiros, são mais
de 100, e segundo dom Emílio Sumbelelo, há pre-
sença de missionários do Brasil em todas as dioceses.

“Os brasileiros são missionários de casa. Além
de termos a mesma língua, temos muita coisa em
comum. Isso enriquece a Igreja lá e depois também
eles enriquecem quando regressam à Igreja de ori-
gem. Em nível de Angola, em todas as nossas
dioceses temos missionários brasileiros, especial-
mente a capital Luanda. É uma presença de dina-
mismo", resume.

Dom Emílio frisou também que a postura dos
missionários brasileiros em Angola, tem reforçado
a mútua identidade entre os dois povos. "Eu pesso-
almente fui muito marcado por um bispo do Brasil,
que chegou lá de chinelos, com mitra feita de ma-
terial artesanal e seu báculo era um verdadeiro ca-
jado. Sobretudo nos chamou a atenção como ele se
identificava com o povo simples. E muitos dos mis-
sionários brasileiros são assim: a simplicidade. E
posso dizer que eles tem mais aceitação no nosso
contexto do que os europeus”, relatou.
(Roseli Lara)

Pe. Camilo, Dom Sumbelelo e Ir. Marlene


