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A devoção à Virgem está enraigada no povo.
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Neste Número:

- Entenda o povo Macua em Moçambique (Pág. 7)
- Missionária chora com os migrantes africanos
  na Itália (pág. 9)

   (pág. 8)

Os desafios da Igreja em missão são imen-
sos. Os consagrados e consagradas que renuncia-
ram a uma vida mais fácil em suas comunidades e
dedicam suas vidas nas periferias do mundo  - como
diz o papa Francisco - estão atentos a todos os
desafios, principalmente aos relacionados com a
cultura dos respectivos povos, respeitando suas tra-
dições e ao mesmo tempo ajudando-os na com-
plexidade do mistério de Deus e na obra de seu
filho Jesus. O papa foi claro em sua manifestação
por ocasião do Dia das Missões neste ano: os desti-

natários da missão são os pobres, os pequenos e os
enfermos. Com o voto de pobreza de cada missio-
nário ou missionária escolhe-se seguir a Cristo, iden-
tificando-se com os pobres, com os mais desampa-
rados.

Nesta edição, vemos exemplos marcantes de
pessoas que estão exaurindo suas vidas em favor
dos privilegiados do evangelho. Seu sacrifício e do-
ação são um exemplo para novos seguidores.
 O editor
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Que bom que o jornal chegou.
Aguardo mensalmente o jornal. Em
setembro vamos ter encontro dos
missionários na Bolívia. Esperamos vocês.
Abraço,
Ir. Vânia

Prezados irmãos!
Muito rico esse número do Jornal. De fato
o testemunho de mártires confirma a nossa
entrega, que sentimos ser tão pequena,
aqui em Recife com as pessoas das
periferia... É um desafio. Estava no
Congresso da Congregação quando foi
enviada a Ir. Marlene para o Pará. Nós temos
irmãs naquele Estado como em Belo Monte
de Novo Repartimento. Já morei lá e espero
voltar logo que deixar o serviço de Geral...
Também não é fácil a situação lá. O acesso
pelas estradas de barro e os morros são
perigosos como na ida às comunidades  e
na participação da paróquia que fica a 75
Km. No inverno existe muito atoleiro. No
verão, a poaca, (poeira acumulada na
pista). Este ano estamos celebrando o
Centenário da chegada a Recife, do nosso
Fundador, Pe. José Venâncio, CM. que
vendo o sofrimento dos pobres, fundou a
Congregação, em 1928. Vou enviar o jornal
para as nossas comunidades e também para
as do Pará.
Obrigada. Ir. Piedade Santos, Servas da
Caridade, Recife

Oi editor, tudo bem com você?
Obrigada pelo jornal. Estamos unidos na
oração e juntos na caminhada embora
por caminhos diferentes. Que o Deus da
vida esteja conosco!
Ir Terezinha

                     FRANÇA
Bom dia!
Obrigada pelo jornal. Muito interessante!
Ele nos torna mais irmãos especialmente
neste ano da vida consagrada.
No dia 17 de maio, nossa congregação
(Imaculada Conceiçao de Castres,
França) teve a alegria e a graça de ver
sua fundadora Jeanne Emilie de
Villeneuve ser canonizada junto com três
outras fundadoras, em Roma.
União de orações e ação de graças.
Ir. Rosalia

Bom dia.
Obrigada por comunicar-se e pelo
trabalho que realiza através do Jornal.
O ano passado escrevi algo para esse
jornal, acho que no mês de agosto,
Minhas atividades não mudaram muito, e
continuo no mesmo lugar.
Agradeço a sua atenção.
Abraços,
Fátima

Muito obrigado senhor editor!
É muito oportuno repassar estas
informações, testemunhos e reflexões
missionárias.
Julio Verlang

               BRASIL

 BRASIL

         BOLÍVIA            CAMARÕES

                MÉXICO

                         CUBA
Caro irmão!
Estamos esperando a visita do Papa a
Cuba e seria bom que estivesses aqui.
Vamos estreitando os laços de amor e
amizade com a Missão em Cuba.
Que a Virgem interceda por ti.
Muita paz e bem.
Frei Messias



TESTEMUNHO

Papa envia mensagem ao Dia das Missões
O papa Francisco dirigiu-se a toda a Igreja para a

comemoração do Dia Mundial das Missões, de 2015. Aqui
vamos inserir alguns trechos de seu apelo, diretamente
para os missionários e missionárias que estão em terras
de missão.

 “Se todo batizado é chamado a testemunhar o
Senhor Jesus proclamando a fé recebida como um pre-
sente, isso vale, de modo particular, para a pessoa con-
sagrada, pois entre vida consagrada e missão existe uma
ligação forte. O seguimento a Jesus, que determinou o
surgimento da vida consagrada na Igreja, responde ao
chamado a tomar a cruz e segui-Lo, a imitar a sua dedi-
cação ao Pai e seus gestos de serviço e amor, e a perder a
vida para reencontrá-la. Como a existência de Cristo tem
um caráter missionário, os homens e mulheres que o se-
guem mais de perto assumem plenamente esse mesmo
caráter”.

PAIXÃO POR CRISTO E PELAS PESSOAS
“A missão é ter paixão por Jesus Cristo e ao mes-

mo tempo paixão pelas pessoas. Quando
nos colocamos em oração diante de Jesus
crucificado, reconhecemos a grandeza do
seu amor que nos dá dignidade e nos sus-
tenta; e no mesmo momento percebemos
que aquele amor que parte de seu cora-
ção transpassado se estende a todo o povo
de Deus e a toda a humanidade; e assim
sentimos também que Ele quer servir-se
de nós para chegar cada vez mais perto
de seu povo amado e de todos aqueles que
o procuram de coração sincero.

 No mandamento de Jesus: “ide”,
existem cenários e sempre novos desafios
para a missão evangelizadora da Igreja. Nela, todos são
chamados a anunciar o Evangelho por meio do seu teste-
munho de vida; e os consagrados, especialmente, são con-
vidados a ouvir a voz do Espírito que os chama para ir
rumo às grandes periferias da missão.

 Para muitas congregações religiosas de vida ati-
va, o anseio missionário que surgiu do Concílio Vaticano II
se concretizou com uma abertura extraordinária para a
missão ad gentes, muitas vezes acompanhada pelo aco-
lhimento a irmãos e irmãs provenientes de terras e cultu-
ras encontradas na evangelização, de modo que hoje se
pode falar de uma interculturalidade difundida na vida
consagrada. Por esse motivo, é urgente repropor o ideal
da missão em seu centro: Jesus Cristo, e em sua exigên-
cia: o dom total de si ao anúncio do Evangelho. Não pode
haver tratativa sobre isto: quem, pela graça de Deus,
acolhe a missão, é chamado a viver de missão. Para essas
pessoas, a proclamação de Cristo nas várias periferias do
mundo se torna o modo de como viver o seguimento a Ele
e a recompensa de muitas dificuldades e privações.

Hoje, a missão enfrenta o desafio de respeitar a
necessidade de todos os povos poderem recomeçar de
suas raízes e salvaguardar os valores de suas respectivas
culturas. Trata-se de conhecer e respeitar as outras tra-
dições e sistemas filosóficos e reconhecer, em cada povo
e cultura, o direito de fazer-se ajudar por sua tradição
na inteligência do mistério de Deus e no acolhimento ao
Evangelho de Jesus.”

DESTINATÁRIOS PRIVILEGIADOS
“Dentro dessa dinâmica complexa nos pergunta-

mos: “Quem são os destinatários privilegiados do anún-
cio evangélico?” A resposta é clara e a encontramos no

próprio Evangelho: os pobres, os pequenos e os enfer-
mos, aqueles que muitas vezes são desprezados e esque-
cidos, aqueles que não podem te retribuir (cf. Lc 14,13-
14). A evangelização dirigida preferencialmente a eles é
sinal do Reino que Jesus veio trazer: «Existe um vínculo
inseparável entre a nossa fé e os pobres. Não os deixe-
mos nunca sozinhos» (EG, 48). Isso deve ser claro, espe-
cialmente para as pessoas que abraçam a vida consagra-
da missionária: com o voto de pobreza se escolhe seguir
Cristo nessa sua preferência, não ideologicamente, mas
como Ele, identificando-se com os pobres, vivendo como
eles na precariedade da existência cotidiana e na renún-
cia de todo o poder para se tornar irmãos e irmãs dos
últimos, levando-lhes o testemunho da alegria do Evan-
gelho e a expressão da caridade de Deus.

Para viver o testemunho cristão e os sinais do amor
do Pai entre os pequenos e os pobres, os consagrados são
chamados a promover, no serviço da missão, a presença

dos fiéis leigos. O Concílio
Ecumênico Vaticano II afirmou:
«Os leigos colaboram na obra de
evangelização da Igreja, parti-
cipando como testemunhas e
como instrumentos vivos da sua
missão salvífica» (AG, 41). É ne-
cessário que os consagrados
missionários se abram sempre
mais corajosamente para aque-
les que estão dispostos a cola-
borar com eles, mesmo que por
um tempo limitado, por uma ex-
periência a campo.

As Instituições e Obras
missionárias da Igreja estão totalmente a serviço daque-
les que não conhecem o Evangelho de Jesus. Para reali-
zar de maneira eficaz esse objetivo, elas precisam dos
carismas e do compromisso missionário dos consagrados,
mas também os consagrados precisam de uma estrutura
de serviço, expressão da solicitude do Bispo de Roma para
garantir a koinonia, de modo que a colaboração e a
sinergia sejam partes integrantes do testemunho missio-
nário. Jesus colocou a unidade dos discípulos como uma
condição para que o mundo creia (cf. Jo 17, 21).”

A PAIXÃO É O EVANGELHO
“A paixão do missionário é o Evangelho. São Paulo

afirmou: «Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho!» (1
Cor 9,16). O Evangelho é fonte de alegria, libertação e
salvação para todos os homens. A Igreja é consciente desse
dom, por isso não se cansa de proclamar incessantemen-
te a todos «o que era desde o princípio, o que ouvimos e
o que vimos com os nossos olhos» (1 Jo 1,1). A missão dos
servidores da Palavra - bispos, sacerdotes, religiosos e
leigos - é colocar todos, sem exceção, em relação pesso-
al com Cristo. No imenso campo da ação missionária da
Igreja, todo batizado é chamado a viver bem o seu com-
promisso, segundo a sua situação pessoal. Os consagra-
dos e consagradas podem dar uma resposta generosa a
essa vocação universal a partir de uma intensa vida de
oração e união com o Senhor e com o seu sacrifício re-
dentor.
Confio a Maria, Mãe da Igreja e modelo de
missionariedade, todos aqueles que, ad gentes ou no pró-
prio território, em todos os estados de vida, colaboram
com o anúncio do Evangelho e, de coração, concedo a
cada um a Bênção Apostólica.”
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 Missionárias superam
 dificuldades na Bolívia

Na terra missioneira jesuítica da
Bolívia, as missionárias Franciscanas de
Nossa Senhora Aparecida, sob a
coordenação de Ir. Neiva, estão
enfrentando todas as dificuldades e
cumprindo  a ordem de Cristo: ide e
evangelizai todos os povos.

No  oriente boliviano, região da
Chiquitania, encontram-se as Missões
jesuíticas: Concepción, San Ignacio,
San Miguel, San Rafael, Santa Ana, San
Jose de Chiquitos. É a grande
Chiquitânia, região onde os
missionários jesuítas deixaram sua
marca (1691-1767).

Depois da expulsão dos jesuítas
das colônias espanholas, esta região de
Chiquitos ficou sem a presença da Igre-
ja. Os Jesuitas tiveram que abandonar
as reduções: vilas já formadas e orga-
nizadas, granjas com agricultura de-
senvolvida, escola e oficinas de car-
pintaria, olaria... Os cristãos nativos,
frente à negligencia das autoridades e
do roubo institucionalizado, regressa-
ram às suas origens: as matas e a bei-
ra dos rios. Somente em 1888, a Or-
dem Franciscana – OFM se responsabilizou pela re-
gião de Chiquitos e tem a sensibilidade e sabedoria
de respeitar e ajudar a manter as tradições. Intro-
duziu  líderes religiosos nas comunidades do campo
– homens responsáveis pelas celebrações dominicais,
pela catequese, bênçãos, enterros, novenas que,
com o Cabildo organiza as grandes festas litúrgicas.
Também buscaram ajuda para restaurar e manter
as  Igrejas o que levou cinco destas igrejas ao reco-
nhecimento pela UNESCO (1991) como patrimônio
Cultural da Humanidade.

Revela Ir. Neiva: “Estamos em San Ignacio de
Velasco há 20 anos. A cidade é capital da província
de Velasco,a 400 km de Santa Cruz de La Sierra.
Como congregação chegamos para atuar na Diocese
de San Ignacio na  Paróquia São Francisco de Assis.
Nossa chegada foi em março de 1995. A missão era
ajudar na formação dos grupos paroquiais, encontro
de famílias nos bairros e aulas de religião nas
comunidades do campo e no colégio próximo de
nossa casa. Formação de lideranças, catequistas,
jovens, crianças... Nessa época a Paróquia contava
com cinco bairros e 12 comunidades no campo.Eu
cheguei em San Ignácio em 2008”.

Ir. Neiva é gaúcha de Panambi e filha de
agricultores. “Fiz parte da PJR e do movimento de
Mulheres Campesinas. Com minha família atuava na

comunidade e na paróquia. Sempre sonhei em uma
experiência missionária em algum país da America
Latina. Terminei o ensino médio e sai do campo
para trabalhar e estudar. Conheci a Congregação
das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora Aparecida
em 1996.  Em 1997 ingressei na congregação. Fiz
meu postulado em Canoas/RS, paróquia São Pio X,
organizada em rede de comunidades – CEBs;
noviciado na Paróquia Santa Clara, Porto Alegre/
RS, também organizada em CEBs. As duas etapas
de formação vivi em comunidades de inserção.
Sempre alimentei o sonho da missão ad gentes. Em
2008 me formei em Licenciatura de Língua
Portuguesa Brasileira e Literatura Portuguesa, na
PUCRS e fui enviada para a missão da Bolívia”.

Para Ir. Neiva, “ser missionária em missão
ad gentes foi conseqüência da opção por seguir a
Jesus e responder ao seu chamado. Como assumi
esta forma de seguimento a Jesus, como religiosa,
e a congregação tem esta missão veio ao encontro
de um sonho antigo. Deus tem seus caminhos”.

Hoje são três irmãs na comunidade. Duas
brasileiras e uma boliviana.  Ir. Neiva Martins, Ir.
Maria Aparecida e Ir. Josefa, respectivamente. Estas
duas atuam na paróquia São Francisco, levando
adiante o trabalho que as irmãs iniciaram há 20
anos. Com a diferença que hoje a paróquia conta
as 12 comunidades do campo e 13 bairros.

Ir. Neiva ao centro
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Procissão de rua

Na paróquia acompa-
nha-se a catequese, Legião
de Maria, OFS – Ordem
Franciscana Secular, e gru-
po de estudo bíblico nos
bairros. Também há forma-
ção de lideres e catequistas
nas comunidades do cam-
po.

Confidencia Ir.
Neiva: “Eu atuo na  forma-
ção da Diocese. Em 2009
fez-se o lançamento do Pro-
jeto de Missão Permanente
da Igreja de Bolívia. A par-
tir desse projeto iniciou-se
um trabalho de formação
em nível diocesano, do qual
eu faço parte. Formação
bíblica e pastoral
catequética. São as  ênfa-
ses do trabalho. Há um ca-
minho longo a percorrer no
processo de formação de
leigos em uma igreja com predomínio clerical e
sacramental”.

Dificuldades
A diocese é formada por 24 paróquias, sen-

do três sem párocos. A Diocese de San Ignácio é a
maior geograficamente de Bolívia. Para se ter uma
idéia faz fronteira com Rondônia, Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul. As distâncias são muito gran-
des para chegar às paróquias, às comunidades. As
comunidades na fronteira com Rondônia distam uns
500 km de San Ignacio; até as comunidades de fron-

teira com Mato Grosso são 300 km; e as comunida-
des de fronteira com Mato Grosso do Sul 600 km.
Destes somente 350 km com asfalto, os demais todo
em estradas de terra. A região de fronteira com
RO, por exemplo,  em tempos de chuva (novembro
a março) é intransitável. Impossível chegar a essa
paróquia que ficou quatro anos sem pároco. As dis-
tancias e a péssima condição das estradas são uma
das dificuldades para a missão.

As alegrias são muitas: ver as comunidades
irem descobrindo a Palavra de Deus; as pessoas irem

tomando espaço e liderança
nas comunidades, principal-
mente as mulheres; começam
a ser sujeitos de sua organi-
zação, passam a sentir-se
Igreja, povo de Deus.

Tristezas: ainda o
machismo prevalece na
Igreja; pouco interesse por
parte de alguns sacerdotes,
pela formação de lideranças;
os jovens precisam migrar
atrás de trabalho e estudo,
lideranças envelhecidas;
centralidade no pároco;
presença forte do
narcotráfico; alcoolismo
gerador de violência e
degradação familiar...

Catequese  às crianças

,
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Novo ardor na vida missionária
 em Cuamba, Moçambique

Crianças, uma obstinação

A vida missionária na paróquia São Miguel
Arcanjo em Cuamba, Moçambique  e na paróquia
São José em Mitucue, prossegue com muito ardor
A comunidade das missionárias brasileiras Raí
Soares, Elza Santos e da leiga Celia Cota está muito
atarefada com as atividades junto à paróquia.

Informa Raí Soares que a paróquia tem uma
obra chamada Centro Nutricional José Alamano,
dos padres da Consolata, que é um espaço de
recuperação de crianças mal nutridas, onde damos
apoio na pesagem das crianças, orientação aos
familiares e ajuda com leite. As atividades são as
mais diversas. Somente com a infância missionária
são mais de 1600 crianças. Porém, outros serviços
são feitos como com os vocacionados, que são 26
jovens; o acompanhamento ao dízimo; assessoria
à equipe econômica da diocese e o apoio à pastoral
de saúde. No trabalho social há um
acompanhamento  com as escolinhas para idosos;
apoio a idosos com horta; corte e costura para
mulheres e jovens. Também como Professora na
escola secundária Padre Eugenio Menegon – uma
escola  universitária da Diocese de Lichinga e
coordenadora acadêmica dos cursos de mestrados
e licenciaturas nos finais de semana na
Universidade Católica de Moçambique – Faculdade
de Agricultura. Na comunidade de Mitucue também
são realizados trabalhos com crianças, mulheres,
jovens e adultos.

No dia a dia são muitos os fatos que
acontecem na vida de uma missionária. Raí
descreve alguns, que muitas vezes não  consegue
entender. Por exemplo: Odir, odir, odir (licença)
alguém sempre vem a nossa casa à procura de algo
como: emprego, comida, dinheiro, remédio,
caderno, caneta... Na escola, os estudantes sempre
dão desculpa que faltaram porque estavãm com

dor de cabeça, ou alguém na familia ou vizinho
perdeu a vida (morreu), ou estava de baixa
(internado no hospital) para justificar a perda de
uma avaliação. Quando viaja-se de carro, alguém a
faz parar e pergunta: Pra onde a viagem?  se eu
tivesse sabido, poderia aproveitar para passear ou
conhecer o tal lugar. Todos querem boleia (carona)
não importa pra onde. Contam seus problemas com
muitos detalhes e depois acham que temos
obrigação de ajudá-los e não entendem se dissermos
não. Uma vez um papa (senhor) me disse: vocês
brancos tem muito dinheiro, eu respondi: não temos.
Nós temos que trabalhar para conseguir alguma
coisa. Ele respondeu: não acreditamos, nós não
conseguimos perceber (entender).

Duas perguntas:
-Quais são as maiores alegrias?
Raí responde: Conviver com o povo Macua,

acompanhar os processos de crescimento das
crianças e dos jovens nas escolas e em outros
momentos. Alegria de estar a serviço do Reino de
Deus e fazer tudo com amor. Procurar ser um com
eles. Sentir-se em casa. Encontro com a equipe
missionária. Convivência fraterna.

Maiores Dificuldades?
Malária que vem de vez em quando.

  -Por que escolheu ser missionária?  
Para servir e doar-me sem limites ao trabalho

do Reino de Deus

 

Atividade com os jovens

Trabalho com adolescentes
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ROGÉRIO NUNES

  Os macuas rondam os quatro milhões de
indivíduos e ocupam um território de cerca de 200
mil quilômetros quadrados, no Norte de Moçambique.
Formam um povo único, embora com diversos grupos
e subgrupos, que têm em comum a língua banta e os
modelos de organização da vida social e cultural.

Os macuas são herdeiros de uma grande cultura
e merecem respeito. A sua «submissão» aos colonos
portugueses foi mais aparente que real. Eles
defendiam-se, a seu modo, do invasor, na
impossibilidade de terem uma vida livre e
independente. O que antes era visto como submissão
é hoje tido como resistência. E foram várias as formas
de resistência. A primeira foi a fuga. De 1950 a 1970,
cerca de 60 por cento dos macuas mudaram de
território, para fugirem ao trabalho obrigatório, em
péssimas condições, imposto pelo governo português.

A sabotagem foi outra. Assim, eles faziam as
tarefas de que eram incumbidos sem se esforçarem,
queimavam as sementes para prejudicarem a
produção, faltavam ao trabalho sempre que
podiam... Por isso, para os colonos portugueses, eles
tinham fama de preguiçosos.

Mas os macuas dispunham de uma arma ainda
mais sutil contra o domínio estrangeiro: o sarcasmo.
Com o tempo, a sua linguagem foi-se enriquecendo
com provérbios e cânticos novos, difíceis de entender
pelos portugueses. Era assim que zombavam dos
dominadores e dos chefes locais. Porque «o branco é
como o fogo. Quem lhe toca queima-se».

A própria mulher que mantivera relações com
os brancos, e que por isso se julgava superior às
outras, também não era poupada. Porque «Deus criou
o branco e também o negro. Mas o “café com leite”
quem o fez foi o português».

 Mito das origens
 Os estudiosos garantem que os macuas

chegaram à região onde hoje vivem, vindos na onda
das inúmeras migrações dos povos bantos, por volta
do século XI. Mas os macuas não são desse parecer.
Eles acreditam que foi Deus quem os criou no monte
Namuli, nas margens do rio Zambeze. É o que os pais
ensinam aos filhos, empregando numerosas versões
para contar como tudo aconteceu. Eis uma delas:

Um dia, nas entranhas profundas do monte
Namuli, Deus fez germinar homens a partir das raízes
de um embondeiro – a chamada «árvore dos mil
anos», imensa.

Reunidos em pequenos grupos e seguidos por
animais da floresta, os primeiros macuas conseguiram
sair desse reino de trevas e chegar à luz. Uma vez à
superfície, cada grupo recebeu um nome, capaz de
unir os seus membros e torná-los irmãos uns dos
outros. Foi assim que se formaram os clãs que ocupam
hoje o território macua.

Um dia apareceu a morte e, com ela, a
necessidade do casamento, para gerar filhos que
ocupassem o lugar dos mortos de cada grupo. Mas
como poderia ser, se todos eram irmãos?

Os anciãos reuniram-se então e tomaram uma
decisão: o homem, quando casa, passa a viver com a
família da esposa, mas não tem nenhuma autoridade
sobre os seus filhos. Só sobre os filhos da sua irmã.

Os macuas multiplicaram-se muito, formaram
um grande grupo e já não cabiam na montanha. Por
isso abandonaram-na e vieram para a planície. Mas
nunca esqueceram as suas origens e ouve-se
frequentemente a frase: Miyo kokhuma o Namuli (fui
gerado no monte Namuli).

   Há muitos outros mitos que explicam o mundo
de crenças e valores desse povo. Por exemplo, o da
origem da mulher, o da passagem das «grandes águas»
rumo à Terra Prometida, o do sangue do homem...

O mito das origens ajuda a explicar a estrutura
social macua, que é matrilinear. A criança, quando
nasce, passa a integrar o clã materno. Quem exerce
a autoridade sobre os filhos é o tio materno mais
velho: ele tem direito a intrometer-se na vida da
irmã casada e até a censurar a conduta do cunhado,
se vir que algo corre mal. O casamento só se pode
efetuar com membros de outros clãs.

  Lugar da mulher
 A mulher ocupa o centro da vida familiar:

educa os filhos, cuida da casa e prepara a comida. A
sua principal tarefa prende-se com a maternidade e
para ela é preparada desde pequena. Poder dar à
luz traz-lhe prestígio e, assim, o nascimento de uma
menina é festejado com alegres ilulu – gritinhos
típicos das mulheres macuas. O mesmo não acontece
com os rapazes e a mãe costuma mesmo perguntar:
«Valeu a pena sofrer tanto?»

Já na vida social a situação da mulher é bem
diferente: é marginalizada, ocupando uma posição
de inferioridade em relação ao homem. Também
executa os trabalhos mais duros, como transportar
cargas pesadas e moer a mandioca ou o milho. Não
tem igualmente voz nas decisões importantes para a
comunidade e tem de aceitar calada a poligamia.

  «Deus existe!»
  A vida é um valor absoluto, cujo fundamento

está em Deus. Para os macuas, negar que Deus existe
é o mesmo que negar a própria vida. A esfera religiosa
abarca tudo o que existe na natureza. O universo é
povoado por seres materiais e espirituais, tudo
formando uma só coisa.

Acreditam que Muluku (Deus) é um só, criador
de todas as coisas, dono de tudo e senhor da
humanidade. Segundo um provérbio popular, Deus
chama os homens anaka (meus filhos).

O que Muluku quer é o bem das suas criaturas.
Por isso, o homem tem de se preocupar mais com os
maus espíritos e com os inimigos, fazendo tudo para
se defender deles.

Não é de estranhar que, de certa forma, a fé
cristã entre em conflito com a visão cultural e
religiosa dos macuas. Mas essa mesma fé não poderia
também ser vista como uma Boa Notícia (Evangelho),
que traz confiança e esperança a um mundo cheio
de medos?
 

Entenda a vida e costumes dos Macuas
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Atendimento no Hospital

Este é o desabafo
da Ir. Luciene de Cesaro,
que vive nas Filipinas, há
quase cinco anos.
Determinada a ser
missionária desde os onze
anos de vida, esta gaúcha
de Farroupilha,
pertencente à
Congregação das Servas
da Divina Providência está
feliz com as atividades de
sua comunidade. “Até
setembro do ano passado
eu estava em Cagayan de
Oro, Mindanao -
Philippines mas fui
transferida para esta nova
comunidade onde somos
duas brasileiras: a Ir. Maria
José do Nascimento
Marinho, de Marituba PA e
eu - diz Ir. Luciene

Imersas na
atividade pastoral da
Igreja, as duas religiosas vivem em Taytay - Rizal,
na paróquia S. Lorenzo Ruiz, a mais ou menos 25/
30 Km de Manila.

“Aqui trabalhamos em colaboração com
nossos Irmãos de Carisma: os Pobres Servos de Divina
Providencia. A Ir. Maria José trabalha como
enfermeira numa pequena clínica administrada
pelos nossos Irmãos e nos finais de semana
acompanha o grupo de jovens e a promoção
vocacional da paróquia. Eu trabalho só na pastoral
fazendo diversas atividades ligadas no engajamento
com as CEBs”.

Ir. Luciane desce cedo nutriu o sentimento e

o desejo de ser religiosa. Diz ela: “Quanto à minha
experiência, aos 11 anos de idade, um grupo de
missionários visitou nossa escola. Deus através
deles, colocou no meu coração o desejo de dedicar
minha vida aos outros. Escolhi a vida religiosa.
Trabalhei em países diferentes fazendo atividades
diversas e ganhei muito em cada um. Agora fazem
quase cinco anos que estou nas Filipinas e só Deus
sabe quanto agradecida eu me sinto por trabalhar
com este povo que transmite tantos valores!!! O
desafio enorme é: como ajudar os mais pobres a
fazer uma experiência integral de libertação num
sistema tão opressor e alienante?

Nós somos menos que uma gota no oceano
Pacífico... mas VALE A PENA!!!!

Filipinas: “somos menos que uma gota
       do oceano, mas vale a pena”

A comunidade das irmãs

Ir. Luciene com crianças
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Missionária chora vendo situação
calamitosa dos migrantes africanos
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O tema das migrações tem tido relevância na
imprensa mundial por causa dos milhares
de migrantes, que tem morrido nos últi-
mos meses no Mar Mediterrãneo, tentan-
do a travessia para o sul da Itália. Esses
povos migrantes, na sua maioria homens
jovens, são originários da Síria, da Pales-
tina e da Eritréia.

Missionária há  mais de  25 anos na
Europa,  a religiosa mineira, da Congrega-
ção das Irmãs Missionárias de São Carlos
Borromeo - Scalabrinianas,  Irmã Maria
Helena reside na Reggio Calabria, sul da
Itália que dista 2,5 km da costa siciliana
onde chegam constantemente os imigran-
tes.

A religiosa fez um relato emocionan-
te sobre a situação do momento. Ao ser
interrogada sobre os seus sentimentos ao
ver os imigrantes naquelas condições, a
Irmã chora. Aliás, todas as missionárias que
contaram suas experiências com esses imi-
grantes até agora, movidas por um grande senti-
mento de compaixão, não conseguem conter as lá-
grimas, porque afinal de contas, é uma situação
desumana diante da qual muitas vezes a impotên-
cia fala mais alto.

A primeira atitude das Irmãs na chegada dos
imigrantes é tratar da saúde, pois grande parte che-
ga sem pele, com queimaduras cujos quelóides le-
varão consigo para o resto de suas vidas. "No de-
sembarque de Palermo, em julho do ano passado o
que mais me impressionou foi uma barca, perdida
no mar com sírios  e palestinos. Como a maior parte
deles são de cor branca, muitos chegaram sem  pele
no rosto e nas mãos.  Ao passar creme para hidratar,
a pele ficava na minha mão" - conta.

A travessia
De acordo com informações da Rádio

Vaticana, a travessia dura 15 horas quando os ven-
tos e as embarcações são favoráveis, porém,
migrantes sírios no Mediterrâneo  podem  ficar à
deriva  no mar,  por dias a fio. A grande maioria são
originários do norte da África. O pedido de refúgio,
segundo informações, quase sempre é negado e são
devolvidos ao país de origem. Os imigrantes ten-
dem a permanecer até conseguirem asilo.

Combate
Partidos de extrema direita da Europa usam

o argumento da crise econômica para defenderem
a lei anti-imigração. Os imigrantes atravessam o
Mediterrâneo em botes ou embarcações
superlotadas, sem as mínimas condições de segu-
rança. Uma viagem pode custar até 10 mil dólares

por pessoa, o que torna a imigração um grande ne-
gócio, pois uma embarcação pode gerar até um  mi-
lhão de dólares

Com o verão às portas e as condições
meteorológicas favoráveis, as preocupações aumen-
tam na Itália. Inevitavelmente, novos barcos de
imigrantes zarparão da costa do norte da África em
direção à Europa. “E nós estaremos aqui, esperan-
do por eles”, afirmou a missionária brasileira.Na
linha de frente da acolhida aos imigrantes está a
missionária brasileira Maria Helena Aparecida. Com
mais de 40 anos de experiência na missão com imi-
grantes, não hesita ao afirmar que hoje o tráfico de
seres humanos é mais rentável que o de drogas e
armas. “Se algo não for feito na origem, será uma
catástrofe” - disse a religiosa scalabriniana.

( Rádio Vaticano)

Ir. Helena em entrevista à rádio Vaticano
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Centro de Promoção Humana Santa Bakita
 com remédios e alimentação alternativa

Preparando os medicamentosMulheres aprendendo alimentação alternativa

“A certeza de que Deus está com os pobres
me dá força para continuar, apesar das grandes di-
ficuldades.” É assim que irmã Davina Muniz Coelho
das Irmâs MissionáriaS Capuchinhas, justifica a força
para a caminhada diária na missão em Moçambique.
O país africano, que tem alto grau de pobreza e
vulnerabilidade social, conta com o auxílio de reli-
giosas brasileiras da Associação das Irmãs
Missionárias Capuchinhas, desde o início dos anos
90.

A comissão de Saúde e Alimentação Alterna-
tivas, que atua no Centro de Promoção Humana
Santa Baquita (CPHSB), fez mais uma prática para
o aperfeiçoamento da fabricação de medicamen-
tos e alimentação alternativa. As jovens e adoles-
centes que aprenderam a ler e escrever no ano pas-
sado, aumentaram sua autoestima; os diferentes
usos da mandioca na melhoria da qualidade
nutricional da população e a utilização de xaropes
e pomadas à base de ervas naturais auxiliando a
saúde dos mais necessitados são exemplos de ações
implantadas pelas missionárias naquele país. “São
resultados positivos que nos animam a continuar”,
completa.

Irmã Davina Coelho está em Moçambique
desde agosto de 2001 e vê nos resultados da mis-
são um grande estímulo para a continuidade de seu
trabalho em terras estrangeiras.

A atuação da religiosa no país africano co-
meçou na Pastoral da Criança e depois passou para
a Pastoral da Saúde. Ao falar da missão, ela diz que
o convite de Jesus para explorar águas mais pro-
fundas sempre ecoa em seu coração. “Por isso sin-
to-me confortada de poder estar aqui nesse povoa-
do tão carente de tudo” - justifica. Para a
missionária, a alegria e a esperança das pessoas
atendidas são o incentivo à presença missionária e
também o que anima as religiosas a querer intensi-
ficar a presença na missão.

A comissão de Saúde e Alimentação Alterna-
tivas, que atua no CPHSB, realizou mais uma práti-
ca para o aperfeiçoamento da fabricação de medi-
camentos e alimentação alternativa.

A sombra de uma árvore, que tem vários
nomes como Neem, Índia, Amargosa, e que foi
plantada por nós no início do grupo,  nos abriga e
nos fornece as suas folhas para xaropes
antimaláricos.

No momento, a colheita está sendo feita e
aproveitamos para fabricar multimisturas e
recuperar o peso das crianças, perdidos no período
das limpezas de campo.

No final, vamos estocar os medicamentos,
para durante as semanas seguintes atendermos
aqueles e aquelas que nos procuram. Assim, quando
chegarem já estão prontos os medicamentos e fica
mais fácil o atendimento, porque temos mais tempo
para conversarmos com eles e elas- concluiu.

MOÇAMBIQUE

Ir. Davina


