1

Setor para as Missões Salesianas
Sede Salesiana
Via Marsala, 42 - 00185 Roma
Tel. +39 06 656 121
email: cagliero11@sdb.org
Conselho Editorial
Setor para as Missões Salesianas
Projeto gráfico
IME Comunicazione s.r.l.
Tipografia
FENICE PRINT - ARTI GRAFICHE
Castellammare di Stabia (NA)

Explicação do Pôster:
“Um só pai, uma só família”: para transformar este lema em
realidade é necessário reconhecer-se como irmãos uns dos outros
e solidários. No pôster do DMS 2021 estão cinco jovens de diversos
países e culturas, mulheres e homens, lado a lado, com as mãos
convergindo para o mesmo ponto, unidos na diversidade. A alegria
de seus rostos é a alegria de quem se dedica aos mais necessitados,
reconhecendo-se como parte de uma única família humana em que
somos todos irmãos porque filhos do único Deus Pai. O Bom Pastor
é a referência de solidariedade que se torna missão; como cristãos
somos chamados a sair ao encontro dos irmãos mais necessitados
e fazer-nos próximos de todos. A solidariedade missionária está
intimamente relacionada com o Primeiro Anúncio, porque o mais
importante que temos a oferecer é justamente favorecer o encontro
com Jesus. O rosário no pulso de um jovem exprime a devoção a
Nossa Senhora Auxiliadora e a importância da oração, elementos
essenciais da nossa Identidade cristã que somos chamados a
transmitir. Dom Bosco está ao lado do Bom Pastor, próximo dos
jovens de todo o mundo para levá-los a Jesus Cristo.
A passagem bíblica, do Evangelho de
Lucas apresenta, nos versículos 2736 do capítulo 6, o amor universal e
gratuito que rompe com todos os
esquemas e não conhece fronteiras.
Isso foi demonstrado nos últimos
meses por muitas pessoas em todo
o mundo, desde que a pandemia
de Covid-19 estourou no início do
ano passado: todos nós podemos
colocar a nossa mão próxima à dos
nossos irmãos para ser uma grande
família solidária.
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Por uma solidariedade
realmente missionária
11 de novembro de 2020

Meus caríssimos irmãos Salesianos do mundo todo,
jovens e membros das Comunidades Educativo-Pastorais,
saudações a todos vocês neste dia especial para a nossa
Família.
Como Dom Bosco, somos chamados a agir em um período
de grande mudança social. O mundo de hoje está sofrendo,
particularmente com a pandemia da Covid-19, e a nossa
grande “aldeia global” é frequentemente dividida em
muitas pequenas “aldeias” que se olham com desconfiança,
construindo novos muros para “se defender” dos outros.
Na ótica da fé, porém, podemos reconhecer os dons do
Senhor neste momento de crise.
A pandemia fez-nos redescobrir nossos laços: todos nós
fazemos parte de uma família, irmãos e irmãs, filhos do
único Pai celeste. Ninguém se salva sozinho e precisamos
uns dos outros.
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Essa situação torna-nos solidários com os outros e incentivanos a sair ao encontro dos mais necessitados, despertando
em nós a criatividade apostólica. Em sintonia com a Estreia,
o tema do Dia Missionário Salesiano sobre a solidariedade
missionária torna-se uma oportunidade, um “lugar” onde
todos nós podemos encontrar e praticar a esperança:
Salesianos, jovens e todos os membros das comunidades
educativo-pastorais, sem exclusão de ninguém.
Dom Bosco também enfrentou desafios semelhantes ao que
vivemos agora, como a pandemia de cólera de 1854. Numa
situação que parecia desesperadora, Dom Bosco soube

inspirar esperança envolvendo seus filhos numa verdadeira
competição de solidariedade missionária, sempre animado
por uma fé profunda. Com a consciência de que Deus nunca
abandona o seu povo, ele suscitou atos de coragem que
não se limitaram às necessidades materiais do povo. O
olhar perspicaz de Dom Bosco transformou os jovens em
protagonistas da solidariedade com os demais jovens mais
pobres e necessitados.
Eis aí o gênio missionário de Dom Bosco: as suas ações de
solidariedade eram sempre oportunidades para evangelizar
tanto os destinatários como também os próprios benfeitores!
Aprendamos de Dom Bosco que a solidariedade missionária
anda de mãos dadas com a fé. Como o Papa Francisco nos
lembra, não somos apenas instituições que prestam serviços
sociais. Em primeiro lugar, somos anunciadores do Evangelho
para os jovens! O testemunho de solidariedade suscita
questionamentos e estimula o outro a examinar o seu estilo
de vida, os seus valores e prioridades. Enquanto fazemos
o bem, não podemos renunciar à nossa identidade cristã
e carismática, que é o verdadeiro motor das nossas ações
solidárias. Caminhemos juntos para a conversão missionária
através da pedagogia da fé a fim de passarmos do fechamento
à abertura, do individualismo à solidariedade, do isolamento ao
encontro autêntico e da mera filantropia ao Primeiro Anúncio
como expressão profunda do nosso amor a Jesus Cristo.
Caros irmãos e amigos, este Dia Missionário Salesiano nos
ajude a reavivar o ardor missionário de Dom Bosco nas nossas
comunidades e mostrar sempre o rosto de Jesus nas nossas
ações. Nossa Senhora Auxiliadora e os santos missionários da
Família Salesiana nos acompanhem nesta bela missão!
Com afeto fraterno,
P. Ángel Fernández Artime
Reitor-Mor
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Parceiros nas Missões:
Oração, Sacrifícios, Solidariedade
P. Alfred Maravilla SDB

Conselheiro Geral para as Missões

O tema do Dia Missionário Salesiano, em vez
de a uma realidade missionária específica,
leva-nos neste ano a redescobrir que cada
um de nós pode participar ativamente nos
trabalhos missionários da Congregação,
sobretudo através da oração e da oferta de
sacrifícios que nos vêm de uma doença ou da
vida cotidiana normal. A solidariedade pelas
necessidades materiais e econômicas das
atividades missionárias da Congregação está
ligada à oração e aos sacrifícios, e nunca está
isolada deles.
São Paulo VI recordou-nos que “a tarefa
de evangelizar todos os homens constitui
a missão essencial da Igreja... Evangelizar
constitui, de fato, a graça e a vocação própria
da Igreja, a sua mais profunda identidade. Ela
existe para evangelizar” (Evangelii Nuntiandi,
14).
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Mas a evangelização está profundamente
ligada à promoção humana. Visto que o
homem não é um ser abstrato, evangelizálo implica também em promover seu
crescimento autêntico. De fato, Jesus ordenou
aos seus discípulos: “Dai-lhes vós de comer”
(Mc 6,37). Isso significa que cada cristão é
chamado a formar uma mentalidade que
se traduz em atitude de colaboração ativa

na promoção do desenvolvimento
integral dos pobres, sobretudo com
gestos simples e quotidianos de
solidariedade.
A solidariedade missionária está
longe da atitude paternalista do
assistencialismo. Promove iniciativas
para ajudar os mais pobres e
capacitá-los a assumir gradualmente
a responsabilidade pelo seu próprio
desenvolvimento integral. De um lado,
não há caridade sem justiça. Ela exige
e vai além da justiça, porque amar
é dar, oferecer “o meu” ao outro. De
outro lado, a justiça é “inseparável da
caridade” e lhe é intrínseca (Caritas
in veritate, 6). Justamente porque
ajudamos os mais pobres, não
podemos ficar de olhos fechados para
as situações injustas que os tornam
vítimas indefesas.
O tema deste ano faz-nos
compreender que, de fato, todos nós
podemos dar a nossa contribuição
na ajuda aos mais pobres, apostando
no empenho e na generosidade de
cada um, ainda que pareça pequeno
e insignificante. Através de gestos
concretos de caridade, iluminados e
inspirados pela fé, o doador é ajudado
a colocar a sua fé em prática, enquanto
o destinatário tem uma experiência
concreta da misericórdia de Deus. A
intenção clara do doador de ajudar
também pelo amor de Jesus, sem

O tema
deste ano faz-nos
compreender que todos
nós podemos
dar a nossa
contribuição na ajuda
aos mais pobres.
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dizê-lo, é o fator determinante da solidariedade missionária.
Portanto, através da solidariedade missionária, tanto o doador
quanto o destinatário se enriquecem e evangelizam um ao
outro. A fé de cada um cresce, se fortalece e revitaliza com
“novos entusiasmos e novas motivações” (Redemptoris missio,
2). Assim, as atividades de solidariedade missionária tornamse, tanto para o doador como para o destinatário, um verdadeiro
primeiro anúncio e uma preciosa oportunidade para formá-los
com sensibilidade missionária.
O Dia Missionário Salesiano seja uma ocasião fecunda para
sensibilizar a todos – Salesianos, jovens, leigos, membros da
Família Salesiana – a participarem ativamente nas atividades
missionárias da Congregação por meio da oração, dos sacrifícios
e dos gestos concretos de solidariedade!
EXEMPLOS DE SOLIDARIEDADE JUVENIL
Em 2018, em Papua Nova Guiné, os alunos da Escola Técnica Dom
Bosco de Port Moresby recolheram latinhas e as venderam para
reciclagem, enquanto os alunos do Colégio Técnico Dom Bosco
Simbu organizavam jogos divertidos. Os recursos arrecadados
foram destinados ao Projeto DMS, que envolveu a construção de
um centro profissional em Mianmar.
Em 2019, os Salesianos do Vietnã convidaram o povo, sobretudo os
jovens, a contribuir para o Projeto DMS que visava a construção de
uma capela em Palabek, pagando o custo de um tijolo.
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Em 2020, vários jovens de nossas casas salesianas de todo o
mundo ocuparam-se durante a pandemia Covid-19. No Borgo
Ragazzi Don Bosco de Roma, Itália, os garotos do oratório uniramse para recolher cestas básicas e distribuir aos mais necessitados,
disponibilizando bens materiais e tempo livre pelos mais carentes.
Os jovens animadores da Casa Salesiana Sant’Antonio di Padova de
Córdoba, Argentina, iniciaram a campanha “Pelos jovens” criando
uma rede de instituições e organizações locais para ajudar famílias
em dificuldade. Pelo WhatsApp, puderam organizar encontros e
acompanhar meninos e meninas apoiando nos deveres de casa,
orientação ou simplesmente com um espaço de convivência.

Dia Missionário
Salesiano:
Uma tradição que continua
O que significa?
Desde 1926, a Igreja celebra o Dia Missionário Mundial
no penúltimo domingo de outubro. Em 1988, centenário
da morte de Dom Bosco, foi lançado o Dia Missionário
Salesiano (DMS) quando se propõe um tema missionário
para toda a Congregação. Todas as comunidades salesianas
têm a oportunidade de conhecer uma realidade missionária
específica. É um momento forte para a animação missionária
nas comunidades salesianas inspetoriais ou locais, nas
Comunidades Educativo-Pastorais (CEP), nos grupos juvenis
e na Família Salesiana. Trata-se de uma oportunidade para
envolver as comunidades SDB e a CEP nas dinâmicas da
Igreja universal, reforçando a cultura missionária.
Para quê?
Para impulsionar a Animação Missionária, oferecendo uma
proposta que se transforme num projeto anual concreto.
Para ajudar os Salesianos e a Família Salesiana a conhecer o
trabalho missionário da Congregação, abrir os olhos para as
novas realidades missionárias, superar qualquer tentação de
se fechar no próprio território ou contexto e lembrar o respiro
universal do carisma salesiano. “As atividades de formação
sejam sempre orientadas para os seus fins específicos: informar
e formar o Povo de Deus para a missão universal da Igreja,
fazer nascer vocações ad gentes, suscitar cooperação para a
evangelização” (João Paulo II, Redemptoris Missio, 83).
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Quando?
A proposta é que ao redor do dia 11
de novembro, data do primeiro envio
missionário salesiano, procuremos
criar comunhão na animação
missionária, como se faz para a Igreja
toda durante o outubro missionário.
Se esta data não for realmente
possível, a Inspetoria escolherá uma
data ou período mais adequado ao
seu ritmo e calendário. É importante
oferecer um itinerário educativopastoral de algumas semanas,
sendo o Dia Missionário Salesiano o
ponto culminante. Ele é a expressão
do espírito missionário de toda a
Comunidade Educativo-Pastoral, que
se mantém vivo ao longo do ano com
várias iniciativas.
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Como é animada?
Inicia com a reunião dos Diretores,
em que o Delegado Inspetorial de
Animação Missionária (DIAM) explica
o objetivo e distribui os instrumentos
disponíveis para o Dia Missionário
Salesiano na Inspetoria (www.sdb.
org/Dicasteri/Missioni/Giornate_
Missioni_Salesiane). Assim, todas
as comunidades salesianas são as
primeiras destinatárias da dinâmica
do DMS. A cada ano, a atenção se
concentra em um aspecto concreto
da cultura missionária, rezando no
DMS pelos atuais missionários e
oferecendo algum apoio econômico
concreto às missões.

Quem celebra?
Os primeiros destinatários são a
Comunidade Salesiana SDB e a CEP.
Depois, de acordo com as diversas
possibilidades
das
Inspetorias,
há várias formas de organização,
adaptando-se aos ambientes da
missão salesiana (escolas, centros
de formação profissional, paróquias,
grupos juvenis, especialmente o
grupo missionário ou voluntariado
missionário salesiano), da Família
Salesiana (Salesianos Cooperadores,
Ex-Alunos, Grupos da ADMA, etc.), do
Movimento Salesiano e dos amigos
de Dom Bosco.
Quais os meios?
Como no ano pastoral anterior,
são oferecidos às comunidades
salesianas: cartaz, subsídio impresso,
vídeos sobre o tema, material didático
e audiovisual em várias línguas. Para
o material impresso, basta entrar em
contato com o Setor das Missões,
Roma (cagliero11@sdb.org). Os
vídeos estão disponíveis no Youtube,
canal “Settore per le Missioni Salesiane”.
A importância da oração pelas
Missões
A ação missionária brota e se sustenta
no encontro com Deus. Todos os
membros da CEP contribuem para a
ação missionária da Congregação e da
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Igreja com a oração acompanhada de sacrifícios pelos Salesianos
missionários e pelas vocações missionárias. Todo dia 11 do mês
é uma oportunidade para rezar segundo a Intenção Missionária
Salesiana mensal. A cada ano é proposta uma oração específica
com o tema do DMS.
O Projeto para o DMS
Propõe-se todos os anos um projeto para toda a Congregação.
Ele é parte importante da dinâmica do DMS. O objetivo principal
DMS: Uma tradição que
continua (1988 – 2021)

1996 Rússia – Yakutsk: Luzes de
esperança na Sibéria

1988 Guiné - Conakry: O sonho
continua

1998 Brasil: Ianomâmi: Vida nova
em Cristo

1989 Zâmbia: Projeto Lufubu

1999 Japão: O difícil anúncio de
Cristo no Japão

1990 Timor Leste - Venilale:
Jovens evangelizadores
1991 Paraguai: Meninos de rua
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1992 Peru-Valle Sagrado dos
Incas: Cristo vive nos caminhos
dos Incas
1993 Togo-Kara: Dom Bosco e a
África – um sonho que se torna
realidade

1997 Madagascar: Jovem, eu te
digo, levanta-te

2000 Angola: Evangelho, semente
de reconciliação
2001 Papua Nova Guiné:
Caminhando com os jovens
2002 Missionários entre os jovens
refugiados
2003 O trabalho para a promoção
humana na missão

1994 Camboja-Phnom Penh:
Missionários construtores de paz

2004 India - Arunachal Pradesh: O
despertar de um Povo

1995 Índia – Gujarat: Em diálogo
para compartilhar a fé

2005 Mongólia: Uma nova
fronteira missionária

do projeto DMS não é apenas levantar fundos; mas quer ser,
antes, uma experiência educativa de solidariedade concreta
para os jovens. O DIAM promove a solidariedade por meio de
várias iniciativas, especialmente durante os tempos fortes
litúrgicos, Advento e Quaresma, e durante o mês de outubro, ou
como parte das celebrações do DMS. A comunidade inspetorial
também é convidada a dar uma contribuição monetária como
expressão de solidariedade missionária. É muito oportuno que
no final da celebração do Dia Missionário Salesiano a coleta de
ajudas seja oferecida na celebração eucarística, como um dom
a Deus e para as missões salesianas.
A revisão
A revisão após o DMS é tão importante quanto a sua preparação
e celebração. Deve-se considerar como o DMS foi capaz
de fomentar a cultura missionária na comunidade local ou
inspetorial por meio do tema proposto para o ano, levando em
consideração as sugestões para correções futuras.

2006 Sudão: A missão salesiana
no Sudão

2015 Senhor, envia-me! Vocação salesiana missionária

2007 Sudão: A missão salesiana
no Sudão

2016 Vinde em nossa ajuda!
O Primeira Anúncio e as novas
fronteiras na Oceania

2008 HIV/AIDS: Resposta dos
Salesianos – educar para a vida
2009 Animação missionária
- Mantém viva a tua chama
missionária
2010 Europa: Os Salesianos de
Dom Bosco caminham com o Rom
– Sinti
2011 América: Voluntários para
proclamar o Evangelho
2012 Ásia: Narrar Jesus
2013 África: Caminho de fé
2014 Europa: Os outros somos
nós – Atenção salesiana aos
migrantes

2017 ...E ficaram conosco: O
Primeiro Anúncio e os povos
indígenas da América
2018 Sussurra a Boa-Nova: O
Primeiro Anúncio e a Formação
Profissional na Ásia
2019 “Sem o saber, hospedaram
anjos”. O Primeiro Anúncio entre
os Refugiados e desalojados na
África
2020 Europa. O Primeiro Anúncio
através dos oratórios e Centros
Juvenis. “Alegrai-vos…”
2021 Um só Pai, uma só família
- Solidariedade Missionária como
Primeiro Anúncio
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O Tema do Dia
Missionário
Salesiano 2021
O Primeiro Anúncio
O Primeiro Anúncio pode ser definido
como o testemunho de vida de cada
cristão e de toda a comunidade
cristã ou um conjunto de atividades
que promovem uma experiência
avassaladora e emocionante de Jesus
podendo levar a uma adesão inicial a
Ele ou à revitalização da fé n’Ele.
O Testemunho da Caridade
O testemunho da caridade e o serviço
sincero de todo cristão, vivido com
fé, esperança e amor tornam-se
revelação do rosto misericordioso
de Jesus, e são meios primordiais do
Primeiro Anúncio porque inspiram,
questionam e estimulam o outro a
examinar o próprio estilo de vida, seus
valores e prioridades.
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O testemunho cristão expressa-se no
compromisso concreto de ajudar os
doentes, famintos, marginalizados,
oprimidos..., na luta pela justiça, pela
paz, pela integridade da criação, etc.,
com a inspiração do Espírito: Eu sou
um Primeiro Anúncio.

Esse testemunho está enraizado
na atitude fundamental de respeito
e estima pelos valores humanos e
religiosos dos seguidores de outras
religiões que não conhecem Cristo.
O testemunho da caridade nunca
violenta a consciência de uma
pessoa nem se deixa degenerar em
proselitismo. De fato, a verdade não
está na posse total de ninguém, nem
pode ser imposta a outros. Se ocorre
uma conversão sincera, ela é fruto
da ação do Espírito e não do esforço
humano.
Três Elementos Importantes
O Primeiro Anúncio tem o foco nestes
elementos:
• na pessoa do crente cristão, que
vive a sua fede com o empenho de
discípulo-missionário;
• no encontro pessoal do crente
com Jesus Cristo, que faz nascer
nele a fé em Jesus;
• no Espírito Santo, o verdadeiro
protagonista do Primeiro Anúncio,
que age como quer, quando quer e
onde quer.
O que mais conta, então, é viver
a própria vida como cristão com a
sensibilidade missionária mediante
um empenho concreto para ajudar os
mais carentes.
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Por amor de Jesus Cristo
É a intenção de fazer obras de caridade por amor de Jesus
Cristo, tornando essas obras meritórias com uma reflexão
sobre o amor misericordioso de Deus. Se faltar esta perspectiva
de fé, as nossas obras de caridade perdem o sentido cristão,
deixam de o ser o Primeiro Anúncio e nos tornamos simples
agentes sociais ou ONGs, não missionários de Jesus Cristo!
A Solidariedade Missionária
O DMS pretende promover este ano a solidariedade para com
os mais pobres, a fim de que possam viver dignamente como
verdadeiros filhos de Deus, sensibilizando crianças, jovens,
famílias, Salesianos e os membros da CEP, na qualidade de
batizados, a serem protagonistas das missões. Ao responder
às necessidades dos outros, aprendam o valor e a força da
solidariedade e do apoio recíproco e neles se desenvolva o
espírito missionário que os capacita para serem discípulosmissionários na sociedade em que vivem.
Promover a solidariedade missionária entre as crianças, os
jovens, as famílias, os Salesianos
• Oração: promover a oração especialmente no dia missionário,
dia 11 de cada mês, pela difusão da mensagem evangélica,
talvez para um contexto específico com a ajuda da intenção
missionária salesiana mensal.
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• Coleta: pode ser feita com várias iniciativas de arrecadação
de fundos com foco no empenho e na generosidade de
cada um, mesmo que pareça pequeno e insignificante.
Por exemplo: rifas, venda de produtos feitos pelos jovens,
promoção do “cofrinho” para as missões e outras iniciativas
que ajudem os mais pobres. As iniciativas de solidariedade
são fundamentais e servem para que todos entendam que
devemos aprender a repartir o pão que encontramos todos
os dias à nossa mesa. Em seguida, a “coleta” é enviada para

o Projeto deste ano: o Centro Salesiano de Saúde no Sudão,
dirigido pelas Irmãs da Caridade de Jesus (SCG).
• Testemunho missionário: Graças a estes gestos de
solidariedade, muitos pobres poderão comer, cuidar da
saúde e, sobretudo, muitas crianças, jovens e famílias
poderão testemunhar com gestos concretos o amor de
Deus pela família humana.
• Vocação missionária: as iniciativas de solidariedade servem
para ajudar as crianças, os jovens, as famílias e os Salesianos
a compreenderem que a nossa fé deve antes de mais nada
ser testemunhada. As iniciativas de solidariedade oferecem
condições favoráveis para o surgimento da vocação
missionária.
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Solidariedade
e Fé Cristã
O princípio da solidariedade é hoje mais do que nunca necessário.
«Num mundo interligado, experimentamos o que significa viver
na mesma “aldeia global” (cf. Enc. Sollicitudo rei socialis, 38-40).
Esta expressão é bonita: o grande mundo não é mais do que uma
aldeia global porque tudo está interligado. Mas nem sempre
transformamos esta interdependência em solidariedade. Há
um longo caminho entre a interdependência e a solidariedade.
Ao contrário, o egoísmo – individual, nacional e de grupos de
poder – e a rigidez ideológica alimentam “estruturas de pecado”.
(ibid., 36).
Embora um pouco desgastada e, por vezes, até mal interpretada,
a palavra “solidariedade” significa muito mais do que algumas
ações esporádicas de generosidade. É mais! Supõe a criação de
uma nova mentalidade que pense em termos de comunidade,
de prioridade da vida de todos sobre a apropriação dos bens
por parte de alguns (cf. Exort. ap. Evangelii gaudium, 188). Isto
significa solidariedade. Não é apenas questão de ajudar os
outros – é bom fazê-lo, mas é mais do que isso – trata-se de
justiça (cf. Catecismo da Igreja Católica, 1938-1940). Para ser
solidária e dar frutos, a interdependência precisa de raízes
fortes no humano e na natureza criada por Deus, precisa de
respeito pelos rostos e pela terra.
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A Bíblia admoesta-nos desde o início. Pensemos na narração
da Torre de Babel (cf. Gn 11,1-9) que descreve o que acontece
quando procuramos alcançar o céu – a nossa meta – ignorando
a ligação com o humano, com a criação e com o Criador. É
um modo de dizer: isto acontece todas as vezes que alguém
quer subir, subir sem levar os outros em consideração. Só eu!
Pensemos na torre. Construímos torres e arranha-céus, mas

destruímos a comunidade. Unificamos edifícios e línguas, mas
mortificamos a riqueza cultural. Queremos ser senhores da
Terra, mas arruinamos a biodiversidade e o equilíbrio ecológico.
Pentecostes está diametralmente oposto a Babel, ouvimos
no início da audiência (cf. At 2,1-3). Descendo do alto como
vento e fogo, o Espírito Santo investe a comunidade fechada
no cenáculo, infunde-lhe o poder de Deus, impele-a a sair e
a proclamar o Senhor Jesus a todos. O Espírito cria unidade
na diversidade, cria harmonia. Na narração da Torre de Babel
não havia harmonia; havia aquele ir em frente para ganhar. Ali
o homem era um mero instrumento, uma simples “força de
trabalho”, mas aqui, em Pentecostes, cada um de nós é um
instrumento, mas um instrumento comunitário que participa
inteiramente na construção da comunidade. São Francisco de
Assis conhecia-o bem e, animado pelo Espírito, dava a todas as
pessoas, aliás, a todas as criaturas, o nome de irmão ou irmã
(cf. LS, 11; cf. São Boaventura, Legenda maior, VIII, 6: FF 1.145).
Recordemos também o irmão lobo.
Em Pentecostes, Deus faz-se presente e inspira a fé da
comunidade unida na diversidade e na solidariedade.
Diversidade e solidariedade unidas em harmonia, este é o
caminho. Uma diversidade solidária possui os “anticorpos”
para que a singularidade de cada um – que é um dom, único
e irrepetível – não adoeça de individualismo, de egoísmo. A
diversidade solidária também possui os anticorpos para curar
estruturas e processos sociais que degeneraram em sistemas
de injustiça, em sistemas de opressão (cf. Compêndio da
Doutrina Social da Igreja, 192). Portanto, hoje a solidariedade é
o caminho a percorrer rumo a um mundo pós-pandemia, para
a cura das nossas doenças interpessoais e sociais. Não há
outro. Ou seguimos o caminho da solidariedade ou a situação
vai piorar. Quero repetir: não se sai de uma crise da mesma
forma que antes. A pandemia é uma crise. De uma crise só se
sai melhores ou piores. Temos que escolher. E a solidariedade é
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precisamente um caminho para sairmos melhores da crise, não
com mudanças superficiais, com uma pincelada, e tudo está
bem. Não, melhores!
No meio da crise, a solidariedade guiada pela fé permite-nos
traduzir o amor de Deus na nossa cultura globalizada, não
construindo torres nem muros – e quantos muros estão a ser
construídos hoje – que dividem, mas depois desmoronam, mas
tecendo comunidades e apoiando processos de crescimento
verdadeiramente humano e sólido. E nisso ajuda a solidariedade.
Faço uma pergunta: penso nas necessidades dos outros? Cada
um responda no seu coração».
Da Audiência Geral do Papa Francisco
em 2 de setembro de 2020
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padre
As Missões:

a Nossa Responsabilidade
Dom Luc Van Looy SDB

Presidente emérito da Caritas Europa

A Igreja é missão. Cada comunidade católica compartilha a
responsabilidade de anunciar o Evangelho não apenas no próprio
território. Isso decorre do direito de todo ser humano de ter a
possibilidade de conhecer Cristo e segui-lo como resposta ao seu
grande amor. Mas a nossa principal responsabilidade é tornar
conhecido o amor de Deus e estabelecer a Igreja em todos os
contextos (cf. Ad Gentes, 6). Essa responsabilidade também se
refere à atenção ao desenvolvimento dos povos e culturas. O
Criador deu a cada pessoa o desejo de um ótimo desenvolvimento.
O Papa João Paulo II também enumera entre muitos aspectos a
preocupação com “as necessidades materiais e econômicas das
missões: não apenas para dotar a Igreja de estruturas mínimas,
tais como capelas, escolas para catequistas e seminaristas,
residências, mas também para sustentar as obras de caridade,
de educação e de promoção humana... as missões não solicitam
apenas uma ajuda, mas uma partilha do anúncio e da caridade
para os pobres!” (Redemptoris Missio, 81).
O critério para toda obra missionária é aquele dado por Jesus aos
discípulos: “recebestes de graça, dai de graça”. (Mt 10,8). No entanto,
é claro que o dinheiro dado pelos cristãos é necessário, em primeiro
lugar, como testemunho de fé e generosidade. Esse dinheiro deve
ser usado na fundação da Igreja local e para o desenvolvimento
do povo. Em particular, o dinheiro é necessário para as atividades
de formação dos sacerdotes, diáconos e religiosos, catequistas,
leigos e animadores juvenis. Mas o dinheiro também é uma
ferramenta ambígua que serve de tentação a quem tem uma
posição de autoridade a usá-lo para o enriquecimento pessoal ou
oferecer às missões instrumentos tecnológicos apenas para usálas em benefício próprio. Realmente, o dinheiro pode corromper as
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pessoas. Em vez disso, o missionário vai anunciar o amor de Deus por
meio do Evangelho. Antes de tudo, “deve ser uma pessoa de oração”
(Ad Gentes, 25), doando-se ao povo à imitação de São Paulo: “Aprendi
a bastar-me com o que tenho” (Fl 4, 11). O missionário integra-se na
cultura, na condição social do povo. Aprendendo a língua, aprofundase nos costumes e na mentalidade do povo. Compartilha toda a sua
vida com o povo, sabe que “tudo o que recebemos de Deus – tanto a
vida como os bens materiais – não é nosso, mas foi-nos confiando em
uso” (Redemptoris Missio, 81). Sabemos que as missões precisam da
ajuda financeira de ONGs e organizações do mundo todo. Também no
contexto de Igreja, existem serviços missionários que se especializam
em arrecadar fundos para o trabalho missionário. Os projetos
devem garantir que o objetivo principal seja levar a mensagem do
Evangelho às pessoas e que todo projeto de desenvolvimento seja
uma contribuição direta para o bem-estar das pessoas. Para nós
Salesianos isso se dará antes de mais nada na forma de educação,
em todos os níveis da população. Os projetos podem se beneficiar da
rede de cristãos de diferentes países ou entre comunidades urbanas e
rurais. As iniciativas e os projetos de voluntariado dirigidos por grupos
missionários, também no país de origem do missionário, contribuem
para o sentimento de pertença à Igreja universal e para a compreensão
das situações de pobreza e das diferenças culturais locais. Grupos de
profissionais e jovens podem dedicar suas férias à missão. Dessa
forma, crescerá a responsabilidade compartilhada e serão vividos
aspectos fundamentais da vida da Igreja e da fé. Os jovens catequistas
podem compartilhar sua fé com as pessoas em missão, muitas vezes
aprendendo com elas uma nova dimensão da fé. Eles aprenderão que
“missão” significa doar a nós mesmos, os nossos bens e os nossos
talentos “na celebração eucarística como oferta a Deus, e para todas
as missões do mundo” (Redemptoris Missio, 81).
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A celebração da Eucaristia, fonte e origem da fé, “mediante a qual
se realiza a nossa redenção” (Sacrosanctum Concilium, 2), é o centro
de toda a atividade missionária. As ofertas que trazemos ao altar
durante a procissão do ofertório são uma resposta ao apelo do
Evangelho para construir a Igreja e cuidar dos mais necessitados. Eles
criam a oportunidade de comunicar à comunidade a sua contribuição
concreta para os pobres, bem como a sua realidade material e os seus
recursos. Dessa forma, o dom do corpo e do sangue de Cristo tornase um sinal real e tangível do amor de Deus pelo povo. Na verdade, “é
melhor dar do que receber” (At 20,35).

Infância
Missionária
Em meados do século XIX, um bispo francês, Dom Charles
de Forbin-Janson, ficou chocado com a notícia que chegou
da China sobre crianças que morreram sem terem recebido o
batismo. Lamentando não poder partir pessoalmente como
missionário, pediu o conselho de Pauline Jaricot, fundadora da
Pontifícia Obra para a Propagação da Fé. A troca de ideias entre
os dois foi esclarecedora e Dom de Forbin-Janson teve a ideia
de envolver as crianças da França para que, por meio da oração
e da colaboração material, pudessem ajudar seus coetâneos
chineses. “Uma Ave-maria por dia, um centavo por mês”, foi o
compromisso assumido por todas as crianças desde o início.
Naquela época, estamos em 1843, e ainda hoje, fazer
das crianças protagonistas da vida da Igreja era uma ideia
revolucionária. Em pouco tempo muitos países aderiram à
iniciativa, e a Obra espalhou-se da França à Bélgica, Espanha,
Itália e muitos outros países. No dia 3 de maio de 1922, o Papa
Pio XI, ciente da grande contribuição que a Obra deu às missões
em cerca de oitenta anos, tornou-a sua, reconhecendo-a como
Pontifícia. Hoje, a Pontifícia Obra da Santa Infância está enraizada
em mais de 150 países.
Seu lema é “crianças ajudando crianças”. As crianças de
comunidades, orfanatos, lares de portadores de deficiência,
refugiados e moradores de rua são ajudadas pela generosidade
de crianças que desejam tornar o amor de Jesus conhecido em
todos os lugares. Educadores, pais, catequistas e jovens ajudam
e orientam as crianças em seu trabalho missionário. As crianças
são amigas de Jesus e fazem amizade com Jesus.
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Um Amor Universal
e Gratuito:
Lectio Divina Lc 6,27-36
P. Martin Lasarte SDB

Reflitamos sobre a Palavra de Deus
que nos convida a ter um coração
grande, misericordioso e universal
como o do nosso Pai celeste.
Digo-vos a vós que me ouvis: amai os vossos
inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, 28
abençoai os que vos maldizem e orai pelos
que vos injuriam. 29Ao que te ferir numa face,
oferece-lhe também a outra. E ao que te tirar a
capa, não impeças de levar também a túnica.
30
Dá a todo o que te pedir; e ao que tomar
o que é teu, não o reclames. 31O que quereis
que os homens vos façam, fazei-o também
a eles. 32Se amais os que vos amam, que
recompensa mereceis? Também os pecadores
amam aqueles que os amam. 33E se fazeis o
bem aos que vos fazem bem, que recompensa
mereceis? Pois também os pecadores fazem
o mesmo. 34Se emprestais àqueles de quem
esperais receber, que recompensa mereceis?
Também os pecadores emprestam aos
pecadores, para receberem outro tanto. 35Pelo
contrário, amai os vossos inimigos, fazei o
bem e emprestai, sem nada esperar em troca.
E grande será a vossa recompensa e sereis
filhos do Altíssimo, porque ele é bom para com
os ingratos e maus. 36Sede misericordiosos,
como também vosso Pai é misericordioso.
27
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INTRODUÇÃO
Este discurso de Jesus, presente em Lucas, corresponde
ao “sermão da montanha” de Mt 5-7. Poderíamos chamálo de “discurso sobre o Reino” ou “discurso da planície”. Há
semelhanças e diferenças típicas da sensibilidade teológica
de cada evangelista. Os temas básicos são comuns: o
comportamento dos discípulos ou da multidão que acompanha
Jesus; o início com as bem-aventuranças; a tensão escatológica;
a centralidade do amor ao próximo, a conclusão com a parábola
das duas casas; o discurso é feito na Galileia, perto de uma
“montanha”, no início do ministério público de Jesus.
Parece que Lucas conserva com maior pureza a ordem dos
ditos da fonte comum em que os dois evangelistas beberam.
Em Lucas, os destinatários não são todos os que vão até Jesus,
mas, sobretudo, os discípulos, que ele prepara para enviar
em missão à Galileia. Lucas, dirigindo-se a um público pagãocristão, omite alguns aspectos que são mais relevantes para
a comunidade judaico-cristã de Mateus (o tema da justiça
judaica). A estrutura de Lucas é mais clara do que a de Mateus.
J. Fitzmyer propõe a seguinte divisão: (1) Introdução das Bemaventuranças 20-26, (2) Amor ao próximo, particularmente aos
inimigos 27-36, (3) Juízo sobre os outros 37-42, (4) Fazer o bem
(43) -45), (5) Concretude do agir 46-49.
Este discurso quer apresentar o comportamento dos seus
futuros discípulos-missionários. O uso do pronome na segunda
pessoa do plural aparece 13 vezes, indicando forte incisividade
exortativa no coração dos apóstolos. Ao mesmo tempo, a
passagem relaciona-se com a missão de Jesus, com o seu
discurso proferido na sinagoga de Nazaré: o anúncio da Boa
Nova aos pobres, aos prisioneiros, aos cegos, aos oprimidos.
O coração do discurso é o amor ao próximo que deve guiar
os discípulos de Cristo. A motivação está apenas no amor
e na misericórdia do próprio Deus Pai. É um amor de respiro
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universal, que abrange também os inimigos (27-36); é preciso
vivê-la na própria comunidade cristã, por meio do perdão,
evitando julgamentos e críticas; tal amor requer agir de forma
concreta e eficaz.
“Amai os vossos inimigos”:
Estes versículos revolucionários sobre o amor aos inimigos
abrem-nos as portas para um amor universal, que abrange
também os inimigos.
Quem são os inimigos? Neste texto são aqueles que odeiam,
amaldiçoam, maltratam, espancam, aprisionam injustamente
os discípulos. A gama de destinatários estende-se do judaísmo
ao mundo pagão; da esfera privada e familiar à pública; da esfera
intra-eclesial à extra-eclesial. No contexto das comunidades
lucanas, destacam-se aqueles que se opõem à Boa Nova,
rejeitando o nome cristão.
É um amor marcado pela universalidade (dar a todo aquele
que te pedir), pela gratuidade (fazer o bem sem esperar nada em
troca), é proativo (fazer o bem, dar, ajudar, emprestar), opondo
pacientemente o bem ao mal (oferecer a outra face, não pedir
de volta as próprias coisas) por uma motivação teológica
(porque o Pai é misericordioso), com uma tensão escatológica (a
recompensa será grande).
O verbo “amar” (agápaō) aparece 6 vezes exigindo benevolência
ativa, desinteressada e extraordinária, que se exprime ao
menos em outras quatro ordens verbais de ação em favor dos
inimigos, no sentido de fazer alguma coisa concreta para eles.
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• “Fazei o bem” (kalōs poieîte) e o seu sinônimo “ajudar”
(agathopoieîte). Na literatura grega e judaica encontra-se o
conselho de fazer o bem aos outros, também aos inimigos,
mas aqui é um mandamento.
• “Abençoai” (eulogeîte). Diversamente do Antigo Testamento

e de Qumran, aqui convida a abençoar os inimigos.
Também em Rm 12,14 o discípulo é chamado a abençoar
(1Cor 4,12; 1Pd 2,23).
• “Rezai” (proseúchesthe) pelos que perseguem (cf. Mt 5,44).
• “Emprestai” (danízete), exprime um amor concreto
operativo que vai ao encontro das necessidades
econômicas, também dos inimigos.
Vencer o mal com o bem. Há outros dois verbos que exprimem
o que fazer diante da agressão dos inimigos: “oferecer a outra
face”, com mansidão e paciência, e deixar que levem o manto e
a túnica, sem opor resistência.
A regra de ouro, muito citada em diversas culturas aparece
também aqui. Por exemplo, em Tb 4,16: “Guarda-te de jamais
fazer a outrem o que não gostarias que te fizessem”. A exigência
evangélica, em Lucas, não se configura apenas em não fazer o
mal, mas em sentido positivo, fazer o bem.
Em conclusão, fazendo um resumo geral, Jesus convida
os discípulos a terem a mesma atitude de Deus “Sede
misericordiosos” (gínesthe oiktrímones). “Sede misericordiosos”
é uma reformulação de Mt 5,48: “Sede perfeitos como o vosso
Pai celeste é perfeito”. A fórmula de Lucas é expressa em
termos de misericórdia. Há uma referência clara a Lv 19,2 “Sede
santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo”. Lucas
propõe a imitação de Deus, segundo o Antigo Testamento
“Deus misericordioso”, como forma de expressar a perfeição do
amor, da santidade.
A fonte do amor. As exigências desta passagem, como de todo
o discurso, não pretendem ser uma lista exaustiva, mas apenas
exemplos da nova necessidade e radicalidade do Reino. É a ética
que tem seus fundamentos na ágape divina, em seu coração
misericordioso.
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MEDITAÇÃO
Amar como Deus, amar em Deus: São as características da
filiação cristã (cf. Rm 8,14-15; Gl 4,5-6). O amor evangélico não
se confunde com uma vaga filantropia filosófica, mas exprime
a nossa natureza de filhos de Deus, encontra a sua motivação,
ou melhor, a sua energia, neste amor radical em Deus, a quem
está unido. Em Pentecostes, esta realidade é concretizada
plenamente pela pessoa do Espírito Santo, de modo que o amor
ao próximo e aos inimigos não seja apenas um amor humano
heroico, mas tenha a docilidade de deixar o amor de Deus estar
presente na história através de nós.
Amor universal: O versículo 30 exclui qualquer tipo de
deferência. Fala de “todo” (panti). O amor cristão não tem
fronteiras. Nesse sentido, o texto do Bom Samaritano em que
Jesus responde à pergunta sobre “quem é o meu próximo”,
descreve o destinatário da misericórdia como “um homem”
(ánthrōpos) (Lc 10,30), expressão universal que inclui todos:
pagãos e judeus, pessoas comuns e estrangeiros.
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Amor gratuito, desinteressado: Nos versículos 32-34 usa-se
três vezes a palavra (charis) como recompensa, como expressão
de gratuidade, de fazer o bem sem qualquer interesse oculto.
É um apelo a abrir mão do próprio interesse. Quantas vezes
muitos interesses pessoais ou de grupo se escondem em atos
de aparente grande filantropia e solidariedade, solidariedade
aparente condicionada pela propaganda ideológica e política,
pelo marketing, pelo condicionamento dos mais vulneráveis, pela
autoafirmação, pela criação de mecanismos de dependência,
etc.; o voluntariado centrado, às vezes, apenas na própria
realização, no próprio currículo, em certo tipo de remuneração
e reconhecimento. O que nunca esvazia a solidariedade e todo
tipo de amor é a “graça” da gratuidade.
Amor concreto e solidário. As parábolas que dão continuidade
ao nosso texto (Lc 6,46-49) insistem na concretude do amor:

a árvore que dá bons frutos, a casa construída sobre a rocha,
como imagem de quem põe em prática as palavras do Senhor. O
amor cristão não é platônico nem feito apenas de palavras. De
fato, Lucas e as cartas paulinas explicitarão, como realidades
constitutivas da identidade cristã, a solidariedade com os
pobres (At 6,1), a comunhão de bens (At 2, 43-44), as coletas
pelos necessitados da igreja-mãe de Jerusalém (2Cor 8- 9).
AÇÃO
Reflete sobre o que, hoje, o texto da Escritura te convida a fazer.
Poderias refletir sobre o que o texto te pede para fazer de modo
diferente.
• Sou capaz de amar sem qualquer interesse oculto?
• Como posso exprimir concretamente o meu amor pelos
outros?
Reserva algum tempo para simplesmente permanecer na presença
de Deus e dialogar com o Senhor.
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No Oratório
de Dom Bosco:

A Solidariedade dos Pobres
com os mais Pobres
Marco Fulgaro

Dom Bosco sempre educou os seus jovens à solidariedade
e à importância de dar respostas concretas às necessidades
dos outros. A sua ação nunca foi de mera filantropia, porque
se alimentou de um forte amor a Jesus, cujo rosto se refletia
em cada jovem, especialmente nos mais pobres. Embora
estivesse muitas vezes em dificuldades econômicas, Dom
Bosco entregava-se à Providência, não com a atitude passiva
de quem espera sem fazer nada, mas trabalhando sempre,
disposto também a oferecer sacrifícios para ajudar os outros.
São inúmeros os episódios dos jovens do Oratório que,
incentivados pelo exemplo do santo, fizeram gestos de
solidariedade pelos mais necessitados empenhando-se em
primeira linha.
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Em outro contexto de pandemia, o da cólera em Turim em 1854,
Dom Bosco pediu algo especial aos meninos da Companhia de
São Luís: oferecer-se para ajudar os enfermos que precisavam
de assistência e serem levados aos hospitais. Mais uma vez,
Dom Bosco mostra que os pobres podem ajudar os mais
pobres do que eles: o dom e a partilha gratuita levam a
enriquecer-se e a não perder nada. A primeira coisa que Dom
Bosco apresenta aos seus meninos é a “caixa de ferramentas”,
uma ajuda espiritual que não se pode ignorar no trabalho
gratuito que tenha em vista a salvação integral da pessoa:
recomenda-lhes sobriedade, temperança, tranquilidade,
coragem, confiança em Maria, Confissão e Comunhão, “Se
fizerem o que lhes digo, serão salvos. Se se colocarem na

graça de Deus e não cometerem nenhum pecado mortal,
garanto-lhes que nenhum de vocês será tocado [pela doença]”.
Antes de partir ao encontro das necessidades dos outros, é
necessário trabalhar sobre si mesmos, e os jovens de Dom
Bosco começaram a comportar-se de forma verdadeiramente
exemplar, entendendo plenamente o sentido do que estavam
vivendo. Eletrizados por Dom Bosco, que lhes havia prometido
a salvação de suas vidas se evitassem o pecado, eles foram
cuidar dos enfermos e moribundos nos hospitais e nas famílias.
A coragem daqueles jovens de 15 ou 16 anos, todos pobres,
foi objeto de comentários de admiração da população. Seus
gestos de solidariedade e heroísmo multiplicaram-se: corriam
até Mamãe Margarida se os enfermos precisavam de lençóis,
roupas ou cobertores, renunciavam ao almoço ou, se necessário,
comiam com os enfermos, recolhiam os moribundos nas ruas,
todos com uma garrafa de vinagre para lavar as mãos, como
ancestral dos nossos géis desinfetantes para as mãos, aos
quais estamos acostumados.
Foi durante a epidemia que Dom Bosco colaborou com a
Conferência local de São Vicente de Paulo para o tratamento
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das vítimas da cólera, sendo uma
magnífica demonstração de caridade
cristã e uma revelação do que os jovens
pobres, também eles carentes, podiam
realizar. A partir dessa experiência de
serviço caritativo Dom Bosco tomou a
decisão sem precedentes de instituir
no Oratório uma Conferência de São
Vicente de Paulo para os meninos
entre os oratorianos mais velhos. Ela
tinha uma dupla finalidade: ensinar o
catecismo aos meninos do oratório
festivo e ajudar os mais carentes
de assistência material ou moral,
estendendo a sua ação caritativa e
assistencial aos bairros vizinhos.
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Alguns anos antes da cólera, em 1848,
o Papa Pio IX precisou fugir de Roma
para Gaeta; Dom Bosco, então, decidiu
demonstrar mais uma vez o seu
apego à Igreja e ao pontífice. Sabendo
que o Papa, dada a situação, estava
em péssimas condições econômicas,
ele envolveu os meninos do Oratório
em uma coleta simples, mas muito
significativa: cada um deles faria um
pequeno sacrifício para enviar parte de
suas economias diretamente ao Papa.
Uma competição de solidariedade,
fruto de pequenos sacrifícios feitos
pelos meninos em sinal de afeto
concreto ao Papa e esforço numa
causa comum. Eles arrecadaram
trinta e três Liras!
Os elementos, bem conhecidos de
Dom Bosco há mais de um século

e meio, para um gesto concreto de
solidariedade são: uma causa pela
qual valha a pena empenhar-se, o
envolvimento pessoal e de grupo,
a vontade de renunciar a alguma
coisa, a construção de uma rede de
benfeitores, ainda que pequena (no
caso, os jovens do Oratório), o fruto
desse gesto (arrecadação de dinheiro,
bens ou tempo disponibilizado...) e
leitura da caridade em chave cristã
que se põe em movimento.
O próprio Papa Pio IX, anos depois,
disse a Dom Bosco: “Quando penso
naqueles jovens, fico comovido com as
trinta e três liras que me enviaram a
Gaeta. Pobres jovens, privaram-se do
dinheiro destinado ao próprio pão da
manhã e do almoço: um grande sacrifício
para eles!”
O que seriam trinta e três liras diante
dos grandes problemas do mundo,
como fome, pobreza e guerras?
Podemos encontrar a resposta no
Evangelho, onde os pobres nos
ensinam com os seus gestos a
importância de cada um fazer a sua
parte: a viúva que ofereceu apenas
duas moedas, mas era tudo o que
possuía (Mc 12,41-44), ou o menino
que entregou cinco pães de cevada e
dois peixes nas mãos de Jesus (Jo 6,513): sem a sua pequena contribuição
não teria havido o milagre!
Com a tua pequena contribuição ainda
se podem fazer muitos milagres!
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Solidariedade Missionária
durante a Pandemia da Covid-19
P. George Menamparampil SDB

Coordenador da DB Worldwide Solidarity Against COVID-19

Depois da eclosão da pandemia de Covid-19, o Setor das
Missões da Sede Salesiana de Roma, com o apoio da Don
Bosco Network, organizou uma conferência online no dia 25 de
março de 2020. Representantes dos Escritórios Missionários
Salesianos, ONGs e outras estruturas salesianas em todos
os continentes concordaram em formar redes e coordenar
suas iniciativas para salvar vidas humanas. Decidiram
fazer campanhas de conscientização, identificar os grupos
mais frágeis nas comunidades que atendem, mapear suas
necessidades e recursos e avaliar a ajuda externa de que
poderiam eventualmente precisar. Surgiu, assim a Dom Bosco
Solidariedade mundial contra Covid-19.
Graças às parcerias que os Salesianos desenvolveram
anteriormente com agências governamentais, empresas
privadas, associações e organizações comunitárias, e graças
à colaboração de numerosas pessoas, foi possível responder
de imediato às necessidades emergentes das pessoas mais
vulneráveis próximas das nossas instituições. A campanha
evoluiu rapidamente como iniciativa da Família Salesiana. Um
grande exército de parceiros logo se formou ao seu lado. Juntos,
apoiaram os primeiros agentes da linha de frente, preenchendo
lacunas com os recursos de seus parceiros e doadores.
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Nossa atenção se concentrou naqueles que mais precisam
– os esquecidos, os marginalizados, os estigmatizados,
os indesejados, por qualquer motivo. Em alguns países, o
isolamento salvou muitas vidas da morte pelo vírus, mas
também ameaçou matar ainda mais pessoas pela fome. Nossos

poucos recursos forneceram o essencial para a sobrevivência:
máscaras, alimentos, desinfetantes e produtos de limpeza.
Esta solidariedade mundial deu origem a inúmeras iniciativas,
muitas para mencioná-las todas. Aprendemos uns com os
outros; fomos inspirados pelas ações da nossa Família em
outras partes do mundo; sentimos a dor dos que estavam
longe, sentimos empatia por eles e procuramos formas de
apoiá-los. As Procuradorias Missionárias Salesianas e as ONGs
de New Rochelle à Coréia arrecadaram fundos. Ex-alunos e
colaboradores salesianos de Hong Kong enviaram ajudas à
Itália e à Espanha. Todas as Inspetorias e instituições buscaram
doadores e parceiros locais. Eles começaram atividades
geradoras de renda, incluindo hortas.
Em Angola, os Salesianos e as Irmãs Salesianas levaram
meninos e meninas de rua a abrigos provisórios para protegêlos da contaminação. Em Lima, os Salesianos levaram os
refugiados venezuelanos ao pátio da casa inspetorial. Nas
Filipinas, os Salesianos hospedaram médicos e enfermeiras. As
instituições do Kerala, de Shillong e outros lugares da Índia têm
sido usadas como centros de quarentena. Do Peru a Kohima,
demos assistência às minorias étnicas.
Na África do Sul, os Salesianos Cooperadores e as Irmãs
Salesianas distribuíram alimentos aos imigrantes sem
documentos. As Irmãs Missionárias de Maria Auxiliadora em
Lesoto, Suazilândia e Índia têm orientado suas comunidades
locais de maneira única. Na Tailândia, nove grupos da Família
Salesiana, incluindo as Irmãs da Realeza de Maria, as Filhas da
Realeza de Maria e a ADMA, colaboraram sob um logotipo único
e comum. As Irmãs Visitandinas de Dom Bosco em Shillong
e no Sudão do Sul lançaram numerosas iniciativas em suas
aldeias. As Irmãs de Maria Auxilitrix de Chennai foram ajudar
seus vizinhos. As Irmãs da Caritas de Port Moresby ajudaram
a angariar fundos. Os Ex-alunos da Argentina às Filipinas
ajudaram na distribuição de alimentos.
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Instituições do mundo todo, incluindo estudantes refugiados
em Uganda e estudantes da faculdade técnica em Samoa,
produziram e distribuíram máscaras para milhões de pessoas.
Os institutos politécnicos salesianos da Costa Rica e do Equador
têm utilizado a impressão 3D para produzir equipamentos de
segurança da mais alta qualidade para médicos. Vales para
compras de alimentos foram distribuídos no Equador e em
Bombaim. Na Coréia, alimentação já pronta era entregue a
idosos desamparados e obrigados a ficar em casa. A Bosconet
India lançou uma campanha para alimentar milhões de
trabalhadores migrantes em dificuldades, bem como ajudálos a voltar para suas casas. Em Mumbai e outros lugares,
cuidamos de profissionais do sexo e dos castrados, entre os
mais estigmatizados, marginalizados e ignorados até mesmo
pelos benfeitores. Na Indonésia, aspirantes e pré-noviços
salesianos trabalharam com uma ONG local para chegar às
aldeias mais remotas.
No Vietnã, cada comunidade salesiana mobilizou benfeitores
locais para ajudar os necessitados. Das Ilhas Salomão ao Congo
Brazzaville, organizamos campanhas de conscientização.
Refugiados de Palabeck, Kakuma e Juba receberam apoio
salesiano. As instituições salesianas dos Estados Unidos a
Portugal, da República Checa ao Japão forneceram suporte
por meio de telefones e redes sociais. Ajudamos jovens que
temem pelo futuro e pais sob estresse na gestão do trabalho e
dos filhos em casa. Oferecemos conforto espiritual por meio da
Eucaristia, da adoração, de retiros, orações, colóquios e boasnoites.
Todo esse trabalho coordenado permitiu-nos apoiar os carentes
também junto à ONU.
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A Don Bosco Solidarity Against COVID-19 ensinou-nos que é
preciso amor, empenho, dedicação e preocupação pela vida
humana para sair de casa, vagar pelas ruas, mesmo correndo

o risco de nós mesmos contrairmos a doença, para buscar
e estender a mão aos mais abandonados, os esquecidos, os
que nem mesmo podem pedir ajuda. É preciso paciência para
atender aos requisitos burocráticos da obtenção de licenças. É
preciso autodisciplina para manter em dia contas e registros,
redigir relatórios, coletar histórias, tirar fotos e enviá-las a
quem precisa delas. É preciso humildade para colaborar com
os outros como iguais. É preciso imaginação e criatividade para
encontrar soluções para situações que nunca enfrentamos
antes. É preciso otimismo para acreditar que essa pandemia
também passará. É preciso espiritualidade para seguir em
frente, apesar de todos os obstáculos. É preciso fé para ficar
convencido de que no final de tudo isso, Deus, não o mal, terá
a última palavra; que a Vida triunfará sobre a morte. É preciso
ter visão para nos prepararmos para o pós-Covid. Aprendemos
que nossas muitas pequenas iniciativas, se bem planejadas e
coordenadas, podem vencer quase todos os desafios que se
nos apresentam. Acima de tudo, percebemos que, para isso,
devemos reconhecer que apenas UM é o nosso PAI e todos
somos UMA FAMÍLIA.
Don Bosco Solidarity Against COVID-19 na Índia.
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Heróis durante
a Covid-19
Abraham Lottering é um homem
de 39 anos com histórico de abusos
dos pais quando era criança, viu
muita violência quando adolescente
e foi um sem teto no início da vida
adulta. Através do Programa “Ondas
de Mudança” (Waves of Change) dos
Projetos Juvenis do Instituto Salesiano
da Cidade do Cabo, África do Sul, que
prepara jovens em situação de risco
para o trabalho, Abraham encontrou
sentido na vida ajudando outros
jovens em situação de risco. Mesmo
quando o programa passou por
dificuldades financeiras, Abraham se
ofereceu para continuar ajudando os
jovens, sem compensação financeira.
De gângster duro, ele gradualmente
se transformou em voluntário
comprometido.
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Em 2020, a África do Sul foi duramente
atingida pela pandemia Covid-19 e foi
imposto um lockdown muito pesado.
Abraham ofereceu-se para fazer o
que ninguém queria: entregar pacotes
de alimentos aos mais necessitados.
Com um colega, ele foi a algumas
das áreas mais perigosas da Cidade
do Cabo; nada podia impedi-lo. E
continuou a visitar essas comunidades
repetidamente, às vezes, colocando

Abraham Lottering

sua própria vida em risco. Era sempre o primeiro a chegar e o
último a sair das instalações. Ele mereceu o apelido que carrega
com orgulho: “Senhor Foco”!
O Dr. Terence Mukhia é professor associado e diretor do
Salesian College de Sonada, Índia. Durante a pandemia de
Covid-19, ele organizou o socorro a trabalhadores do Nepal,
bloqueados na cidade. E envolveu membros do Grupo Cristão
de Minorias, do qual é um dos responsáveis. “Minha consciência
não estava em paz. Senti que devia fazer alguma coisa, em vez de
sentar-me confortavelmente em casa. A virada aconteceu quando
dois garotos católicos que haviam acabado o período de quarentena
vieram à minha casa para pedir ajuda”, recorda o Dr. Mukhia. “Eles
me contaram que eram desprezados e negligenciados por seus
vizinhos e das dificuldades que enfrentaram”.
“Com a ajuda de membros do meu grupo de igreja, da minha família
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Dr.Terence Mukhia

e de moradores locais, organizamos uma distribuição de pacotes de
alimentos. No início, tínhamos medo de contrair a Covid-19, porque
a pandemia havia acabado de chegar a Sonada, e algumas famílias
já haviam sido colocadas em quarentena. Pessoalmente, pensei que
estava colocando toda a minha família em risco. Além disso, sofria
muito com o problema da gota no pé esquerdo. Mesmo assim, tive
que caminhar para fazer compras e supervisionar os detalhes da
distribuição junto com meus amigos. Em pouco tempo os recursos
(dinheiro, gentileza e serviços) começaram a chegar dos pastores
da comunidade, dos padres, leigos, familiares e amigos. Foi uma
experiência muito tocante, que abriu os meus olhos”. “Ajudou-me a
ficar ciente de muitas fragilidades e isso transformou a minha vida.
Com esse trabalho, Deus me ajudou a crescer no amor e na fé”.
Angélica M. Fesariton, é coordenadora da pastoral juvenil da
paróquia salesiana de Santo Ildefonso, em Makati, nas Filipinas.
Ela nos conta: “Precisamos cancelar todas as nossas atividades
planejadas com muito amor e entusiasmo. Foi doloroso, mas
logo fomos forçados a olhar além da nossa perda. Percebemos
rapidamente que as famílias de nossos jovens precisavam de artigos
de primeira necessidade. Somos uma pastoral juvenil paroquial.
A maioria de nós é estudante; poucos têm emprego estável. No
entanto, decidimos iniciar o nosso “Fundo da Felicidade”. Buscamos
doações de pessoas generosas
e solidárias e levamos pacotes
de alimentos para famílias
carentes”.
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Angélica continua: “Enquanto
caminhávamos pelas ruas,
nossos corações se partiam ao
ver a situação dos sem-teto.
Percebemos como a vida deles
era difícil. Conversamos sobre
isso com nossos animadores
juvenis. Voltamos ao assunto
Angelica M. Fesariton

e coletamos uma pequena quantia, o suficiente para oferecer
sanduíches para os sem-teto. Caminhamos ao longo das rodovias
e ao redor das estações de trem e distribuímos nossos pequenos
presentes. O amor que demonstramos foi provavelmente mais
importante do que o simples sanduíche que compartilhamos”.
Anna Sansoni e Andrea Lapi são um casal de Salesianos Cooperadores do Oratório “La Magione” de Siena e trabalham como
infectologista e clínico geral no hospital de Siena. Anna conta
que observou a Covid-19 de longe, nos dias da China, e então se
preparou para o impacto previsto e esperado. “A Liturgia
das Cinzas precedeu de algumas horas a separação da minha família e do oratório, para
proteger de qualquer contágio
as pessoas que eu amava, uma
verdadeira Quaresma na Quaresma.” Os enfermos quase
sempre chegavam no meio da
noite, no escuro, quando as
energias estão mais frágeis
e as forças mais esgotadas.
Como Verônica, que enxugou
o rosto ensanguentado de
Jesus, os agentes de saúde
estavam ali para consolar as
famílias dos pacientes, numa
verdadeira Via Sacra dolorosa. Após um mês de trabalho,
Andrea juntou-se à esposa
Ana e iniciou um período de
trabalho muito cansativo,
mas num ritmo conjugal sagrado, calmo, estável, doce
Anna Sansoni e Andrea Lapi

e seguro, marcado pela Eucaristia, pela meditação da Palavra,
pelo Bom-dia com o Evangelho, a Novena a Maria Auxiliadora. No Sábado Santo, com a ajuda dos capelães do hospital,
também foi possível levar a Eucaristia aos enfermos. “Gostaria
que buscássemos juntos o sentido profundo do que vivemos e que,
tendo o Senhor como companheiro de viagem, os nossos olhos se
abrissem e se enchessem de alegria salesiana, que retornássemos
a Jerusalém com Jesus no coração”.
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Paúl Cuadrado, de apenas 18 anos, tornou-se o anjo da guarda
da comunidade São João Bosco, de Guayaquil, Equador, onde
fazia seu ano de voluntariado. A comunidade salesiana foi colocada em quarentena, cada um no próprio quarto, e muitos
Salesianos, em particular vários idosos, foram infectados. Paúl
era o único autorizado a sair. Ele fez de tudo pela comunidade: fazia as compras, cozinhava, limpava a casa, lavava a roupa,
distribuía os remédios
e muito mais. Depois
de uns vinte dias, Paúl
foi à cidade onde havia falta de remédios,
encontrando-se
no
caos total, com muita
gente na rua gritando
e chorando pela morte
de entes queridos. Infelizmente, morreram
também dois Salesianos na comunidade: o
P. Jorge Bustamante
e P. Néstor Tapia. Dia
24 de maio, festa de
Maria Auxiliadora, foi
o primeiro momento
em que a comunidaPaúl Cuadrado

de se reuniu no refeitório, respeitando os distanciamentos. “Os
Salesianos disseram-me que estavam vivos também graças a
mim, e eu respondi: foi Deus quem me levou ali para fazer-lhes
o bem”.
P. Rubinsky Sánchez é um Salesiano do Equador, diretor da
comunidade de Machalla. Como muitos, ele viveu no início da
pandemia, o “novo normal”, longe, mas apenas fisicamente,
das crianças e dos fiéis, trancado em casa para evitar o risco de
infecção. Muitos paroquianos dependiam economicamente do
comércio diário no mercado e se viram do dia para a noite sem
trabalho, dinheiro e comida, chegando a temer a morte, se não
por Covid-19, de fome. De repente, veio um telefonema de um
benfeitor disposto a doar 500 cestas de alimentos.
P. Rubisky, que já havia vivenciado os efeitos do terremoto de 2016
em Manta, começou a alcançar as pessoas na rua, com os devidos
cuidados, para distribuir alimentos e bater um papo, envolvendo
lentamente um grupo de voluntários e alcançando centenas de
famílias. A alegria do povo foi imensa, não só pelos alimentos,
mas também pelas palavras de esperança. A solidariedade
tem se expandido gradualmente: 27.000 litros de leite e outras
doações permitiram que muitas pessoas sobrevivessem.
“O principal desafio de hoje”, diz o P. Rubinsky, “é ficar com o povo e
continuar a ser luz através da presença animadora da comunidade
salesiana”.
P. Rubinsky Sánchez
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Prabhu Sharan, Swati, Thirumalesh e Venkatesh são os
líderes do clube pelos direitos humanos da aldeia de Boddupalli,
província indiana de Hyderabad. Todos os membros do clube
são garotos, educados e apoiados pelos Salesianos. Durante
a pandemia, eles receberam kits de socorro com máscara,
desinfetante, artigos sanitários e alimentos. Os três meninos
viram que suas famílias tinham provisões suficientes para as
próximas duas semanas, embora não pudessem saber o que
aconteceria a seguir. Lembraram-se, então, de outras crianças
que não teriam nenhuma provisão para o dia seguinte e foram
à aldeia de Kollapadukal e deram todas as suas provisões para
Mahesh, Akhilesh, Arun e Swatik. Eles não sabiam quando o
bloqueio seria suspenso e que, se continuasse, suas famílias
precisariam de comida, mas isso não tinha importância para
eles.
Diante do escritório da PARA (Ação Popular pelo Despertar
Rural), há duas estátuas: uma de Ambedkar, um político indiano
do século XX, e outra de Dom Bosco. Sob a estátua de Dom
Bosco há uma placa com as palavras “Amigo dos jovens, ensinanos” e sob a estátua de Ambedkar está escrito “Arquiteto da
nossa Constituição, guia-nos”. Esses garotos mostraram uma
forma simples e muito forte de serem boas pessoas e honestos
cidadãos!
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Mártires
da Covid-19

P. José Aymanathil, Salesiano da Inspetoria de Calcutá, Índia, foi
a primeira vítima da Covid-19 na Índia salesiana. Ele foi pioneiro
da educação que levou a instrução gratuita para as crianças
da favela de Calcutá. Há trinta anos, ele iniciou uma série de
atividades para alcançar as pessoas que moravam nas favelas
e nas vielas do entorno, de formas relevantes e expressivas,
como aulas gratuitas para os estudantes, programa de
alfabetização, financiamento para estudantes, programa de
nutrição para crianças desnutridas, alimentação aos idosos e
também remédios para tuberculose.
Quando a Covid-19 começou a afetar o país, ele organizou um
programa ininterrupto de refeições, desde o primeiro dia de
lockdown (25 de março de 2020) até sua morte. Seu colaborador,
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P. Mathew George, lembra: “O programa de alimentação para
mais de 1.500 moradores de favelas e vielas havia atingido seu
115º dia quando os tentáculos cruéis da Covid-19 lhe tiraram a vida.
Ele era uma personalidade que combinava a acuidade intelectual
com a profundidade espiritual. Tinha um coração transbordando de
compaixão pelos mais pobres e sofredores da sociedade”.
O P. Grzegorz Jaskot era um Salesiano da comunidade da
Universidade Pontifícia Salesiana (UPS) de Roma. Quando um
surto de Covid-19 se espalhou pela comunidade, ele percebeu
que algo precisava ser feito para ajudar aqueles que haviam
adoecido, sem ter medo. Então, começou a levar comida e
remédios, visitando-os todos os dias, atualizando-os sobre
o que estava acontecendo lá fora e trocando palavras de
encorajamento... um mês de trabalho intenso e cansativo, mas
cheio de alegria. P. Jaskot, apesar de todas as precauções, testou
positivo para Covid-19 pelo contato com os doentes. Quando
seu estado piorou, foi levado ao hospital. Toda a comunidade
UPS iniciou uma novena pela sua saúde, mas depois de alguns
dias de sofrimento, o P. Jaskot foi para o céu. Sua morte não
é uma tragédia, mas um evento glorioso: seu sacrifício não foi
um acontecimento isolado, mas uma atitude profundamente
enraizada nele ao longo de muitos anos.

48
48

Testemunho de Santidade
e Solidariedade:

Matilde Salem
Marco Fulgaro
Matilde Salem é um exemplo de vida dedicada aos outros na
certeza de pertencer à grande família humana onde todos são
irmãos por serem filhos de Deus.
Nascida em Aleppo, Síria, em 1904, Matilde era uma bela
jovem de família rica, casada desde 1922 com Georges Elia
Salem, empresário de personalidade forte. Matilde sempre
esteve próxima ao marido, que, além de ter uma vida agitada,
era diabético, cuidando dele, acompanhando-o nas viagens de
negócios e participando de empreendimentos comerciais.
Não puderam ter filhos, mas Matilde encontro assim mesmo o
modo de ser mãe, ocupando-se da “Fundação Georges Salem”,
que respondia ao sonho do marido de fundar uma obra de
caridade cristã na cidade de Aleppo. Foram então criadas uma
escola profissional, uma igreja, casas para trabalhadores, um
hospital; a obra, realizada com a ajuda de Dom Isidoro Fattal,
cresceu sempre vez mais. Matilde incentivou a ideia e assumiu a
direção à morte prematura do marido. A maturidade de espírito,
a dignidade, a coragem da jovem viúva de 40 anos despertou a
admiração de todos. Essa foi a missão de Matilde; e ela decidiu
dar a vida pelo projeto. Em diálogo com o Reitor-Mor, P. Pedro
Ricaldone, confiou aos Salesianos um internato em Aleppo, que
fora comprado pela Fundação. Mudou-se para uma pequena
casa perto da escola salesiana dando um grande testemunho
não só de caridade ativa, mas também de oração intensa e
fervorosa. Como escreveu seu sobrinho Roland de Sahb: “Ao
tentar traçar o itinerário espiritual de Matilde Salem, creio que ele
foi marcado pelo encontro com o pobrezinho de Assis, com São
Francisco de Sales e com Dom Bosco. Do primeiro, ela abraçou o
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espírito de pobreza e o dom total e sem reservas a Deus; do segundo,
o amor ao próximo e a compreensão da fragilidade alheia; de Dom
Bosco, um amor concreto pelos jovens trabalhadores”.
Matilde sentia-se a mãe de muitos jovens, filhos de
trabalhadores, que na escola recebiam a educação cristã,
granjeando o carinho e a estima de todos, até mesmo dos
muçulmanos que a chamavam de “eleita de Deus”. Após
dois anos sofrendo de um tumor, faleceu em 1961, amada e
reconhecida como uma mulher de comunhão e paz. Em 1995
foi declarada Serva de Deus com o início do processo diocesano
para sua beatificação, na esteira da fama de santidade que
ainda a rodeia na Síria.
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Deus, Pai de misericórdia,
que nos quiseste dar em Matilde Salem,
um maravilhoso exemplo de caridade pelo próximo,
especialmente os jovens e os pobres,
e amor pela Igreja.
Com oração fervorosa e diligentes iniciativas de bem
sua Serva trabalhou para o advento da unidade entre os
Cristãos,
a santificação do clero
e a prosperidade da fundação Georges Salem.
Nós imploramos que glorifiques a tua Serva,
para que o seu exemplo seja para os teus fiéis
estímulo para fazer o bem,
sendo testemunhas do teu plano divino de salvação
e do teu amor.
Nós te pedimos por Cristo nosso Senhor.

Centro de Saúde
Dom Bosco de Gumbo
A paróquia de São Vicente de Paulo foi confiada aos Salesianos
em 2006; desde 2008 os Salesianos passaram a viver em
Gumbo, no Sudão do Sul, no centro de 20 aldeias da margem
esquerda do Nilo. Não há hospitais ou dispensários de verdade
em nenhuma dessas aldeias; o centro de saúde mais próximo
é o hospital de Juba. Depois da fundação da paróquia salesiana,
considerou-se que a atenção à saúde das pessoas era muito
importante. O Centro de Saúde Dom Bosco foi criado em 2012.
A pedido dos Salesianos de Dom Bosco, as Irmãs da Caridade
de Jesus aceitaram fazer parte da missão de ajudar no setor da
saúde.
As Irmãs da Caridade de Jesus (CSJ) foram fundadas no Japão
em 1937 pelos Salesianos P. Antonio Cavoli e P. Vicente
Cimatti. Em 1986 foram acolhidas como membros da Família
Salesiana. Sua missão é testemunhar, através de várias obras
de evangelização, a caridade misericordiosa de Jesus para com
todos, especialmente os pobres e sofredores.
O centro de saúde começou em três pequenas salas,
frequentadas por cerca de 30 pessoas todos os dias. Hoje,
uma média de 100 a 200 pacientes ambulatoriais de Gumbo e
arredores são atendidos diariamente. O posto de saúde também
possui um programa de reabilitação de HIV / AIDS, além de
nutrição e assistência sanitária para crianças. A clínica móvel vai
até as estações missionárias para prevenir doenças potenciais
como diarreia, disenteria e outras doenças relacionadas com a
água; a água não tratada tem sido a principal causa de sofrimento
e má saúde para milhares de pessoas no Sudão do Sul. A maior
parte dos casos tratados são doenças causadas pela pobreza,
a falta de água potável, a higiene e o saneamento básico.
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Com a chegada da COVID-19, a já frágil situação de saúde
de todo o País vai piorando; há, sobretudo, a necessidade de
um maior número de profissionais da saúde qualificados e
competentes. Há pouca consciência da população sobre o
vírus e a gravidade da pandemia, e muitas famílias não têm
acesso adequado aos meios de informação. Além disso, manter
o distanciamento pessoal é dificultado pelas condições das
moradias e do trabalho.
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O projeto do Dia Missionário Salesiano para 2021 visa ajudar
o Centro de Saúde Dom Bosco de Gumbo a construir um novo
edifício para conservar os medicamentos e fornecer material
médico essencial e equipamentos de laboratório para continuar
tratando os doentes que vêm de regiões muito pobres do País.

COM UMA PEQUENA CONTRIBUIÇÃO, TODOS PODEM FAZER
A DIFERENÇA!
Tijolos
Blocos de cimento
Sacos de cimento de 50 kg
Areia (18 m3)
Janelas
Portas
Pilares de cimento
Chapas de metal

1 $ (10 tijolos)
2 $ (3 blocos)
13 $
300$
175$
350$
3500$
35$

BOSCOAID - PDO
P.O Box 91, Gumbo – Juba, SOUTH SUDAN
boscoaid24@gmail.com / sudaneconomer@gmail.com
Commercial Bank of Africa Limited.
SWIFT : CBAFKENX
IBAN No.: DE76512305000018157608
Beneficiary Details
Client Account Name: SALESIANS OF DON BOSCO - BOSCO AID
Client Account Number US DOLLARS: 6585350147
Client Account Number EURO: 6585350134
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Oração DMS
2021
Ó Deus, Pai de todos,
a missão do teu Filho,
por todos os povos do mundo
cria em nós uma verdadeira paixão.
Como não falar da graça
que o teu Espírito nos concede?
Como reter só para
nós a alegria da tua amizade?
As nossas orações, os nossos sacrifícios,
e a solidariedade com os mais necessitados,
iluminados e inspirados
pela nossa fé em Jesus teu Filho,
proclamem a todos os homens do mundo todo,
que somos partes de uma única família,
e que Tu cuidas de cada um de nós.
Abençoa a todos com o teu santo nome
Que tua luz brilhe em todo o mundo.
Amém

