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Editorial Índice
 Este ano comemoramos o 90º Aniversário da 
aparição de Nossa Senhora do Divino Pranto que, apa-
recendo a Ir. Elisabetta, entrega-lhe a missão de anun-
ciar a mensagem: “Jesus chora porque não é bastante 
amado, desejado, procurado. Tu deves dizer isto!” Essa 
missão é um legado que nos compromete ao anúncio 
do Evangelho, porque o Evangelho é Jesus Cristo.
 Para isto vem ao nosso encontro, como orien-
tação e ajuda, a Exortação Apostólica “Evangelii Gau-
dium” do Papa Francisco. Evangelizar é, por sua na-
tureza, comunicar a alegre notícia de que Deus não é 
indiferente ao destino da humanidade e de cada pes-
soa em particular. Deus se fez carne e habitou no meio 
de nós e permanece conosco.
 “A Alegria do Evangelho enche o coração e a 
vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. 
Quantos se deixam salvar por Ele são libertados do pe-
cado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com 
Jesus Cristo renasce sem cessar a alegria.
 Nos passos de Jesus partilhamos as experiên-
cias vividas nas peregrinações à Terra Santa e ao San-
tuário de Nossa Senhora de Guadalupe.
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A NOITE DA GRAÇA: Luzes e Sombras 
22 de fevereiro de 1924

 Era noite... Silenciosa noite... Noite escura: Desesperança... Dor... Monotonia... Desventura.           A jovem 
religiosa não apresenta melhora. O mundo dorme na resignação.                                       
 Quando tudo parece defi nhar... solidão... uma luz... luz CELESTE...  invade a escuridão: É ELA que chega... 
Chega revestida de ternura! Espantoso fato: A NOITE DEIXA DE SER ESCURA... O céu se curva sobre a terra e o 
abraço da vida acontece! Aquele olhar, misterioso olhar, materno olhar, vem pousar serenamente no leito da dor!  
Dor de uma privilegiada criatura! E...  Mistério da noite: A Mãe intercede... o FILHO DIVINO CURA...!                                                                        
 No calendário da humanidade, 6 de janeiro, 1924, 22h30: noite escura. Para a frágil Elizabetta, instante 
de Paz, de Luz... Eternidade, Dom, Vida Pura.                                                                  
 Eis que, no sobressalto de quem viu o céu, a fi lha toma força e sussurra:
- “Óh, Senhora! Reze por mim! Tenho uma dor tão grande... nem com Deus consigo falar. Visita as outras Irmãs 
doentes, a Senhora que me parece de uma bondade sem par”!
- “REZA, CONFIA, ESPERA! VOLTAREI!” – disse-lhe aquela que agora, era a sua Senhora.                 
Essa voz celeste se cala e ELA, a linda Senhora, silenciosamente, sutilmente... desaparece. Desaparece, vai em-
bora, deixando a paz na dor, a saudade, o silêncio da doente e o pedido da Superiora: Cale-se, seja obediente. 
“Ela disse que voltaria... talvez eu não tenha sido boa o sufi ciente” – pensa a jovem religiosa. 
Passam-se os dias na imensidão da incerteza, na espera sem esperança.                                                                                                    
22 de fevereiro, 23h45, frio intenso, escuridão... humanamente defi nido: é o fi m!  Ela, a jovem doente, não me-

lhora!  Outra vez, porém, a visita tão boa, no quarto da dor, 
vem: chega a “Linda Senhora”. Desta vez, chega com um me-

nino, o Menino Divino, que nos braços da mãe, 
chora. A Linda Senhora curva-se docemente 
sobre o leito da fi lha que sofre e que implo-
ra.                                                                                                                                             
 “Mas...  A senhora, a senhora é NOSSA SE-

NHORA...? Não vá embora! O Menino chora? Leve-
mente a Senhora consente e revela: “Chora. Chora 
pela ingratidão. Chora porque não recebe amor, não 
é procurado. Poucos O desejam e Ele chora. Tu de-
ves dizer isto, a partir de agora!”
 Onde Nossa Senhora passa, a vida afl ora; 
tudo se revigora! A jovem religiosa... vem serena, 
orante, agraciada, pronta para continuar sua mis-
são de consagrada. Inicia-se uma nova aurora!
 E as fi lhas de Biraghi, agora, a partir des-
sa hora, com emoção, fé e mais oração, pensam: 

é bênção, é graça, é dom, mas... renovada, maior, 
mais intensa fi delidade, Deus pede à Congregação.

O Menino Divino que Maria apresenta à Irmã                               
Elizabetta, triste, chorando, pedindo amor, é a fragi-
lidade que encontramos nos olhos de todos os que 

necessitam ser acolhidos, amados e compreendidos 
por nós, hoje. Abrace esta idéia: Ame, procure e deseje 
sempre mais, amar e consolar Jesus, no irmão.

Ir. Wirte Terezinha Grando
Belo Horizonte
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Maria faz o 
caminho para 
levar Jesus

A visita de 
Nossa Senhora

Visita especial

 “Maria se levantou e foi às pressas às monta-
nhas a uma cidade de Judá, entrou em casa de Zacarias 
e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação 
de Maria, a criança estremeceu no seu seio; e Isabel 
fi cou cheia do Espírito Santo” (Lc 2,39-41).
“Na cruz, quando Jesus viu sua mãe e perto dela o dis-
cípulo que amava, disse à 
sua mãe: Mulher, eis aí o 
teu fi lho. Depois disse ao 
discípulo: Eis aí tua mãe. E 
desta hora em diante o dis-
cípulo a levou para a sua 
casa” (Jo 19,26-27).
 Comemoramos os 
90 anos da aparição da 
“Linda Senhora”, Nossa 
Senhora do Divino Pranto, 
à nossa querida Congrega-
ção, através da Ir. Elisabet-
ta, confi ando-lhe uma mis-
são: “Tu deves dizer isso”. 
Essa missão é confi ada, também a nós, e a todas as 
pessoas que partilham conosco a missão de evangeli-
zar pela educação. 
 Sentindo o apelo do “dizer isso” é que na Fa-
culdade Santa Marcelina, Unidade Itaquera, junto com 
a Pastoral Universitária fi zemos o convite pessoalmen-
te, em grupos, em reunião de alunos, colaboradores e 
docentes, para oferecer a oportunidade de levar a ca-
pelinha Nossa Senhora para visitar sua família. E gran-
de foi minha alegria ao constatar que várias pessoas 
se interessaram e se comoveram ao receber o convite. 
Fizemos uma lista para os vários grupos. Começamos 
com a Equipe da Pastoral Universitária, estendemos 
aos professores, aos alunos do curso de medicina (cin-
co turmas) e aos colaboradores. Hoje, mais ou menos 
cem famílias recebem, semanalmente, a capelinha de 
Nossa Senhora do Divino Pranto.
 Tenho certeza de que isso é só o começo e que, 
aos poucos, Maria vai abrindo caminhos, devagar, mas 
sempre. Jesus está sendo anunciado, procurado, ama-
do e desejado. Acredito que onde está Jesus, também 
está Maria e onde está Maria está também Jesus. É a 

 A fé, se pudéssemos tê-
-la do tamanho de um grão 
de mostarda, montanhas 
se moveriam.
 Tivemos o prazer de 
fi car com a capelinha de 
Nossa Senhora do Divino 
Pranto. Com ela em nossas 
casas, revigorou-se o senti-
mento de FÉ e de esperan-
ça, deixando-nos, em cada 
dia de sua presença, mais 
próximos de Deus. A visita 
que uniu toda a família.

  Alessandra e Eduardo, alunos do curso de me-
dicina da Faculdade Santa Marcelina, Itaquera.

 Quando a Irmã Aparecida me perguntou se eu 
gostaria de receber a  visita de Nossa Senhora do Di-
vino Pranto em minha casa , foi com emoção e alegria 
que aceitei. Sou devota da Mãe Santíssima, a quem re-
corro em busca de orientação e coragem. 
 Sozinha, voltando para casa na companhia da 
imagem da Mãe Santíssima comecei a pensar sobre a 
sua presença constante em minha vida. Meu nome me 
foi dado em homenagem à Santa Rita, no entanto, des-
de criança minha devoção a Nossa Senhora sempre foi 
grande. Nossos caminhos sempre estiveram cruzados. 
Estudei no Colégio Beatíssima Virgem Maria, depois no 
Instituto Nossa Senhora Auxiliadora. Adulta, escolhi 
me casar na Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo So-
corro e mais tarde, já mãe, foi a Igreja de Nossa Senho-

Ir. Maria Aparecida Somenzari
Pastoral Universitária – FASM - Itaquera

Mãe que nos dá Jesus, que aponta para Jesus. “Fazei 
tudo o que Ele vos disser” (Jo 2,5).
 É muito gratifi cante ver a alegria e ouvir os rela-
tos da presença de Maria nas famílias.
Que a nossa oração: “Reza, Confi a e Espera” aumente 
e fortaleça em cada um de nós a Procura constante e o 
Desejo de estar com o Amado que é Deus. 
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ra do Bom Parto a escolhida para o Batismo de minhas 
fi lhas. 
 Quando minhas meninas nasceram, foi à Nos-
sa Senhora que pedi amparo e proteção. Senti sua 
presença amorosa na sala de parto e dei à luz minhas 
fi lhas sob as suas bênçãos. Nos momentos de medo e 
angústia, foi em seu colo que encontrei amparo e força. 
A ela recorro nos momentos de dúvidas, em busca de 
conselho e de alento. 
 A imagem de Nossa Senhora do Divino Pranto 
chegou a nossa casa numa sexta-feira. Minha família 
se reuniu ao seu redor e, juntos, a recebemos em ora-
ção. Convidada especial, coloquei em seu altar um va-
sinho de violetas e diariamente ali acendia uma vela 
durante minhas orações. 
 Nossa Senhora esteve em nossa casa por um 
mês e suas bênçãos, sua presença amorosa nos ale-
grou e honrou. As violetas que lhe ofereci fl oriram du-
rante todo o tempo, como se também desejassem ho-
menagear a nossa hóspede especial. Acredito que seja 
mais um de seus milagres! Sua presença divina inun-
dou de luz e de paz o meu lar e a minha família.
Já estamos saudosos!

Rita de Cássia do Val Santos
Professora da FASM

NOS PASSOS 
DE JESUS
 Aeroporto de Roma. Faltam três horas para o 
embarque tão esperado. Destino: Tel Aviv. Inacreditá-
vel, meu Deus! Merecerei a graça de pisar o chão que 
pisou o nosso Redentor? Somos cinquenta e dois pere-
grinos.
        Sentada, neste local que precede o portão de em-
barque, vejo pessoas passando: japoneses, coreanos, 
chineses, africanos, italianos, espanhois... Escuto pa-
lavras que os identifi cam. Não entendo tudo, mas cada 
um tem o seu destino, o seu ponto fi nal. São amados 
por este Deus maravilhoso, este Deus que os criou e os 
conhece profundamente. Meditar sobre a onipotência, 
onisciência, onipresença e misericórdia do Senhor é 
perder-se numa contemplação sem igual.
         Tocamos o solo de Tel Aviv, cidade de 700.000 
habitantes, banhada pelo mar Mediterrâneo, segunda 
cidade de Israel, maior centro comercial e cultural do 
País.

          Após uma noite de descanso, vamos agora para 
Jope, cidade muito antiga, considerada hoje um bairro 
de Tel Aviv.  É um porto antigo. Quanta história aqui!  
Lembramos Jonas embarcando, fugindo de Deus, os fi -
lhos de Noé que aqui estiveram, os cruzados...  Através 
deste porto, chegaram as madeiras para a construção 
do primeiro Templo. Mais tarde, Pedro esteve aqui, na 
casa de Simão, o curtidor de pele e teve a visão de uma 
tela que descia do céu, repleta de animais quadrúpe-
des. Recusa-se a comer e o Senhor o prepara para o 
encontro com Cornélio, romano que deseja ser instru-
ído no cristianismo. Foi logo ali, em Cesareia Marítima 
onde se deu o encontro e o batismo de toda a Família 
de Cornélio.

         Terminado o almoço, numa Comunidade de Dru-
sos, vamos na direção de Haifa, terceira cidade do País. 
É bonita, moderna! Passamos pela aldeia de Magdala, 
onde viveu Maria Madalena. Mais ao longe, avistamos 
o mar da Galileia, também chamado Mar de Tiberíades, 
200 metros abaixo do nível do mar. A população bebe 
dessa água. É muito belo, tranquilo!
        Chegamos agora ao Monte das Bem-aventuran-
ças. Aqui, de frente para o Mar da Galileia, Jesus fez o 
chamado Sermão da Montanha, programa de vida para 
todo cristão. Existe uma bela igreja neste local. Um 
pouco mais abaixo, está o lugar onde Jesus multiplicou 
os cinco pães e os dois peixes. Sempre ao redor do Mar 
da Galileia, encontramos a igreja Mensa Christi, onde, 
depois de ressuscitado, Jesus fez o milagre da pesca e 
perguntou a Pedro três vezes: Tu me amas mais do que 
estes?
         Vamos agora para o barco. Deslizaremos por este 
mar sagrado. Teremos a Missa no próprio barco. Mui-
ta emoção! Nestas águas, parece-me enxergar Jesus 
que vem ao encontro dos Discípulos como se estivesse 
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em terra fi rme. Ouço Pedro pedir para ir até Ele. Não 
tendo uma fé verdadeira, afunda, mas Jesus o salva e 
suavemente o repreende.  Em outra ocasião, realiza a 
primeira pesca milagrosa, acalma a tempestade. É uma 
grande graça ver com os nossos olhos estas águas ben-
ditas!

          Estamos em Cafarnaum, cidade muito bonita. Ve-
mos as ruínas da Sinagoga onde Jesus pregou, a casa 
da sogra de Pedro, curada por Ele. Aqui tiveram início 
as comunidades cristãs.
Chegamos agora ao Monte Tabor onde Jesus mostrou 
a sua glória aos três Apóstolos Pedro, Tiago e João. Vi-
sitamos a igreja da Transfi guração. Muito bela, antiga, 
solene!  
          Agora o Vale de Yezreel, passando por Naim, tra-
zendo à nossa memória a ressurreição do fi lho único 
de uma viúva. Quanta ternura e compaixão Jesus de-
monstra neste episódio!  Contemplamos o vale do Jor-
dão, Jericó, a cidade mais antiga do mundo. Parece-me 
ver o cego sendo curado por Jesus. Daqui avistamos o 
monte da tentação. O percurso continua ao longo do 
Mar Morto agora, o lugar mais baixo do mundo e che-
gamos até Qumran, onde foram encontrados vários ma-
nuscritos importantes da Bíblia.
          Após pernoite na cidade de Tiberíades, às margens 
do Mar da Galileia, estamos chegando à encantadora 
Nazaré. Aqui Maria recebeu o anúncio do Anjo e Jesus 
viveu a sua infância e juventude.  Visitamos a igreja da 
Anunciação, a carpintaria de São José e a fonte da Vir-
gem.
          Do ônibus, já avistamos Belém. Linda a cida-
de natal do nosso Redentor! Pertence ao Cristianismo 
somente a gruta do seu nascimento e a provável man-
jedoura na qual foi colocado. Também pudemos ver a 
gruta em que esteve São Jerônimo, traduzindo a Bíblia.

 Neste momento, subimos a Jerusalém, através do de-
serto da Judéia, cidade mensageira da paz e berço de 
três religiões monoteístas, primeira cidade de Israel.
           Depois de uma noite bem dormida, prepara-
mo-nos para novas e profundas emoções. Jerusalém, 
também uma das mais antigas cidades do mundo, é sa-
grada para cristãos, judeus e mulçumanos. Foi sitiada, 
atacada, capturada e recapturada inúmeras vezes, sen-
do duas vezes destruída. Seu status hoje continua sen-
do um dos maiores problemas no confl ito entre Israel e 
Palestina. A cidade antiga, dentro dos muros, está divi-
dida em quatro quarteirões: armênio, cristão, judeu e 
mulçumano e hospeda os principais pontos religiosos 
que visitaremos.
          Entramos num ambiente onde dois grandes acon-
tecimentos tiveram lugar: o Cenáculo. Aqui, aconteceu 
a última ceia. Jesus nos deu o seu Corpo e Sangue como 
alimento. Aqui o Espírito Santo desceu sobre Maria e 
os Apóstolos. Muita emoção! 
           Estamos nos encaminhando para a Igreja da Dor-
mição. Daqui Maria foi levada para o céu. Um pouco 
mais distante está o túmulo de Davi.
           Agora, o Monte das Oliveiras, lembrando o ensi-
namento do Pai Nosso.
Caminhando, mais embaixo, está o Jardim das Olivei-
ras: Jesus ora, sua sangue, é traído por Judas.  O altar, 
na igreja da Agonia, está sobre a pedra que acolheu 
suas lágrimas e muitas gotas do seu sangue. 
            Estamos prontos para a subida ao Calvário: a via 
dolorosa. Que sofrimento do Redentor, sofrimento que 
Ele abraçou com amor por nós. Terminamos a caminha-
da na Igreja do santo Sepulcro. Aqui encontramos o lo-
cal onde Ele morreu na cruz, a pedra na qual seu corpo 
foi lavado, após a descida da Cruz e o Santo Sepulcro, 
pertencente a José de Arimateia, de onde Ele ressus-
citou gloriosamente. É impossível descrever o que se 
passa em nossos corações. A celebração da Eucaristia 
nestes lugares sagrados, todos os dias, ajudou a refl e-
tir e sentir as maravilhas que o Senhor já realizou e re-
aliza ainda na nossa vida.
 Outro momento de nossa peregrinação tam-
bém nos trouxe forte emoção: a renovação das pro-
messas do Batismo no rio Jordão. As pessoas, vestidas 
com uma túnica branca, mergulhavam na água, após o 
sacerdote derramar água sobre suas cabeças dizendo: 
Renovo agora as promessas do seu batismo em nome 
do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
           Tivemos a oportunidade de visitar ainda Betâ-
nia, local da residência de três grandes amigos do Se-
nhor: Marta, Maria e Lázaro, aquele que Jesus ressus-
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citou depois de quatro dias do seu sepultamento. Na 
igreja, existe uma pintura de Marta, Maria e Jesus que, 
para nós Marcelinas, lembra o programa de vida que 
nos deixou o Fundador: vida ativa e contemplativa. Ser 
Marta e Maria, no nosso dia a dia, na certeza de que o 
senhor valoriza o nosso esforço na busca da santidade.
            Peregrinar pelas Terras do nosso Salvador feito 
Homem é também perceber, claramente, o quanto Ele 
é rejeitado ainda pelo seu povo que vê nele apenas um 
revolucionário da época. Nada mais. A cruz, sinal de 
salvação para nós, é, para eles, desonra. Diante dis-
so, grande é a paciência do Senhor. Ele espera pela 
mudança dos corações, pelo desejo verdadeiro do ser 
humano em cooperar para um mundo mais fraterno e 
justo, um mundo pelo qual todos nós suspiramos: um 
novo céu e nova terra.
 Ninguém esperava o que aconteceu na volta 
para o Brasil: ainda a bordo do avião italiano, Dona Lie-
te, uma das participantes da nossa peregrinação, veio 
a falecer, vítima de uma embolia. Dona Angela, outra 
participante, que também teve um mal estar a bordo, 
já no Rio de Janeiro, dois dias depois de sua chegada, 
também faleceu. Da Jerusalém terrestre para a Jerusa-
lém celeste. Não escolheram. Foram escolhidas. Pere-
grinas neste mundo encontraram, enfi m, a verdadeira 
Pátria, recebendo o prêmio por tantos dias vividos em 
peregrinação, entusiastas do grande presente recebi-
do: A VIDA.

Ir. Eunice Camilo Ageiar
Porto Velho

QUANTA GRAÇA!
 “Que alegria quando ouvi que me disseram: 
Vamos à Casa do Senhor...” (Sl 121). E esta alegria se 
concretizou quando chegamos a Tel-Aviv, a “Cidade  
Branca”, Patrimônio Cultural da Humanidade. 
 Durante a vida, é um sonho que, de longe, aca-
lenta nossos pensamentos e nosso coração, porque 
nunca parece estar ao nosso alcance!
 Mas, a mão carinhosa de Deus, através da Con-
gregação, dos amigos e do CLAMAR, me fez chegar à 
“Terra Prometida”. Obrigada, Senhor! Jamais agradece-
rei tanta alegria, tanta emoção, encanto e conhecimen-
to que recebi.

 A cada manhã, nos diversos locais, os Salmos e 
hinos de louvor, de gratidão, dos antigos hebreus eram 
rezados e vivenciados e a Palavra Divina nos acompa-
nhava.
 Acompanhados pelo Padre Thiago Calçado, a 
Eucaristia acontecia nos locais tão benditos, junto com 
outros grupos peregrinos fervorosos, como os da Áfri-
ca.
 Chegar a Nazaré e sentir-se pequena diante da 
grandeza do SIM de Maria, do mistério esculpido na 
entrada de sua humilde casa, “gruta”: “VERBUM CARO 
HIC FACTUM EST”.
 A Basílica da Anunciação, a mais bela, a mais 
suntuosa de Israel, a maior do Oriente Médio, é guar-
diã deste admirável anúncio: “Deus se faz homem para 
nos salvar”.
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O SIGNIFICADO 
MAIOR DE UMA 
PEREGRINAÇÃO 
À PALESTINA DO 
TEMPO DE JESUS

 Diante de cada região, do deserto, do já tão re-
duzido Mar Morto, das colinas, do Rio Jordão, da agri-
cultura tecnicizada de Israel... Era só contemplar!
 E o Monte Carmelo, a gruta de Elias... rezar e 
lembrar as passagens do AT.
 A Galileia com o Monte das Bem-aventuranças! 
Rezá-las ali, onde Jesus as pronunciou. E nós, do alto, 
rodeados pela beleza da planície cultivada.
 Era fi m do Inverno e início da Primavera, que já 
se antecipava com fl ores exuberantes, frutos da cons-
tante irrigação.
 Viajando pelo Vale do Jordão, relembramos a 
conquista da região pelo Rei Davi.
 E, o que dizer de Jericó, a cidade mais antiga 
do mundo, a cidade das palmeiras, das tamareiras? Já 
despontava o vermelho dos cachos em fl or...
 Segundo o livro de Josué, foi a primeira cidade 
do país de Canaã, conquistada pelos Hebreus, durante 
o cerco de sete dias e cujas muralhas ruíram ao som 
das trombetas dos sete sacerdotes.
 E seguimos pelo deserto da Judeia, até JERUSA-
LÉM, onde permanecemos até o fi m.
 JERUSALÉM, a cidade amada por Jesus, que O 
viu, ouviu suas Palavras, testemunhou sua dor, sua 
Cruz e fi cou extasiada com sua Ressurreição... mas Is-
rael ainda n’Ele não Crê! A Via Dolorosa, o Calvário, o 
Santo Sepulcro, a Basílica da Agonia são as imagens 
que me acompanham, fortalecem e alegram a existên-
cia. Por tudo, Deo Gratias!             

Ir. Tecla Miozzo, Rio de Janeiro

 A maioria de nós nasce católico por questões 
culturais; a maioria de nós permanece católico por aco-
modações de ordem social. Quando ou como, então, 
ocorrem em nós aqueles momentos transformadores 
na nossa simples posição de “ser” em “crer”? Se, irre-
mediavelmente, não há resposta quando tratamos de 
precisar o tempo, certamente existe uma posição quan-
do a explicação se relaciona ao meio, ao meio transfor-
mador. Só a convivência na comunidade cristã opera 
essa transformação. Através da Igreja e seu ministério, 
através do contato com a vida Religiosa Consagrada em 
suas variantes e através de uma sempre tímida, quan-
do inicial, mas acolhedora, quando permanente inser-
ção nos Movimentos Leigos.
 Nós, leigos marcelinos, somos fruto dessa inte-
ração. Somos o resultado permanente desse caminhar 
em direção, cada vez mais preciso com a Igreja por 
meio do estudo, da oração e de um agir cristão. Um ca-
minhar que se fi rma em várias etapas, através de várias 
atividades voltadas à nossa vocação de família cristã 
evangelizadora.
 Com esse relato, queremos testemunhar a ex-
periência vivifi cante da nossa fé através de uma das ati-
vidades realizadas pelos Leigos Marcelinos – CLAMAR - 
Rio de Janeiro: a nossa peregrinação à Terra Santa, que 
ocorreu no período de 28/02/2014 a 10/03/2014, com 
a presença de 54 peregrinos de nossa Família Marce-
lina. A peregrinação foi precedida de reuniões de es-
tudos de passagens bíblicas, objetivando uma melhor 
percepção de todo o mistério que nos seria desvelado 
sempre sob a Direção Espiritual do Pe. Thiago Calça-
do, Irmãs Marcelinas e, também, historicamente orien-
tados pelos guias locais que muito engrandeceram o 
nosso conhecimento do Jesus histórico. 
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 A experiência de realizar mais um movimento 
essencial em direção ao Senhor: um caminhar motiva-
do “por” ou “para” algo, que no nosso caso só poderia 
ser fundamentado na plena conversão do nosso cora-
ção para Deus, através do agir de Jesus em nós, para 
que nossa ação se identifi que, ao fi nal, com a d’Ele.
 Se a peregrinação não nos trouxe novidade, 
porque já totalmente familiarizados e atraídos pela 
Palavra e seu cenário, ela nos proporcionou o descor-
tinamento da profundidade da dinâmica salvífi ca pela 
convivência direta com esse mesmo cenário, passo a 
passo, desde o mar da Galileia, a menos de 200 metros 
abaixo do nível do mar, até Jerusalém a mais de 700 
metros acima do nível do mar. Uma subida geográfi ca 
que também corresponde à nossa subida interior: o ca-
minhar onde a meta fi nal dessa subida (a “subida” de 
Jesus) refl ete e nos faz refl etir a oferta d’Ele na cruz. 
 No mar da Galileia, o nosso navegar nos fez per-
ceber a imensidão do Mistério que se fazia presente e 
que jamais poderia deixar-se fazer compreender facil-
mente, diante da real amplitude e a difi culdade de um 
homem, nele querendo penetrar, enxergar alguns pal-
mos além do seu próprio ponto de percepção.
 O contato com a realidade crua da dimensão do 
deserto face a face com o seu refl exo de infi nito, nos fez 
compreender o tamanho da desilusão que se apoderou 
de Jesus e que pode ser vivida por qualquer um de nós, 
quando, à deriva em seu interior, entregue às suas in-
tempéries, tal qual Jesus, diante das mais terríveis ten-
tações. 
 A imersão no Jordão nos fez lembrar e refl etir 

sobre o verdadeiro Batismo, já que não basta o mero 
conhecimento do curso desse rio, não basta o simples 
banhar-se, não basta o vago transportar-se para poder 
entrar pelo portal do Cristianismo. É preciso um mergu-
lho profundo para esse início da caminhada em dire-
ção ao Senhor, onde Ele nos torna pessoas novas e nos 
acolhe dentro do que é Seu, amando os seus até o fi m. 
Quando percorríamos Jerusalém e nos dávamos conta 
de como esta cidade se tornou o verdadeiro Pátio dos 
Gentios, após a destruição do templo de pedra e que, 
pelo sinal da cruz e a Ressurreição instaurou o caminho 
do verdadeiro culto, compreendemos a universalidade 
de que falava a profecia de Isaías: “Chamar-se-á Casa 
de Oração para todos os povos”.
 Assim, no regresso desta experiência trazía-
mos uma certeza: a de que, como peregrinos, saímos 
do Brasil carregando corações que sentiam e voltamos 
como pertença, carregando corações que veem. Que se 
veem n’Ele e entendem que, quanto maior o homem se 
torna palavra, ou melhor, se torna resposta a Deus com 
a sua vida inteira, tanto mais Ele realiza em nós o já 
proclamado verdadeiro culto. 
 Sendo assim, nosso Coração Evangelizador 
já se prepara para a formação de um novo grupo que 
partirá para a Terra Santa no período de 13/02/2015 a 
22/02/2015, dando assim, continuidade ao nosso pro-
jeto de levar as pessoas aos lugares onde Jesus viveu, 
com o objetivo de conhecê-Lo e anunciá-lo.

João Carlos Rodrigues Junior - Leigo Marcelino
Clamar – Rio de Janeiro
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EVANGELII GAUDIUM: 
O CAMINHO PARA SE 
VIVER A FÉ HOJE COM 
ALEGRIA, CORAGEM E 
CRIATIVIDADE
 A Exortação Apostólica Evangelii Gaudium re-
presenta uma importante síntese dos desafi os da Igre-
ja e de sua missão no mundo atual. O Papa Francisco 
recolhe neste documento eclesial o resultado dos tra-
balhos do Sínodo dos Bispos realizado no Vaticano em 
outubro de 2012 com o tema: “A nova evangelização 
para a transmissão da fé”. Neste contexto, o documen-
to convida a todos a avançar no caminho de uma con-
versão pastoral e missionária.
 O próprio título, presente na primeira frase ilu-
mina a interpretação do documento inteiro: “A alegria 
do Evangelho enche o co-
ração e a vida inteira da-
queles que se encontram 
com Jesus” (n. 1). Trata-se 
de valorizar a experiência 
do encontro com Cristo 
que é envolvente e con-
fere sentido a toda uma 
vida. O Evangelho é Cristo 
e somente ele nos trans-
forma verdadeiramente.
 A linguagem des-
ta exortação é simples, 
entusiasmada e pessoal, 
pois o Papa escreve usan-
do muitas vezes a primei-
ra pessoa como “reconheço que...” (n. 6); “espero que 
todas as comunidades...” (n. 25); “sonho com uma op-
ção missionária capaz de transformar tudo...” (n. 27). 
Este modo de se comunicar é envolvente, dialógico e 
compromete mais o leitor com a proposta apresenta-
da. Além disso, existe criatividade no emprego de ex-
pressões como “viver uma Quaresma sem Páscoa” (n. 
6); “com cara de funeral” (n. 10); o confessionário não 
deve ser uma câmara de tortura” (n. 44); “a Igreja não 
é uma alfândega” (n. 47); “cristãos como múmias de 
museu” (n. 83).
 De que alegria se trata? De uma alegria missio-

nária! (n. 21) A atividade missionária é a tarefa primária 
da Igreja, é o paradigma de toda a obra da Igreja (n. 15). 
Trata-se de uma pastoral em chave missionária que não 
está apenas preocupada com a doutrinação (n. 35; 45; 
48; 27).
 O Papa, porém, faz uma triste constatação de 
como vivem muitas pessoas, apesar de serem cristãs 
e de tantas trabalharem como agentes de pastoral, 
isto é, serem lideranças nas comunidades: existe um 
crescente individualismo, crise de identidade, declínio 
no fervor (n. 78); muitos vivem ressentidos e queixo-
sos (n. 2); outros se sentem derrotados, pessimistas e 
mal-humorados (n. 85); alguns vivem com complexo de 
inferioridade, são desanimados, pessimistas e estéreis 
espiritualmente; tantos não dão testemunho de comu-
nhão fraterna (n. 76-109).
 Neste sentido, destacando os objetivos da 
Evangelii Gaudium, assim frisa o Papa Francisco com 
zelo de pastor: “Quero, com esta Exortação, dirigir-me 
aos fi éis cristãos a fi m de os convidar para uma nova 
etapa evangelizadora marcada por esta alegria e indi-
car caminhos para o percurso da Igreja nos próximos 

anos” (n. 1). Cada comuni-
dade necessita entrar num 
processo de discernimen-
to e de purifi cação (n. 30).
 Este caminho assumido 
a partir da doce e reconfor-
tante alegria de evangeli-
zar deve primar sempre 
pela novidade, criativida-
de e abertura que são pró-
prias do Evangelho. Em 
resumo, o que se propõe 
para o anúncio do Evange-
lho no mundo atual é uma 
renovação eclesial inadiá-

vel entendida como conversão pastoral a partir do cora-
ção da Palavra de Deus. Esta “nova evangelização” in-
terpela a todos e se realiza fundamentalmente em três 
âmbitos: o da pastoral ordinária; o âmbito das pessoas 
batizadas e afastadas ou que não vivem as exigências 
do Batismo; e em relação às pessoas não batizadas (n. 
14).
 Os dois últimos capítulos destacam duas atitu-
des essenciais necessárias para “colocar em prática” 
esta Exortação: o testemunho da justiça e da caridade 
cristãs com o título “a dimensão social da evangeliza-
ção” e o cultivo de uma espiritualidade cristã com o tí-
tulo “evangelizadores com Espírito”.
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 Portanto, para se viver a fé e anunciar o Evange-
lho de Jesus Cristo no mundo atual, como aconselha o 
Papa Francisco, “é preciso cultivar sempre um espaço 
interior que dê sentido cristão ao compromisso e à ati-
vidade. Sem momentos prolongados de adoração, de 
encontro orante com a Palavra, de diálogo sincero com 
o Senhor, as tarefas facilmente se esvaziam de signifi -
cado, somos vencidos pelo cansaço e pelas difi culda-
des, e o ardor se apaga” (n. 262).

PE. LUIZ CARLOS FRANZENER – Tupãssi
E-mail: luizfranzener@hotmail.com

A ALEGRIA DE 
ENSINAR JESUS
 Em sua Exortação apostólica, o Papa Francis-
co nos apresenta como chave de leitura, “a alegria do 
Evangelho”. A mesma que perpassa todos os aconteci-
mentos marcantes da história da salvação, desde o AT 
ao anúncio do nascimento do Salvador (n. 4-5). Evange-
lizar é, por sua natureza, comunicar a alegre notícia de 
que Deus não é indiferente ao destino da humanidade 
e de cada pessoa em particular. 
 “A Alegria do Evangelho enche o coração e a 
vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. 
Quantos se deixam salvar por Ele são libertados do pe-
cado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com 
Jesus Cristo renasce sem cessar a alegria” (n. 1). 
 Ao apresentar concisamente o diagnóstico 
do contexto cultural em que vivemos, adverte que “o 
grande risco do mundo atual, com sua múltipla e avas-
saladora oferta de consumo, é uma tristeza individua-
lista que brota do coração comodista e mesquinho, da 
busca desordenada de prazeres superfi ciais, da cons-
ciência isolada. Quando a vida interior se fecha nos 
próprios interesses já não se ouve a voz de Deus, já 
não se goza da doce alegria do seu amor, nem fervilha 
o entusiasmo de fazer o bem. Este é um risco, certo e 
permanente, que correm também os crentes” (n. 2a). E 
recorda o Papa Paulo VI porque “a sociedade técnica 
teve a possibilidade de multiplicar as ocasiões de pra-
zer; no entanto ela encontra difi culdades grandes no 
engendrar também a alegria” (n. 7), pois a alegria ver-
dadeira tem sua fonte no “amor maior, que é o próprio 
Deus”.
 Apresenta a seguir alguns princípios programá-
ticos do anúncio cristão ante os “desafi os do mundo 

atual”, como “a falta de respeito e a violência e a de-
sigualdade social”, de modo a dizer “não a uma eco-
nomia da exclusão, à nova idolatria do dinheiro, que 
governa ao invés de servir”, fonte de “desigualdade 
social que gera violência” (n. 52-60). São alguns dos 
“desafi os culturais”, calcados sobre a verdade subjeti-
va, própria do relativismo, e “as formas novas de com-
portamento resultantes da orientação dos meios de 
comunicação sociais e espetáculos” (n. 61-62).
 A fé católica também “encontra-se hoje peran-
te o desafi o da proliferação de novos movimentos reli-
giosos, alguns tendentes ao fundamentalismo e outros 
que parecem propor uma espiritualidade sem Deus”, 
num “processo de secularização tende a reduzir a fé e 
a Igreja ao âmbito privado e íntimo”, com a “crescente 
deformação ética e o enfraquecimento do sentido do 
pecado pessoal e social, e de uma desorientação gene-
ralizada, especialmente na fase tão vulnerável às mu-
danças da adolescência e juventude” (n.63-64). Nada 
fi ca incólume: a família, o matrimônio, face ao individu-
alismo pós-moderno e globalizado. A transmissão da 
fé às novas gerações, êxodo para outras comunidades 
de fé, as subculturas urbanas, os “novos modos de se 
relacionar com Deus, com os outros e com o ambiente”, 
além dos fl agelos do tráfi co de drogas e de pessoas, 
abuso e exploração de menores, abandono de idosos e 
doentes, corrupção e crime (n.66-75).
 Por sermos “fi lhos desta época”, também a fé 
católica sofre de “algum modo o infl uxo da cultura glo-
balizada atual” com suas “tentações”, especialmente 
“uma espécie de obsessão por serem como os todos, 
os outros e terem o que possuem os demais”; o indivi-
dualismo, o desânimo egoísta, o pessimismo, a falta 
de compromisso, o fechamento, a crise de identidade 
e o mundanismo espiritual, que se expressa “na sua 
busca pelo poder, prestígio, prazer ou segurança eco-
nômica. O Papa pede aos cristãos de todas as comu-
nidades do mundo especial testemunho de comunhão 
fraterna, que se torne fascinante e resplandecente. E na 
perspectiva do carisma marcelino de “ensinar Jesus”, o 
Papa é enfático: “As universidades são um âmbito pri-
vilegiado para pensar e desenvolver este compromisso 
de evangelização de modo interdisciplinar e inclusivo. 
As escolas católicas que sempre procuram conjugar a 
tarefa educacional com o anúncio explícito do Evange-
lho, constituem uma contribuição muito válida para a 
evangelização da cultura” (n.134).
 Recorda ainda que “a dimensão social da evan-
gelização” está “no próprio coração do Evangelho, cujo 
centro é a caridade” (n.177). As duas decisivas priori-
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dades são a inclusão dos pobres e a questão da paz e 
do diálogo (n.184). E faz uma pertinente advertência: 
“o nosso compromisso não consiste exclusivamente 
em ações ou em programas de promoção e assistên-
cia; aquilo que o Espírito põe em movimento não é um 
excesso de ativismo, mas primariamente uma atenção 
prestada ao outro. Esta atenção amiga é o início duma 
verdadeira preocupação pela sua pessoa e, a partir 
dela, o desejo de procurar efetivamente o seu bem. Isto 
implica apreciar o pobre na sua bondade própria, com 
o seu modo de ser, com a sua cultura, com a sua forma 
de viver a fé. O amor autêntico é sempre contemplati-
vo, permitindo-nos servir o outro não por necessidade 
ou vaidade, mas porque ele é belo, independentemen-
te da sua aparência: «Do amor, pelo qual uma pessoa 
é agradável a outra, depende que 
lhe dê algo de graça»... e isto di-
ferencia a autêntica opção pelos 
pobres de qualquer ideologia, de 
qualquer tentativa de utilizar os 
pobres ao serviço de interesses 
pessoais ou políticos (n.199). A 
opção preferencial pelos pobres 
deve traduzir-se, principalmen-
te, numa solicitude religiosa pri-
vilegiada e prioritária” (n.200). 
“A dignidade da pessoa humana 
e o bem comum estão acima da 
tranquilidade de alguns que não 
querem renunciar aos seus privi-
légios” (n.218). 
 Por fi m, o Papa recorda 
a necessidade da “mística” que 
deve motivar e impulsionar os 
evangelizadores, pois “o Espírito Santo infunde a força 
para anunciar a novidade do Evangelho com ousadia 
(paresia), bem apoiados na oração, sem a qual toda a 
ação corre o risco de fi car vã, e o anúncio, no fi m de 
contas, carece de alma. Jesus quer evangelizadores 
que anunciem a Boa Nova, não só com palavras, so-
bretudo com uma vida transfi gurada pela presença de 
Deus (259). Sem momentos prolongados de adoração, 
de encontro orante com a Palavra, de diálogo sincero 
com o Senhor, as tarefas facilmente se esvaziam de 
signifi cado, quebrantamo-nos com o cansaço e as difi -
culdades, e o ardor apaga-se. Às vezes perdemos o en-
tusiasmo pela missão, porque esquecemos que o Evan-
gelho dá resposta às necessidades mais profundas 
das pessoas, porque fomos criados para aquilo que o 
Evangelho nos propõe: a amizade com Jesus e o amor 

fraterno (n.265). A missão é uma paixão por Jesus, e 
simultaneamente uma paixão pelo seu povo (n.268). O 
amor às pessoas é uma força espiritual que favorece o 
encontro em plenitude com Deus, a ponto de se dizer, 
de quem não ama o irmão, que «está nas trevas e nas 
trevas caminha» (1 Jo 2, 11). Acreditamos que o Evan-
gelho do Reino de Deus já está presente no mundo, e 
vai-se desenvolvendo aqui e além de várias maneiras: 
como a pequena semente       (cf. Mt 13, 31-32), como 
o punhado de fermento (cf. Mt 13, 33), e como a boa 
semente que cresce no meio do joio (cf. Mt 13, 24-30) e 
sempre nos pode surpreender positivamente.   
 A ressurreição de Cristo produz por toda a parte 
rebentos deste mundo novo; e, ainda que os cortem, 
voltam a despontar, porque a ressurreição do Senhor 

já penetrou a trama oculta desta 
história; porque Jesus não ressus-
citou em vão. 
 E conclui o texto com a invoca-
ção a “Maria, a Mãe da evange-
lização e a Estrela da nova evan-
gelização”. Ela que “juntamente 
com o Espírito Santo, sempre está 
no meio do povo. Ela reunia os 
discípulos para O invocarem (At 
1, 14), e assim tornou possível a 
explosão missionária que se deu 
no Pentecostes (n.284), que “faz 
os Apóstolos saírem de si mesmos 
e transforma-os em anunciadores 
das maravilhas de Deus” (n.259). 
Maria é aquela que sabe trans-
formar um abrigo de animais em 
casa de Jesus, com uns pobres 

paninhos e uma montanha de ternura (n.286). Há um 
estilo mariano na atividade evangelizadora da Igreja. 
Porque sempre que olhamos para Maria, voltamos a 
acreditar na força revolucionária da ternura e do afe-
to. N’Ela, vemos que a humildade e a ternura não são 
virtudes dos fracos, mas dos fortes. Esta dinâmica de 
justiça e ternura, de contemplação e de caminho para 
os outros faz d’Ela um modelo eclesial para a evange-
lização. Pedimos-lhe que nos ajude, com a sua oração 
materna, para que a Igreja se torne uma casa para mui-
tos, uma mãe para todos os povos, e torne possível o 
nascimento dum mundo novo. Virgem e Mãe Maria, 
Vós que, movida pelo Espírito, acolhestes o Verbo da 
vida. Alcançai-nos agora um novo ardor de ressuscita-
dos para levar a todos o Evangelho da vida que vence a 
morte. Dai-nos a santa ousadia de buscar novos cami-
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nhos para que chegue a todos o dom da beleza que não 
se apaga. Estrela da nova evangelização, ajudai-nos a 
refulgir com o testemunho da comunhão, do serviço. 
Mãe do Evangelho vivente,manancial de alegria para 
os pequeninos, rogai por nós.

Pe. Sancley Gondim
Orientador Religioso - FASM

SOBRE A EXORTAÇÃO 
APOSTÓLICA
EVANGELII GAUDIUM
    A exortação apostólica tem por objetivo recomendar, 
incentivar, alertar, apontar desafi os, orientar o clero e 
os cristãos, assim como fazia São Paulo, através das 
cartas enviadas às diversas comunidades fundadas por 
ele. 
    A exortação apostólica Evangelii Gaudium (A Alegria 
do Evangelho), traz a mensagem do Papa Francisco 
que, com tanto entusiasmo e de forma concreta, atra-
vés de seus gestos e atitudes, vem anunciando o evan-
gelho desde sua eleição. A intenção do Papa Francis-
co se torna clara, ao longo do desenvolvimento dessa 
exortação apostólica. O mundo precisa ouvir a voz de 
Deus, a voz do Deus vivo, do Deus de amor, o Deus so-
lidário. Para isso, “Os cristãos têm o dever de anunciá-
-lo, sem excluir ninguém, e não como quem impõe uma 
nova obrigação, mas como quem partilha uma alegria, 
indica um horizonte estupendo, oferece um banquete 
apetecível. A Igreja não cresce por proselitismo, mas 
«por atração».” (n. 14)    
    Mas como anunciar o evangelho de forma alegre? 
Como entusiasmar a

humanidade a desejar o amor de Deus, saindo do seu 
egoísmo e da indiferença? Como fazer a humanidade 
perceber que a verdadeira felicidade está em abando-
nar o egoísmo e servir ao próximo? 
   Primeiro os cristãos precisam perceber a extrema ur-
gência na necessidade de sair da própria comodida-
de, e ter coragem de alcançar todas as periferias que 
precisam da luz do evangelho. Essas periferias citadas 
pelo Papa são muito mais do que um lugar físico, são 
situações de sofrimento, de abandono do ser humano, 
de desigualdade social, de corrupção, de violência, de 
tráfi co, de guerras, de ideologias contrárias à fé e à fa-
mília, de fundamentalismo religioso, de secularização 
etc. 
      A Igreja «em saída» é uma Igreja com as portas 
abertas. Sair em direção aos outros, para chegar às pe-
riferias humanas, não signifi ca correr pelo mundo sem 
direção nem sentido. Muitas vezes é melhor diminuir 
o ritmo, colocar à parte a ansiedade, para olhar nos 
olhos e escutar, ou renunciar às urgências para acom-
panhar quem fi cou caído à beira do caminho. Às vezes, 
é como o pai do fi lho pródigo, que continua com as por-
tas abertas para, quando este voltar, poder entrar sem 
difi culdade (n. 46).
    Para que a ação de levar a luz do evangelho aconteça, 
as comunidades precisam ser entusiasmadas por seus 
pastores, de uma forma sistemática, perseverante, no 
aprofundamento do querigma. A paróquia é presença 
eclesial no território, sendo assim, todos que partici-
pam das diversas atividades paroquiais, precisam per-
ceber que em tudo que é desenvolvido seja nas prega-
ções, adorações, nas ações sociais, na catequese, nos 
sacramentos, a comunidade está sendo incentivada, a 
conhecer ou recordar sua essência missionária. 
    Para nos tornarmos missionários, pressupõe-se um 
encontro com Cristo, um amor que nos toma por com-
pleto. A partir desse encontro, devemos nos aprofun-
dar, conhecer também de forma teórica aquilo que é 
uma novidade, para sermos sempre fi eis ao evangelho. 
Nesse caminho, queremos que outros também experi-
mentem o que estamos experimentando, que sintam a 
alegria que estamos sentindo. Muitos querem forçar, 
impor, persuadir com agressividade, mas a evangeli-
zação não acontece dessa forma, ela é uma semente 
lançada na terra como na parábola do semeador; não 
sabemos como está o terreno, mas se for necessário, 
precisamos perseverar no plantio. Se ao lançar a se-
mente, ela não germinar, talvez esse terreno precise 
de um cuidado maior, dessa sensibilidade que nos fala 
o Papa Francisco; de estarmos atentos às diversas ne-
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ALEGRAI-VOS
 A afi rmação do Papa Francisco na introdução 
da Carta Circular para os Institutos de Vida Consagra-
da e as Sociedades de Vida Apostólica¹  a sintetiza 
belamente: “A alegria do Evangelho enche o coração 
e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus”. 
Alegria que “sempre nasce e renasce”.
 O que chama a atenção, de imediato, é a intei-
reza, a totalidade, a infi nitude, a plenitude que as pala-
vras carregam: enche o coração, a vida inteira, sempre 
nasce e renasce.

 As três primeiras linhas introdutórias lidas, 
aprofundadas, ruminadas, saboreadas, confrontadas 
com nosso viver cotidiano bastariam para provocar 
uma renovação profunda na vida consagrada. 
Está posto o desafi o. “... com a leveza da confi ança”.
 Poderíamos condensar o documento em quatro 
palavras-chave: chamado, encontro, seguimento, tes-
temunho.

CHAMADO

 “Não tenhais medo de mostrar a alegria de ter 
respondido ao chamado do Senhor”.
 O documento nos convida a “... reler nossa 
história pessoal...”, a  “ ... interrogar o nosso viver, às 
vezes entorpecido e sonolento... “a empreender uma  
“peregrinação interior”  rumo ao ponto inicial de nossa 
caminhada religiosa, como percurso de renovação: “... 
a crise da vida consagrada passa também pela incapa-
cidade de reconhecer tal profundo chamado, também 
naqueles que já vivem tal vocação”.
 Atendendo a este convite poderemos reavivar 
nossas motivações vitais, clarear para nós mesmos a 
razão de ser quem somos, reafi rmar nossa fi delidade, 
nossa ... “adesão consciente a um chamado que é um 
percurso, uma caminhada desde o seu misterioso iní-
cio até seu misterioso fi m”.

ENCONTRO 

 “O encontro com Jesus acende em nós a beleza 
original, a beleza do rosto no qual brilha a glória do 
Pai”.
 Esta afi rmação do documento nos remete à ori-
gem da obra prima do Criador, onde a face do homem 
criado está diante da face de Deus, ambos envoltos em 
luz, nobreza e beleza. A profunda experiência da pre-
sença de Deus à qual a pessoa consagrada é chamada 
deve “acordar o mundo” para a beleza e a sublimidade 
que nos habita ontologicamente. 
 Tal experiência e convicção, por si só, basta-
riam para acordar nosso entusiasmo, nosso reconheci-
mento pela vida humana que Deus nos deu qual dádi-
va amorosa. Acordar nosso encanto, nosso júbilo pela 

cessidades daquele que recebe a palavra, aquele que 
semeia, precisa estar atento ao solo em que a semente 
está caindo.
    A melhor e mais efi caz forma de evangelizar é o pró-
prio testemunho. O testemunho sensibiliza, faz o outro 
se emocionar, rever suas atitudes, perceber a alegria 
daquele que testemunha, e se questionar sobre a pos-
sibilidade de sentir a mesma alegria, paz, confi ança e 
esperança que o testemunhante apresenta. 
    O Papa Francisco chama atenção para o protagonis-
mo que precisamos assumir como membros da Igreja, 
fazemos parte desse corpo, sendo assim, nada acon-
tecerá se não houver uma atitude positiva por parte do 
clero, consagrados e fi éis. A exortação que ele nos faz, 
precisa chegar às comunidades, precisa ser atendida, 
para que o Reino de Deus aconteça. Não basta conhe-
cer as sagradas escrituras, os dogmas e documentos 
da igreja, é urgente colocá-los em prática.

Padre Renato Martins, Capelão da
Comunidade do Rio de Janeiro
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vida consagrada, como dom de Seu amor.
 “Esta é a beleza da consagração: a alegria, a 
alegria, a alegria”.

SEGUIMENTO 

 “A vida consagrada é chamada ao seguimen-
to de Cristo. A assumir, concretamente, o seu estilo de 
vida, adotar as suas atitudes interiores, deixar-nos in-
vadir pelo seu espírito, assimilar a sua lógica surpre-
endente e sua escala de valores, compartilhar os seus 
riscos e as suas esperanças: ‘‘guiados pela certeza 
humilde e feliz de quem foi encontrado, alcançado e 
transformado pela Verdade que é Cristo, e não pode 
deixar de anunciá-la’ (p. 21).
 Bastaria esta afi rmativa para nos encaminhar 
ao texto do documento e aí garimparmos as preciosas 
verdades que nos levam a “revisitar o centro profundo 
da vida pessoal, lá onde encontram signifi cado e verda-
de as motivações do nosso viver com o Mestre“. 
 Se hoje vivemos uma “crise de humanização”, 
urge que cada consagrado viva de tal maneira que pos-
sa, com sua vida, “narrar o humano marcado por Cris-
to”; possa atestar que “permanecer em Cristo permite 
que colhamos a presença do Mistério que nos habita e 
dilata o coração e que a vida com Jesus se torna muito 
mais plena e, com ele, é mais fácil encontrar o sentido 
para cada coisa”.

TESTEMUNHO

 “Despertai o mundo! Sede testemunhas de um 
modo diferente de fazer, de agir, de viver!”.

 Inúmeras vezes, citando o Papa Francisco, o 
documento nos lembra a luz e a força de que a vida 
consagrada se reveste e insiste para “que testemunhe-
mos a misericórdia, a ternura do Senhor, que aquece o 
coração, desperta a esperança, atrai para o bem”. 
 Somos convocados a dar um “testemunho es-
plêndido”, a sermos “homens e mulheres capazes de 
despertar o mundo, fecundos na alegria”. 

 Que o nosso cotidiano viver convença o mundo 
de que “Quem encontrou o Senhor e o segue com fi de-
lidade é um mensageiro da alegria do Espírito”.
 Auscultando nosso “coração que aspira a algo 
grande”, apressemo-nos, com e como Maria, a procla-
mar jubilosamente que “O primado de Deus é plenitu-
de de sentido e de alegria para a vida humana”.

Irmã Marinez Rossato
Comunidade Betânia - Itaquera

 Para nós Marcelinas, foi uma graça e um cari-
nho de DEUS e de nossa querida Congregação, na co-
memoração dos noventa anos da Aparição de NOSSA 
SENHORA DO DIVINO PRANTO, oferecer-nos a visita  à 
Padroeira da América Latina em Guadalupe, para co-
nhecer e partilhar a história e a fé de uma Nação, cujo 
povo ama e honra Maria. 
 Essa Peregrinação proporcionou-nos fraterni-
dade, cultura, conhecimentos históricos de lutas, de 
conquistas, conhecimentos geográfi cos, cívicos huma-
nos e religiosos.
 O México é um país grande na História, nas 
lutas e sobretudo na Religião. O povo reza com mui-
ta devoção e perseverança, com destaque os homens.  
Como Nossa Senhora apareceu a Juan Diego, eles en-
tenderam muito bem a mensagem e se tornaram fi -

PEREGRINAÇÃO
RELIGIOSA E CULTURAL 
AO MÉXICO 
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lhos obedientes, dando-nos exemplos de  fi delidade, 
de grande devoção a Maria, muito amor a Deus, aos 
irmãos e à Pátria. 
 Os dias 14 a 26 de junho deste ano foram ple-
nos de graças e bênçãos, de alegrias e conhecimentos, 
de partilha e fraternidade.
 Iniciamos o dia 14, com a oração da manhã e 
celebração Eucarística, em comunhão com nossas Co-
munidades que nos acompanharam no aeroporto e 
com orações durante a Peregrinação. Às 23h30, inicia-
mos com muita alegria a viagem. Chegamos às 7h30 do 
dia 15 na Cidade do México. Seguimos para o Hotel em 
Morelia; depois fomos à catedral para a Missa. Após o 
almoço visitamos os principais centros turísticos. Dia 
16 seguimos para Guadalajara, cidade rica de História, 
de cultura indígena e espanhola, registradas nas cate-

drais, palácio de governo e centros  culturais. 
Dia 18 continuamos a peregrinação, dirigindo-nos a 
Guanajuato, cidade rica em minerais. Visitamos as pi-
râmides e Ir. Carla foi a corajosa  galgando o cimo da 
Pirâmide do Sol, a terceira maior do mundo.
 Em todas as cidades tivemos Missas celebra-
das pelos padres locais, previamente contatados pelo 

Cleiton, guia turístico, pois o sacerdote que nos devia 
acompanhar durante a Peregrinação não conseguiu 
aprovação na documentação e não viajou para o Méxi-
co.
 Dia 19 seguimos para San Miguel de Allende 
e depois para Queretaro. Fomos recepcionadas pelas 
nossas Irmãs e alunos com calorosa fraternidade atra-
vés do hino de acolhida, conforme cultura local. Visi-
tamos as salas de aula com os alunos e professores. 
As Irmãs nos ofereceram delicioso almoço e a seguir 
continuamos a visita à cidade, pernoitando no hotel. 
Finalmente de 22 a 25 visitamos a cidade do México 
onde as Irmãs tem um Colégio e elas, com carinho, nos 
acompanharam no Santuário de Guadalupe, partici-
pando da solene Celebração Eucarística, em Ação de 
Graças. O Santuário é a Basílica velha decorada com 
duas estátuas, a de Juan Diego e a do Frei Juan de Zu-
managa, no altar principal . Foi consagrada Basílica em 
1909, pelo papa Pio X. As vestes de Juan Diego estão 
guardadas nesta Basílica.
 Em Guadalupe, muito nos emocionaram e dei-
xaram marcas  a piedade do povo, as peregrinações 
constantes, com celebração da Missa de hora em hora 

com plena participação de todos, lembra o nosso San-
tuário de Aparecida.
 Chamou-nos a atenção a piedade dos homens 
na devoção a Nossa Senhora de Guadalupe.
Rezamos por todos: nossas Irmãs, nossas Comunida-
des, nossas obras, nossos colaboradores  irmanados 
na MISSÃO MARCELINA.
RESUMINDO: México é grande na extensão, na popula-
ção, na economia, na cultura, na educação, na História, 
nas lutas e, sobretudo, na religiosidade. Vimos poucos 
templos de outras culturas religiosas.
 Com  gratidão a DEUS, à nossa querida Con-
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gregação, às nossas Comunidades e a cada Irmã, por 
esta maravilhosa e santa Peregrinação. Pedimos a Nos-
sa Senhora em seu  Santuário de Guadalupe que nos 
abençoe e nos mantenha unidos na MISSÃO a nós con-
fi ada no carisma Marcelino: ENSINAR Jesus, tornando-
-O MAIS DESEJADO, CONHECIDO E AMADO.

Irmã Maria Thereza Lorenzzoni
Comunidade Betânia – Itaquera

 Esta peregrinação aos Santuários Mexicanos 
foi uma graça de Nossa Senhora, porque foi Ela que me 
escolheu. Em todas as Igrejas que eu entrava sentia a 
presença de Nossa Senhora.
 Dia 26/6/2014, foi o dia especial para mim na 
Igrejinha do Índio no caminho que é uma subida mui-
to grande. Senti-me sem forças e desanimada, mas foi 
neste momento que senti a presença de Nossa Senho-
ra me segurando.  Foi uma alegria e uma força que não 
sei explicar, só sei dizer que cheguei até lá.
 

Ir Maria Hora de Oliveira
Comunidade Betânia - Itaquera

Ela me escolheu!

PEREGRINAÇÃO AO 
MÉXICO - EXPERIÊNCIA 
INESQUECÍVEL
 Momento forte de experiência com Deus, de ex-
periência com Nossa Senhora.
 Quanta riqueza! Quanta cultura! Quanta fé! Um 
povo que, aos meus olhos, deve ser admirado, pois 

traz a marca da fé, que 
é passada de pai para 
fi lho.
 Que história 
rica, sofrida, mas que é 
preservada ao longo do 
tempo.
 Quanta admi-
ração ao conhecer um 
pouco do México. Per-
cebi que não sabia 
nada de sua história, 
de sua economia, de 
sua cultura, de suas 

crenças e religiosidade.
 As palavras podem reduzir muito a experiência 
que os meus olhos, os meus ouvidos, o meu paladar, o 
meu olfato e o meu tato vivenciaram nesses dias. Pois, 
ao falar, não consigo expressar totalmente a minha ver-
dadeira experiência, o que realmente vivi e senti.
Tirei muitas fotos, mas não tenho dúvida de que houve 
momentos que nenhuma máquina pode registrar o que 
realmente vivenciei.
 Que grande graça poder estar no Santuário da 
Virgem de Guadalupe! Tamanha alegria, que me derra-
mei em lágrimas e percebi novamente que Deus se ma-
nifesta nos pequenos e na simplicidade.
 Que grande graça foi a convivência com as Ir-
mãs durante onze dias, Irmãs vindas de todas as comu-
nidades do Brasil.
 Grande felicidade foi conhecer um pouco de 
nossa Missão no México! Que alegria conhecer as Ir-
mãs Mexicanas, partilhar, conviver.
 Louvo e agradeço a Deus, a minha Congrega-
ção, a minha Comunidade Betânia por tão grande pre-
sente.
 Só tenho a dizer: “O Senhor fez em mim maravi-
lhas, Santo é o Seu Nome!”    (Lc 1, 49) 

Ir. Carla Rosimeire Felix
Comunidade Betânia - Itaquera
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PEREGRINAÇÃO 
MARCELINA A

GUADALUPE – MÉXICO

 Tive imensa alegria em participar da peregrina-
ção ao Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe com 
as Irmãs Marcelinas.
 Foi uma viagem abençoada do princípio ao fi m, 
pudemos vivenciar o amor e a ternura de Deus e de Ma-
ria Santíssima por todos os lugares e em todos os mo-
mentos.  Esta experiência estará em meu coração para 
o resto de minha vida.
 Só de estar onde Nossa Senhora esteve presen-
te é uma emoção inexplicável. Ver a imagem original, 
que foi estampada nas vestes do índio Juan Diego, dei-
xou-me sem fôlego. A emoção materializou-se em lá-
grimas e a fé no milagre que estava diante dos meus 
olhos fortifi cou a minha alma. Os momentos de oração 
foram intensos e sei que nossas preces foram ouvidas. 
Serei eternamente grata às Irmãs Marcelinas pela opor-
tunidade de dividir com elas momentos tão especiais. 
Que Deus as abençoe. 

E MARIA NOS
“CONVOCOU”

AO MÉXICO
 No ano 
passado recebe-
mos o “folder” 
que convocava 
para a peregri-
nação a Guada-
lupe. Conhecer 
Guadalupe era 
um dos meus 
(últimos?) so-
nhos. Pensei: 
não é para mim. 

 Na hora do sorteio - uma em cada 5 Irmãs da co-
munidade - eu saí para o corredor pensando: “se Nos-
sa Senhora quiser ela vai me chamar.” Mal saí, escutei 
meu nome e senti um calafrio. Ela me chamara! Um nó 
me fechava a garganta. Quanta emoção! 
 O tempo passou rápido e os caminhos foram se 
abrindo para que eu pudesse viajar.
 Ao chegar ao aeroporto, em São Paulo, começa-
mos a nos encontrar, as “convocadas”. 
 Sem orgulho nenhum só posso acreditar que 
foi ela, a Virgem de Guadalupe,  quem nos chamou pelo 
nome, o que para mim signifi ca que cada uma que ali 
estava, estava também bem perto do Coração da Mãe. 
Rostos alegres, felicidade estampada no sorriso aberto 
de cada uma. Obviamente todas estamos no Coração 
da Mãe. Cada uma recebe, em algum dia, ou momento 
da vida, a prova deste Amor materno, em diferentes for-
mas.
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 Excelente viagem. México! Visitamos, comovi-
das, vários Santuários. Todos, em algum altar, mostra-
vam a linda Virgem de Guadalupe, mas, pelo roteiro, 
estaríamos no Santuário onde se encontra a verdadeira 
imagem, somente na manhã do dia da partida de volta. 
Visitamos as comunidades de nossas Irmãs, no Méxi-
co. Vimos os “milagres” que fazem, pois são pouquíssi-
mas e se multiplicam para atender adultos e crianças, 
que recebem delas o carinho de que tanto precisam. 
 Que carinho tiveram também para conosco. 
Ficamos muito comovidas, inclusive pudemos sentir 
mais uma vez que a verdadeira família Marcelina, em 
qualquer lugar do mundo é sempre a nossa família 
querida. Obrigada, Irmã Antonia, obrigada a cada Irmã 
que nos recebeu de coração aberto. Jamais esquece-
remos o amor e a alegria com que nos receberam. Até 
encontramos ali Irmãs vindas da Itália. Que felicidade!                                   
 Cada vez mais o nosso coração se abria e ansia-
va pelo encontro com a Imperatriz da América Latina, a 
Senhora de Guadalupe. 
 Em cada Santuário a constatação da fi delidade 
à vivência religiosa do povo mexicano. Espantoso! Em 
algumas Igrejas vimos que, em dias de semana, são ce-
lebradas de 6 a 8 Missas. Sempre frequentadas, mos-
trando que o mexicano é um povo verdadeiramente re-
ligioso.

 Os dias foram passando e percebemos que Ela 
também queria estar mais tempo conosco. Uma só ma-
nhã era muito pouco. E Ela nos queria por mais tempo, 
ali, a seus pés.  Queria dizer-nos segredos, bem no fun-
do de nosso coração. Ganhamos um dia a mais na via-
gem e, na Missa Solene que marcava nossa despedida, 
ali estávamos unidas Irmãs do México, da Itália e do 
Brasil.
 Tomo as palavras da própria Virgem a Juan Die-
go e as tomo para nós, enquanto em cada coração brota 
a pergunta: Por que eu? Tantas irmãs mais santas que 
eu? Por que eu? “Meu fi lho, o mais querido! Eu quero 

que saibas, com certeza, que eu sou a perfeita e perpé-
tua Virgem Maria, a Mãe do verdadeiro Deus, através 
de quem tudo vive, o Pai de todas as coisas, que é o 
Senhor do Céu e da Terra. Desejo, ardentemente, que 
se construa aqui um “teocalli” (templo) em minha hon-
ra, no qual oferecerei e demonstrarei todo o meu amor, 
minha compaixão, minha ajuda e proteção ao povo”.  
Perguntei-me: e eu, que templo Ela desejava que eu 
construisse em Sua honra? Seria o templo do meu Co-
ração, o templo que ela me pedia? Com toda certeza! 
 Ali, diante da Padroeira, da Imperatriz da Amé-
rica Latina, senti que ela me dizia que, se eu estava ali, 
era porque ela queria dizer também a mim: “Aqui, ou-
virei teu pranto, aliviarei tuas dores e darei remédio a 
teus sofrimentos, necessidades e infortúnios.” E esse 
“aqui” era uma referência ao meu coração que vibrava 
de alegria e emoção. 
 Sim, Mãe, a experiência que ali vivi, é marca 
indelével em meu ser. Ali ocorreu algo inexplicável 
em meu interior. E sinto que nós, que ali estávamos, 
jamais esqueceremos este grande dom que a Virgem 
Mãe do Senhor nos presenteou. Voltei para o meu dia-
-a-dia, mas estou certa de que a Mãe vai me ajudar a 
ser mais fi el, a ser melhor, em cada dia da minha vida. 
Mãe, cuida de mim!

 Ir. Rita Baesso - Rio de Janeiro
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