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CORAÇÃO DE DEUS! E O MEU 
CORAÇÃO?

“O coração de Jesus é alegria, 
esperança, e felicidade dos seus po-
bres missionários, (as)” Escritos 5255. 
Celebrar a festa do amor de Deus, é 
lembrar  que Deus nos amou ilimita-
damente por primeiro, um mistério. 
Deus manifesta o amor com gestos 
de ternura, bondade, pequenez, pro-
ximidade; envia seu Filho em carne, 
e Ele humilha-se até à morte. Isto 
nos faz entender a grandeza do amor 

Sonhos de Comboni
através do pequeno. Tentação é pensar 
que o amor aconteça na grandiosidade 
e grandes discursos. O coração de Jesus 
nos ensina a viver o amor de Deus nas 
pequenas coisas: dar de comer, de be-
ber, visitar doente, detento... A concreti -
zação da misericórdia, vivida e ensinada 
por Jesus é a estrada do amor. A missão 
de Jesus se concreti za com homens e 
mulheres que saibam fazer essas “pe-
quenas coisas” por amor a um Deus que 
tem Coração!

 Vera Geraldo, comboniana

No mês de abril, dois missioná-
rios combonianos celebraram 
cinquenta anos de sacerdó-

cio. São pe. Severino, que atuou nas 
grandes periferias urbanas de Santa 
Rita (PB) e Salvador (BA), e pe. Car-
los, que doou boa parte de sua vida 
às comunidades do Espírito Santo. O 
que mais surpreende é o ânimo e a 
paixão que ambos ainda conservam: 
parece que a missão mantem vivos 
sonhos e compromissos! Em tempos 
em que a fi delidade é um desafi o e 
um dom de Deus para a missão, é ins-
pirador ter pessoas que nos confi am 
que “valeu a pena”!

Terra livre!
Esse é o nome do Acampamento 

que a cada ano milhares de represen-

que Papa Francisco remarcou com 
força, na abertura do Sínodo para a 
Amazônia.

Moçambique em lágrimas
Por duas vezes os ciclones do 

Oceano Índico arrasaram as comu-
nidades de Moçambique, um dos 
países mais pobres da África. Nossos 
missionários atuam há mais de 70 
anos neste país e estão agora des-
dobrando-se junto às populações 
locais, na solidariedade e na gestão 
da emergência. Mais um trágico efei-
to das mudanças climáti cas, geradas 
pelo modelo de produção, consu-
mo e descarte que não se sustenta 
mais...

Dario Bossi, comboniano

tantes dos povos 
indígenas reali-
zam em Brasília, 

para gritar nova-
mente, aos poderes 

públicos e à socieda-
de, aquele “Nós exis-

ti mos!” que reverberou 
na memória dos 500 anos 

de invasão e colonização. A 
Família Missionária Combonia-

na solidarizou-se com os povos in-
dígenas e suas preocupações, pelas 
graves violações que o Governo está 
realizando ou favorecendo, logo nos 
primeiros meses do ano. O protago-
nismo dos povos indígenas é uma de 
nossas prioridades missionárias no 
conti nente, e também é a insistência 

Mundo Comboniano
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Cem anos 
de doação

Pe. Carlos Faggion, em Carapina - ES
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Além Fronteiras

Oi amigos! Hoje estive pensando como o tem-
po passa, tudo muda só Deus permanece; já 
faz dez anos da minha ordenação. Durante 

estes anos de trabalho como missionário, estou ven-
do tantas coisas bonitas que Deus foi realizando em 
minha vida. Sei  também dos meus limites, 
porém a graça de  Deus é maior que 
meus fracassos. Neste trabalho 
de animação missionária que 
realizo aqui no Peru, busco 
levar a mensagem de Je-
sus a todos os lugares do 
sul do país. Visito colégios, 
paróquias, emissoras de rá-
dio… com um único objetivo: 
fazer que a palavra de Deus 
chegue a todos. Muitas vezes 
chega também o cansaço, por 
causa da geografia e das mon-
tanhas, algumas vezes 
a  quatro mil metros 
do nível do mar. 
Porém com a 
fé no Deus da 
vida vamos 
l e v a n d o 
adiante os 
trabalhos. 

Estou na paróquia do Bom Pastor que fica na cidade de 
Arequipa, a segunda cidade do país. Por isso, como en-
carregado da animação missionária, visito todos os co-
légios e paróquias, celebrando missas, dando palestras, 
pregando retiros, fazendo reuniões com grupos. Impor-
tante mesmo é ver o povo crescendo na fé, motivado 

pela esperança de ver um país melhor. O encontro 
com as pessoas me faz também crescer como 

missionário, porque me ensinam mais do que 
eu posso ensinar a elas; fico admirado vendo 
todo o mundo buscando novas maneiras de 
levarem adiante  sua fé, seu trabalho e seus 
costumes. Agradeço muito ao povo perua-

no por me ensinar tantas coisas bonitas. 
Não sei até quando vou continuar neste 
trabalho de animação missionária, porém 
vou dando o melhor de mim para que o 

trabalho seja bem feito em vista da 
missão e do que Deus me 

pede aqui. Deixo tudo nas 
mãos de Deus: o futuro 

pertence a Ele. Mas 
termino como co-
mecei: o tempo 

passa só Deus 
permanece. 

Serafi m Costa, 
comboniano
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 O TEMPO PASSA 
SÓ DEUS PERMANECE

Na altitude de quatro mil metros o pe. Serafi m nos conta 
suas experiências missionárias na cidade de 

Arequipa/Peru

1ª Comunhão na paróquia do Bom Pastor - Arequipa
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1ª Comunhão na paróquia do Bom Pastor - Arequipa
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Esta frase dita pelo Pe Eze-
quiel Ramin tem, de fato, um 
sentido profundamente mis-

sionário, de total entrega a Deus e 
à missão. 

“Se minha vida lhe pertence...” 
expressa sua vida encarnada e 
doada aos mais pobres dos po-
bres. Primeiro, é importante ter 
bem claro que esta frase não tem 
somente um sentido físico pessoal 
de vida e morte mas, sobretudo, de 
VOCAÇÃO e MISSÃO, em sentido 

a m p l o . 
De fato, sua 

vida de consagrado 
e ordenado já não é apenas pro-
priedade sua, mas da Igreja e com 
esta, fazendo-se presente em todo 
o mundo, intimamente ligada ao 
coração de Cristo, cabeça da mes-
ma Igreja. Partindo daqui, pode-
mos entender o que o Pe. Ezequiel 
nos quer ensinar com esta afir-
mação de pertença: vida, morte, 
povo, Amazônia.  Com isso, enten-
demos também, a paixão de um 
coração missionário, que ao en-
carnar-se numa realidade onde a 
vida está ameaçada, faz um pacto 
com as principais vítimas do sis-
tema. E, tomado de grande amor 
e (com)paixão é capaz de ir até 
às últimas consequências, doan-
do sua vida. E para que possamos 
entender o sentido das palavras 
e da frase como um todo, se faz 
necessário “comungar” da vida, 
vocação, paixão e missão deste jo-
vem missionário e mártir. Eis aqui 
uma bonita catequese a partir 
dessa afirmação e do testemunho 
deixado por ele.

A segunda parte da frase “…
também lhe pertence minha mor-
te” exige uma cuidadosa reflexão a 
fim de entendermos o contexto em 
que ela foi dita, mas também nos 

Pois sua vida de 
consagrado e ordenado 

já não é apenas 
propriedade sua, mas 
da Igreja, e com esta 
fazendo-se presente 

em todo o mundo, 
intimamente ligada 

ao coração de Cristo, 
cabeça da mesma Igreja. 

“Se minha vida lhe 

pertence, também lhe 

pertence minha morte.”

 (Ezequiel Ramin).

Em FocoEm Foco

“Se minha vida lhe 

pertence, também lhe 

pertence minha morte.”
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cabe atuali-
zá-la. Se pensar-

mos na morte, como fim, 
tudo estaria acabado naquela 

manhã do dia 24 de julho de 1985. 
Mas não foi isso que o Pe Ezequiel 
quis nos deixar como testemunho 
missionário e profético. Sua morte 
precisa ser interpretada à luz de 
uma análise que possibilita VER o 
contexto do martírio: Amazônia; 
anos 80; regime político de forte 
repressão pela ditadura militar; 
intenso fluxo migratório proce-
dente de todas regiões do Brasil 
e conflitos armados em diversas 
partes da Rondônia. Dentro desse 
cenário estavam as vítimas es-

quecidas e 
invisíveis, como 

reféns dos ‘lobos’. E 
por força do Espírito, autor 

e protagonista da missão, os pro-
fetas se compadecem das vítimas 
e estas transformam-se em cau-
sa, gerando opção preferencial e 
evangélica, que naquela época era 
opção clara na diocese de Ji-Pa-
raná, liderada pelo então pastor, 
dom Antonio Possamai. Aí está, 
portanto, a interpretação: minha 
morte é minha CAUSA. Vejam, a 
“morte” já não é mais morte. Ela 
é transformada em causa, que é 
motivo de vida, missão e entrega... 
Se torna força de ressurreição!

Passados 34 anos, é possível 
experimentar um sentimento e 
ardor missionário semelhante ao 
que moveu o Pe Ezequiel, o qual 
foi profundamente tomado no co-
ração e em todo o seu ser: as ra-
zões evangélicas de sua entrega. A 
vida de Ezequiel pertence, de fato, 

a todas 
as pessoas, às 

quais ele se doou pes-
soalmente: famílias sem 

terra ameaçadas de expulsão e 
morte; Comunidades Indígenas, 
igualmente ameaçadas; e a Ama-
zônia como um todo. Mas pertence 
igualmente a todas e todos nós, às 
Comunidades e Organizações so-
ciais que comungam a fé no Cruci-
ficado-Ressuscitado e n’Ele fazem 
memória dando testemunho de fé 
na realidade concreta. Também, 
consideramos elementos de per-
tença à sua vida os sinais de liber-
tação que surgiram, a partir do 
sangue derramado: Comunidades 
Eclesiais de Base (CEBs), Escolas 
Famílias Agrícolas (EFAs), Proje-
to/Instituto Padre Ezequiel Ramin 
(IPER), Associações, Acampamen-
tos, Assentamentos, etc. São sinais 
proféticos que perpetuam o mila-
gre das reais transformações so-
ciais, incomodando as forças con-
trárias que ameaçam o bem viver. 
Pe. Ezequiel, sua vida é nossa vida. 
Sua causa é nossa causa!

A opção pelos pobres e pela 
Amazônia é memória martirial e 
Pascal ontem, hoje e sempre!

José Aparecido de Oliveira,
Insti tuto Padre Ezequiel Ramin – IPER/

Rondônia

11ª Romaria da Terra e III Romaria do 
Pe. Ezequiel, Rondolândia 2018

“Se minha vida lhe 

pertence, também lhe 

pertence minha morte.”

 (Ezequiel Ramin).
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11ª Romaria da Terra e III Romaria do 
Pe. Ezequiel, Rondolândia 2018
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“Estava doente 
e na prisão e 
tu foste me 

visitar” Mt 25,36. São 
palavras com a maior 
atualidade, também en-
tre nós, no Brasil. Um 
sistema prisional que se 
enquadra na economia, 
sociedade e políti ca 
brasileiras e, ainda para 
mais, entregue a insti -
tuições com fi ns lucrati -
vos, consti tui uma reali-
dade que no mínimo,  é 
desafi adora.

A igreja sempre mos-
trou atenção e envolvi-
mento nessa dura reali-
dade. Em especial o mé-
todo da Associação de 
Proteção e Assistência 
aos Condenados – APAC, 
prima pela confi ança de 
que a recuperação sem-
pre é possível.

A “prisão sem grades” de fato en-
trega a responsabilidade pela segu-
rança aos ‘recuperandos’ (não pre-
sidiários, nem presos), prescindindo 
assim da pesada estrutura da guar-
da prisional. Não existi ndo guar-
das, também não há necessidade 
de armas. O segredo da seguran-
ça foi um dia expresso por um dos 
recuperandos: “Do amor ninguém 
foge”.  A cada pessoa condenada 
é dada a oportunidade de tomar a 
vida em suas mãos e assumi-la, para 
lhe dar a volta. Todos são ajudados 
a enfrentar suas ações, a fi m de se 
reconciliarem com sua história, sua 
família e a sociedade em geral. Só 

Pastoral Carcerária  
APAC

assim podem se tornar 
pessoas novas.

A experiência teve 
seu início em São José 
dos Campos, interior de 
SP, quando Mario Ott o-
boni, juntamente com 
um grupo de voluntários 
envolvidos na pastoral 
carcerária visitaram o 
presídio local. Ficaram 
de tal modo chocados 
com as condições desu-
manas dos presos, que o 
próprio Dr. Mário come-
çou a pensar na criação 
de uma metodologia 
que possibilitasse àque-
las pessoas de começa-
rem a recuperar a sua 
autoimagem, por meio 
da esperança, confi ança 
e misericórdia.

Com mais de 46 anos 
de trabalho, adminis-

trando 51 Centros de Reintegração 
Social no Brasil, e aplicando parcial-
mente o Método em 12 países, tais 
como Chile, Itália, Costa Rica, etc., a 
APAC se sente orgulhosa e animada a 
prosseguir, não somente pelo fato de 
a reincidência dos recuperandos girar 
em torno dos 15%, quando a média 
nacional é em torno de 85%, mas 
também a redução do custo por recu-
perando, em torno de 1/3, se compa-
rado com os presídios comuns. Não 
menos importante, precisa registrar 
a ausência de rebeliões, o tratamento 
humano e respeitoso ao recuperando 
e seus familiares, etc. Acesse fb ac.
org.br e conheça mais.

Valdeci Ferreira, LMC

A “prisão sem 

grades” de 

fato entrega a 

responsabilidade 

pela segurança 

aos ‘recuperandos’ 

(não presidiários, 

nem presos)

Igreja em saída
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Venha ser um comboniano!Contato:Pe. Vicente Rutaremwa  (31) 97358-5574vinpaulo123@gmail.com

Pe. Vicente Rutaremwa  (31) 97358-5574

Sou Wédipo, escolásti co com-
boniano natural de Nova 
Venécia, ES, terminei meus 

estudos de teologia em dezembro 
de 2018 e fui desti nado ao México 
para fazer o serviço missionário 
antes de ser ordenado.  Minha vo-
cação à vida religiosa missionária 
começou bem cedo, ti nha uns 10 
anos quando falei que queria ser 
padre.  Minha mãe era muito re-
ligiosa e sempre insisti a na impor-
tância de frequentar a Igreja e aju-
dar na comunidade. Me engajei 
primeiro na Pastoral da Criança e 
depois na Pastoral da Juventude, 
foi aí que pude senti r mais forte 
a atração para a vida missionária. 
Comecei a parti cipar de encontros 

vocacionais e a conhecer melhor 
os combonianos: irmãos, padres, 
irmãs e leigos que se dedicavam 
com carinho e generosidade à 
missão. Pensei então: quero ser 
missionário também!  

Entrei no seminário combonia-
no em 2009, para fazer  a primeira 
etapa de formação, o postulanta-
do, onde também se estuda a fi lo-
sofi a. Em 2012 vim para o México 
para fazer o noviciado, etapa na 
qual fazemos nossa primeira con-
sagração. Em 2014, fui enviado ao 
Brasil, onde estudei teologia, em 
São Paulo. Acredito que a missão 
se vive no dia a dia com intensida-
de e dedicação. Penso que isso faz 
falta em nossos dias: viver com in-
tensidade um projeto de vida que 
não esteja centrada em si mesmo, 
mas voltada ao serviço do próxi-
mo. A vida como dom de Deus, é 
para ser parti lhada.

Wédipo Paixão, comboniano

Wédipo em Sapopemba, zona leste/SP

Quero ser Missionário 
também!

ESPECIAL N 50Vinde e Vede
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Novidade: 
Espaço Jovem
Este espaço é para os grupos 
de jovens e catequistas. “Não 

há pintor, não há escultor, que 
possa ser comparado àquele 
que possui a grande arte de 

modelar o coração dos jovens”. 
Nesta espiritualidade (pode ser 

uma caminhada ou um terço 
diferente, enriquecido com 

cantos, coreografias, jograis, 
depoimentos) a comunidade reza 
com adolescentes e jovens no mês 

vocacional de Agosto. 

A história do jovem Davi (1Sm 16, 10-13)
Uma das coisas que mais entristece qual-
quer jovem é não receber a confiança dos 
mais velhos. Há quem diga que o jovem é 
naturalmente irresponsável. No entanto, 
parece que Deus não pensa assim, pois 
confiou os momentos mais importantes 
da história da salvação a pessoas jovens.   

Uma jovem chamada Maria (Lc 1, 30-38)
Deus colocou nas mãos da jovem Maria 
a decisão mais importante da história.  
Quantos jovens estão em tempo de de-
cisão… E quantos de nós… É preciso a fé e 
a coragem de Maria para dar um passo. 
A juventude é tempo de questionamen-
to... é preciso ter também a disponibili-
dade de Maria. 

A adolescência de Jesus (Lc 2, 41-52)
O adolescente Jesus deixou os seus pais 
preocupados. Quem já não passou por 
uma situação parecida? Não basta 
crescer em tamanho. Também não basta 
entrar na faculdade e ser bem visto pe-

gos… é preciso ter cuidado para não 
perder a principal: Jesus. É preciso le-
var Jesus aos outros para que o possam 
conhecer.
Rezemos para que os jovens vençam a 
tentação do jovem rico e se deixem tocar 
pelo amor de Jesus; que tenham a cora-
gem de largar as riquezas que consti-
tuem o seu mundo para se abrirem à 
missão. 

Um jovem que disse sim (Jo  19, 25-27)
João disse sim e tornou-se símbolo de 
ternura, alegria e amor. O jovem João 
esteve presente em momentos mar-
cantes da vida de Jesus: o mais jovem 
dos apóstolos, foi o único a seguir… e 
a permanecer junto à cruz. Diante dos 
apelos da droga, da violência, do jogo ou 
de tantos outros caminhos de felicidade 
passageira, o jovem é chamado a esco-
lher o caminho da vida.

Gostaram da novidade? 
Aguardamos suas sugestões para 
os próximos números!

los outros. O jovem precisa de um cres-
cimento integral: no corpo, na mente, no 
coração. 

Um jovem que disse não (Mt 19, 16-29)
Entre as muitas riquezas que o mundo 
hoje dá aos jovens: internet, música, ami-

APADRINHE  UM  COMBONIANO  EM  FORMAÇÃO
Crie uma Bolsa de Estudo parcelada, à sua medida:
 ➥ um mês: 100,00 reais   ➥ completa: 5.000,00 reais
 ➥ um ano: 1.000,00 reais  
Minha contribuição:                  ,00
Cheque ou Depósito bancário: Bradesco, Agência 02199-7 – Conta 000599-1

NOME:

    Email:

Cheques e transferências em nome de: Província dos Missionários Combonianos do Brasil, CNPJ: 27120062/000193

    Email:

Por favor, nos envie no Whatsapp 
(11 97956 8317) o comprovante do seu depósito.


