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PREFÁCIO

Querido leitor, 

O livrO dOs escritOs dO Pe. ezequiel ramin, que você tem na 
mão, pode ser considerado um valioso elemento para compreender 
uma personagem missionária que deixou sua marca na caminhada 
da Igreja do Brasil na década de 80. - Uma Igreja que teve a co-
ragem profética de avançar com o povo de Deus, sem fechar os 
olhos ante a dramática situação de inúmeras famílias de campo-
neses e de povos indígenas da Amazônia. Posseiros e indígenas, 
simultaneamente autores e vítimas da ideologia pátria da coloni-
zação, do assim chamado ‘Eldorado brasileiro’: uns são heróis do 
desbravamento “de uma terra sem homens” e outros são vítimas 
sacrificiais de “homens sem-terra”, imbuídos de ideias messiânicas 
da segurança e cidadania. Infelizmente, quando as ideologias se 
propagam, quem sofre são os pequenos: ou porque quem ocupa e 
reivindica os direitos dispara, ou porque quem se sente constrangi-
do foge duvidando da sua própria identidade. Nesta situação, se a 
Igreja toma posição pelo mais fraco passa automaticamente para o 
lado dos que se envolvem em política, e a acusação mais benigna é 
a de trair sua missão religiosa. O leitor pode, desde já, se aperceber 
que o dilema atravessa e assola toda a história da evangelização de 
todos os tempos e interpela todas as consciências.

O livro que trata da figura do Pe. Ezequiel Ramin, já por si 
mesmo, faz compreender que “ninguém pode defender os pobres e 
ter a sua vida salva”; não se pode escolher os mais fracos e receber 
uma salva de palmas dos poderosos.
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O livro tem um valor incontestável, uma vez que são cronolo-
gicamente apresentadas as suas cartas desde 1972 até às vésperas 
da sua morte.

O estilo do Pe. Ezequiel Ramin é semelhante ao dos impressio-
nistas: pinceladas de cor, rápidas e incisivas, que deixam vislum-
brar a dramática situação por parte de um missionário que sente, 
analisa e descreve a realidade desde dentro. Portanto, nem mera 
objetividade e nem dados frios, mas brasa que queima o coração. 
Na sequência dos fatos, sobressaem rostos: de um Cristo semeador 
que sai e não volta para casa, acabando na cruz com o feitio do 
povo sofredor; dos posseiros e dos indígenas, capazes de muito 
amor e de tenaz esperança de um futuro mais justo; e finalmente, 
de um missionário “diferente” que joga tudo o que é e o que tem, 
em nome de uma Boa Nova que precisa ser encarnada. 

Por isso, querido leitor, você não deve se deixar distrair por uma 
prosa seca e explicitamente não elaborada, ou se decepcionar pela 
brevidade e pequeneza de alguns conteúdos. Pe. Ezequiel Ramin 
quer apresentar, melhor dizendo, quer transmitir e chegar veloz-
mente ao essencial. O pobre não tem tempo e nem sabe florear os 
seus conceitos: interessa-lhe mais provocar uma emoção capaz de 
produzir decisões e fatos concretos. Alerto que aqui “é preciso ler 
pensando”!

De resto, estas cartas parecem imediatas e às vezes, banais, mas 
não o são. Por mais que possam parecer pessoais, estas cartas fo-
ram escritas por alguém, cuja sensibilidade eclesial se enraizava 
em documentos do Vaticano II, da Conferência Geral do Episcopa-
do Latino-americano e do Caribe e da CNBB, bem identificáveis. 
Em síntese, elas deixam divisar: uma igreja que se constrói sobre a 
Palavra de Deus (DV); uma igreja comunhão, de olhos bem abertos 
sobre o mundo e que suja as mãos e pés na realidade dos humanos 
seus irmãos (LG e AG); uma Igreja que registra e documenta o gri-
to cada vez mais impressionante dos pobres (Medellin); uma Igreja 
que não tem medo de se colocar ao lado dos pobres, arriscando a 
sua própria vida (Puebla); uma Igreja que tem na cara a cor da pele 
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queimada pelo sol e, no corpo, o sangue das testemunhas tombadas 
no sulco do trabalho escravo. “Querido irmão, - proclamava o Pe. 
Ezequiel Ramin na homilia de 17 de fevereiro de 1985 - se a minha 
vida lhe pertence, também lhe pertence minha morte” 1. Em suma, 
uma igreja viva que tem a ousadia de pensar e de agir.

Não se trata de cartas que nos permitam sossegar, porque são 
mais as perguntas deixadas em aberto do que aquelas que rece-
bem uma resposta. A saber: Pe. Ezequiel Ramin foi imprudente? 
Foi um ingênuo sonhador ou alguém que viu o que outros não 
chegaram ou não podiam ter chegado a vislumbrar? Ele será um 
mártir? Que tipo de mártir? Será suficiente proclamá-lo mártir 
da terra prometida? Qualquer que seja a nossa resposta, há uma 
afirmação do Pe. Ezequiel Ramin a entrar em nossa carne viva, na 
da nossa Igreja e da sociedade: “Libertemos as pessoas da fome, 
das doenças, façamos delas pessoas livres, testemunhando deste 
modo o Cristo que está dentro de nós. A este ponto, amigos, se 
não fizermos parte da solução, faremos parte do problema. Pen-
sem nisso e façam as contas!”. Compreendamos que o desafio 
lançado pelo Pe. Ezequiel Ramin nestas suas cartas: “De que par-
te nós estamos?” não exclui alguém, mas inclui a todos, partindo 
dos pobres em carne e osso. Um deles, como palavra final de 
comentário, deixa-nos o seu canto:

“Peregrino nas estradas de um mundo desigual. Espoliado pelo 
lucro e ambição do capital. Do poder do latifúndio, enxotado e 
sem lugar. Já não sei pra onde andar, na esperança eu me apego 
ao mutirão.

 Quero entoar um canto novo de alegria. Ao raiar daquele dia 
de chegada em nosso chão. Com meu povo celebrar a alvorada, 
minha gente libertada, lutar não foi em vão.

 Sei que Deus nunca se esqueceu dos oprimidos o clamor e Je-
sus se fez do pobre solidário e servidor. Os profetas não se calam 

1  Texto completo da homilia, de 17 de fevereiro de 1985, p. 159.
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denunciando a opressão. Pois a terra é dos irmãos! E na mesa, 
igual partilha tem que haver.

 Pela força do amor, o universo tem carinho e o clarão de suas 
estrelas ilumina o meu caminho. Nas torrentes da justiça, meu tra-
balho é comunhão. Arrozais florescerão... em seus frutos liberdade 
colherei” (Migrante – autor desconhecido).

Pe. Arnaldo Baritussio
Postulador2 da Causa sobre o martírio do Pe. Ezequiel Ramin

Pádua, Quinta Feira Santa 29 de março de 2018

2  A pessoa responsável por um processo e toda a documentação relativa a uma causa de 
beatificação/canonização.
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Padre Ezequiel Ramin:

TESTEMuNhA DE uM AMOR SEM lIMITES

• Um jovem com Um coração sem fronteiras

nascidO em Pádua, itália, em 9 de fevereiro de 1953, Ezequiel 
Ramin aprendeu desde cedo a viver a fé com autenticidade e enga-
jamento. Seus pais, Mário Ramin e Amirabile Rubin, educaram na 
honestidade os seus seis filhos: Paulo, Antônio, Filipe, Ezequiel, 
Gaudêncio e Fábio. Léle, como o costumavam chamar em casa, 
era simpático e carinhoso. Teve uma infância e uma adolescência 
serenas, ancoradas na fé e na prática religiosa, estudo e trabalho, 
sacrifício e sobriedade, amor e ajuda recíproca, simplicidade e ho-
nestidade. Uma família marcada, sobretudo, pela total dedicação 
da mãe, que iluminava o seu dia a dia com a missa diária e a oração 
constante, mesmo até durante os trabalhos domésticos.

Estudou, cresceu e viveu sua juventude sonhando com soluções 
para alguns problemas dos países mais pobres. Não se contentou 
com teorias mas se envolveu diretamente no movimento “Mãos 
estendidas”, até assumir a liderança. Em várias fotos do álbum de 
família Ezequiel aparece com um megafone na mão, dando instru-
ções aos participantes das atividades que realizavam. Para além 
dos temas de estudo, trabalhou com muitos outros jovens orga-
nizando atividades e catando materiais recicláveis, com o fim de 
arrecadar fundos e financiar micro projetos.

Inspirou-se no testemunho profético de pessoas que viviam 
de modo radical o serviço aos mais pobres, entre os quais: Raoul 
Follereau, que dedicou a vida aos leprosos; Abbé Pierre, fundador 
da comunidade Emaús para o serviço dos mendigos e refugiados; 

uM JOVEM COM uM SONhO

• Jovem de Pádua, Itália

Nascido em Pádua em 1953, Ezequiel Ramin aprendeu desde 
cedo a viver a fé com seriedade e sem hipocrisia. Os pais educaram 
na honestidade os seus seis filhos. Ezequiel era simpático e cari-
nhoso. Estudou, cresceu e viveu sua juventude sonhando com so-
luções para alguns problemas dos países do sul do mundo. Não se 
contentou com teorias mas se envolveu diretamente no movimento 
“Mãos estendidas” até assumir a liderança. Para além dos temas de 
estudo, trabalhou com muitos outros jovens organizando ativida-
des e catando materiais recicláveis, com o fim de arrecadar fundos 
e financiar micro projetos.

Neste ambiente, pouco a pouco amadureceu sua vocação mis-
sionária. Entendeu que não era suficiente dedicar algumas horas 
por semana em benefício dos excluídos e, por isso, decidiu ser mis-
sionário. Foi assim que, no final do ensino médio seus pais lhe per-
guntaram qual curso iria seguir na universidade. Sem mais, convi-
dou eles a entrarem no carro e levou-os até à casa dos Missionários 
Combonianos e onde lhes disse: “Eis a minha faculdade!”

No ano seguinte (1972) iniciou a formação na Itália e progres-
sivamente continuou a mesma na Inglaterra, nos Estados Unidos e 
no México. Foi ordenado em 1980 e viveu seus primeiros anos de 
serviço missionário na Itália entre animação vocacional juvenil e 
serviço de apoio às vítimas de um terremoto perto de Nápoles. Seu 
sonho de partir finalmente se realizou em 1984.
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Paulo Freire, que criou um método inovador para a alfabetização 
de adultos e Dom Hélder Câmara, bispo do nordeste brasileiro 
comprometido com os pobres, com os direitos humanos e conhe-
cido por haver proferido a famosa frase: “Quando dou comida aos 
pobres, me chamam de santo. Quando pergunto porque eles são 
pobres, chamam-me de comunista”. 

A maneira de ser de Ezequiel associava grande sensibilida-
de pelos pobres junto a uma personalidade forte, moldada pelos 
movimentos estudantis europeus dos anos 60 – 70, que o tinham 
puxado para ‘coisas grandes’. Essa sensibilidade e compromisso 
pelos mais necessitados e excluídos esteve presente em sua espi-
ritualidade desde muito cedo, como se pode ver em um discurso 
que pronunciou com apenas 18 anos, por ocasião do Dia Mundial 
das Missões: “Cristo está agora no caminho de Emaús, nas estra-
das, no rosto do irmão pobre, no ancião devorado pela lepra, nos 
milhões de esfomeados, e nas 600.000 crianças mal alimentadas. 
O cristianismo é um forte compromisso que pode, se nós o quiser-
mos, tornar-se um discurso de vida para quem está ao nosso lado. 
Se nós quisermos, pois não se pode chegar a Deus sozinho”.

Pouco a pouco amadureceu sua vocação missionária. Entendeu 
que não era suficiente dedicar algumas horas por semana em be-
nefício dos excluídos. Seu coração lhe pedia algo mais. Sentia que 
Deus o chamava a ir em missão além fronteiras, e por isso, decidiu 
ser missionário. Foi assim que, no final do ensino médio seus pais 
lhe perguntaram qual curso iria seguir na universidade. Sem mais, 
convidou-lhes a entrarem no carro e levou-lhes até à casa dos Mis-
sionários Combonianos, onde lhes disse: “Eis a minha faculdade!”

• em preparação para a vida missionária

Iniciou a formação ao sacerdócio e à vida religiosa missionária 
na Itália em 1972. Em Florença fez a primeira etapa da formação 
(Postulantado) e cursou Filosofia. Em seguida, foi a Venegono para 
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fazer o Noviciado, uma etapa formativa que visa viver uma profunda 
experiência de Deus, conhecer o carisma comboniano e preparar-se 
para a consagração a Deus por meio dos votos religiosos. Ao chegar 
ao fim do noviciado, escreveu uma carta ao Superior Provincial ma-
nifestando a sua livre vontade de consagrar-se a Deus com os votos 
de pobreza, castidade e obediência e de fazer parte da congregação 
dos Missionários Combonianos: “Por quanto constatei na minha 
vida, à luz do Senhor ressuscitado, com serenidade, ponho-me nas 
Suas mãos, confiando-Lhe todos os meus dias”.

A seguir, foi enviado à Inglaterra para estudar inglês, uma vez 
que estava previsto para que cursasse os estudos de Teologia na 
Uganda. No entanto, devido a problemas políticos que se viviam 
na Uganda naquele então, somado às dificuldades para conseguir 
o visto, sua destinação foi mudada para os Estados Unidos, em 
Chicago, onde permaneceu até 1979. 

Na formação comboniana, os jovens estudantes costumam vi-
ver diferentes experências missionárias junto aos mais pobres, em 
especial durante as férias de verão. Uma dessas experiências mar-
cantes para o Ezequiel ocorreu quando foi para uma comunidade 
de afrodescendentes em Richmond, na Virgínia, no sul dos Esta-
dos Unidos, em 1977. Conheceu a face dos Estados Unidos dos 
excluídos e empobrecidos. Ao retornar, partilhou esta experiência 
com o seu irmão Paulo: “Eu voltei de Richmond como já saberás. 
Foi um pouco duro devido a muitas coisas, mas estou contente de 
ter estado lá e de ver a situação. É um outro aspecto desta gran-
de América. A pobreza estava em cada casa... Encontrei gente de 
quarenta anos que me procurava para perguntar-me o que deve 
fazer. Estive com os alcoolizados, com os mendigos, com meni-
nas grávidas com treze anos. Todos pediam para serem escutados, 
compreendidos e assim por diante”.

Outra vivência missionária marcante durante a formação foi o 
trabalho pastoral que realizou na paróquia de Santa Ludmila, for-
mada por imigrantes mexicanos. Em uma carta endereçada à sua 
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família, conta a atividade pastoral que desenvolvia: “Aqui há mui-
to a fazer, mas parece-me que a minha ocupação seja procurar 
trabalho para os mexicanos. A sua vida é incrível. Dói-me o cora-
ção quando entro em certas casas. Cada semana eu levo algo para 
eles comerem e, agora com este frio, procuro providenciar também 
algo de bom e de quente para vestirem. Hoje corri para comprar 
um par de sapatos para um menino de sete anos que caminhava 
sobre a neve com sapatos sem sola! Jesus! Sempre em frente!” 3.

Antes da sua ordenação, os formadores lhe pediram para que fos-
se ao México, a fim de viver uma experiência missionária que lhe 
ajudasse a pôr juntas a Teologia e a prática pastoral. Sua maneira de 
ser e pensar nem sempre foi bem aceita por todos, como relata o Pe. 
Otávio Raimundo, que o acompanhou em sua experiência em La 
Paz: “Ezequiel teria sido julgado mais sobre a fidelidade a certas 
regras do que sobre a sua abertura, atenção e doação aos últimos”. 
Isso teria pesado para que a sua ordenação fosse postergada. No en-
tanto, o Pe. Raimundo enxergou o seu amor e empatia pelos pobres, 
como relatou em uma carta: “A realidade dos pobres ressoava pro-
fundamente no seu coração. Perto da paróquia, vivia uma família 
muito pobre. Visitava-a e levava-lhe alguma coisa para comer. Um 
dia, ao vermos algumas crianças, disse-me: ‘Assim não consegui-
rão viver como verdadeiras crianças; levarão consigo por toda a 
vida as consequências da desnutrição’. Partilhava comigo com um 
olhar triste, de uma pessoa que se deixava emocionar”.

• animador vocacional entre a jUventUde

Foi ordenado em 1980, em Pádua e viveu seus primeiros quatro 
anos de serviço missionário na Itália trabalhando na animação vo-
cacional juvenil. Dois meses depois da ordenação, um terremoto 
sacudiu a região de Nápoles, no Sul da Itália. Não teve dúvidas: 
aquele era o lugar do missionário. Deixou tudo e lá foi ele junto 

3  Cf. Carta à família de 2 de dezembro de 1978, p. 97.
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com o Pe. Fernando Caprini para San Mango Sul Calore, uma al-
deia da montanha em Avelino, para socorrer as vítimas. 

Depois de alguns meses, quando a situação já estava mais es-
tabilizada, regressou ao serviço de animação vocacional. Encon-
trava-se com os jovens e fazia diferentes atividades em favor das 
vocações e da missão. Durante este período, escreveu uma mensa-
gem inspiradora aos jovens de uma escola, que toca a cada um de 
nós: “Gostaria de dizer algo especial para vocês que são sensíveis 
às coisas belas: tenham um sonho! Cultivem um sonho bonito e o 
sigam por toda a vida! A vida que tem um sonho é uma vida feliz. 
A vida que segue um sonho é uma vida que se renova a cada dia. A 
nossa vida que parece longa, na verdade é curta. Que o sonho de 
vocês faça felizes não somente todas as pessoas, mas inclusive as 
próximas gerações. É belo sonhar de fazer feliz toda a humanida-
de. Não é impossível!” 4. 

• Um sonho feito realidade

O Pe. Ezequiel tinha um belo sonho: amar sem fronteiras. Seu 
sonho não incluía somente a si mesmo, mas nele estavam muitas 
pessoas, e até mesmo as futuras gerações. Tinha um coração aberto 
a todos, desejoso de amar sem medidas: um coração missionário. 
Queria dedicar toda a sua vida, e caso fosse necessário também a 
sua morte, à causa do Evangelho e servindo os mais pobres. So-
nhava em sair em missão rumo a quem mais necessitava para parti-
lhar o amor, a Palavra de Deus, a alegria de conhecer a Jesus Cristo 
e colaborar na construção de um mundo mais justo e fraterno para 
todos. Finalmente, em 1984, chegou para ele a oportunidade de 
viver esse sonho missionário.

Com 31 anos de idade, o Pe. Ezequiel foi enviado para o Brasil. 
Antes de partir, escreveu ao seu novo provincial expressando seu 

4  Cf. Carta à professora Maria, de 4 de novembro de 1981, p. 116.
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desejo de viver em uma missão de fronteira: “Estou começando 
os preparativos para a minha missão no Brasil (...) Sou feliz! No 
que diz respeito ao trabalho que irei realizar, dizem que será no 
seminário de Lages, em Santa Catarina... Não sei se a notícia que 
recebi tem fundamento, (...) mas o meu desejo é fazer uma experi-
ência de fronteira” 5.

Depois de alguns meses em Brasília, para estudo da língua e 
de inculturação na realidade da sociedade e da Igreja brasileira, 
foi destinado à Amazônia, na comunidade de Cacoal, Estado de 
Rondônia. 

• a realidade da missão à qUal foi enviado

Para entender a vida e morte do Pe. Ezequiel é necessário com-
preender o contexto e as problemáticas da realidade do lugar e da 
missão para onde foi enviado.

Esta história aconteceu num momento particular. Num lugar 
bem definido: Rondónia, meados dos anos 80. O Governo Fede-
ral havia iniciado naquela região um processo de colonização em 
grande escala: abria estradas, distribuía terras, incentivava o plan-
tio e a produção, e de todo o Brasil chamava famílias, garantindo 
que para todas haveria oportunidades e futuro. As pessoas vinham 
aos milhares dos quatro cantos do país, carregando suas coisas e 
tentando deixar para trás seus sofrimentos. O que era mato virava 
povoado da noite para o dia. E os povoados viravam cidades, com 
comércio, os primeiros serviços, pequenas indústrias. 

Ao longo da BR 364, que liga Cuiabá a Porto Velho, 1700 qui-
lômetros de chão, buracos e poeira – e, no tempo das chuvas, lama 
e atoleiros – nasciam as primeiras cidades: Pimenta Bueno, Ouro 
Preto do Oeste, Jaru, Cacoal, Ariquemes... 

5  Cf. Carta ao provincial, de março de 1983, p. 123.
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Na vida das pessoas, os sonhos se materializavam. As roças ren-
diam, pois a terra era boa e as chuvas abundantes. E as mesas, para 
muitos, fartas como nunca haviam sido antes. 

No entanto, havia também o outro lado da moeda. Os indígenas 
estavam perdendo suas terras e morriam pelas doenças trazidas pela 
migração. Não foram consultados nem respeitados, simplesmente 
mortos e afugentados. Suas terras foram invadidas, seus líderes as-
sassinados, suas riquezas naturais roubadas. 

Ao mesmo tempo, milhares de pessoas que chegaram à Rondô-
nia, pensando em encontrar a Terra Prometida, viveram a amarga 
experiência de não encontrar mais terras disponíveis para elas, de-
pois de haver gasto na viagem quase tudo do pouco que tinham. 
Os lotes preparados pelo Governo não eram suficientes para ta-
manha quantidade de famílias que chegavam constantemente. Fi-
cavam sem ter para onde ir e entravam nas longas listas de espera 
do INCRA, o órgão encarregado de distribuir os lotes, acreditando 
que o tempo resolveria, e que chegaria sua vez. Por fim, acabavam 
vivendo de favores ou trabalhando na terra de outros, porém sob 
a condição de dar parte da produção ao proprietário do lote, como 
agricultores “meeiros”. Desse modo, em Cacoal, como em toda 
Rondônia, havia muitíssimas famílias sem terra, que passavam ne-
cessidade e mantinham o sonho de conseguir um lote próprio e 
assim alcançar uma vida melhor. 

Os mais ousados se aventuravam mata adentro, às vezes até à 
Bolívia ou à divisa com o Mato Grosso, para conquistar, por conta 
própria, um pedaço de terra. Esses eram chamados de “posseiros”. 
Entravam em terras que julgavam serem “terras de ninguém”; em 
terras indígenas; em terras que não se sabia bem quem eram os do-
nos, e também em terras de fazendas. Logo começavam a formar 
uma chácara, a derrubar o mato e fazer plantios, na esperança de 
conseguir permanecer na terra. Porém, os latifundiários não tole-
ravam tais ocupações. Os fazendeiros se apropriavam de grandes 
extensões de terras, muitas vezes, por meio da “grilagem” e do uso 
da violência, e mantinham suas propriedades através de pistolei-
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ros. Conflitos de terra eram, e ainda hoje são, resolvidos a preço 
de bala. 

A pistolagem era muito comum naquele tempo. Matar gente, 
para alguns, era uma profissão que rendia uma diária um pouco 
maior do que o trabalho da roça. Os pistoleiros eram contratados 
pelos latifundiários, de maneira sigilosa, entre os próprios migran-
tes para afugentar posseiros, destruir casas e culturas, fechar cami-
nhos de acesso, intimidar as famílias para que deixassem as terras, 
usar de violência física contra eles, ou simplesmente, assassiná-los 
brutalmente.

• a resposta pastoral da igreja

Tal como muitos segmentos da sociedade, assim também a Igre-
ja se sentiu interpelada por aquele processo. Houve um apelo dos 
bispos para que as congregações religiosas olhassem com atenção 
para o fenômeno e, podendo, ajudassem. 

Os Missionários Combonianos acataram a provocação; vieram 
do Espírito Santo e se colocaram à disposição de uma Igreja à qual 
faltavam recursos humanos e materiais para desempenhar sua mis-
são. Sabiam que o trabalho era gigantesco e que tudo estava ainda 
por fazer. Mas aceitaram o desafio. 

Os missionários enviados à Rondônia tinham adquirido ex-
periências pastorais significativas e conheciam a caminhada das 
comunidades de base. Estas eram uma maneira diferente de ser 
Igreja: despertavam participação, geravam consciência das coi-
sas, unindo sempre a fé à vida. Trabalhavam em comunhão com 
a linha pastoral da Diocese de Ji-Paraná, que incluía a Paróquia 
de Cacoal.

Esta Igreja local tinha como bispo Dom Antônio Possamai, 
que era comprometido com a opção pelos pobres, apostava nas 
pequenas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), estimulava a 
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participação ativa dos leigos nos ministérios e no serviço das co-
munidades eclesiais, buscava a promoção integral do ser humano. 
Tinha atenção especial pelos excluídos: as famílias sem terra, os 
indígenas, os injustiçados e os que sofriam violência na roça.

• a atividade pastoral do pe. ezeqUiel em cacoal

Ao chegar em Cacoal, no meio do ano de 1984, Pe. Ezequiel 
abraçou com garra e espírito de comunhão o projeto eclesial da 
Diocese de Ji-Paraná e o trabalho pastoral realizado na Paróquia 
de Cacoal pelos Combonianos. Encontrou comunidades eclesiais 
no interior e na cidade que contavam com lideranças com um bom 
grau de comprometimento e maturidade. Não teve dificuldade de 
se inserir e a sua jovem idade, 31 anos, dava-lhe o entusiasmo ne-
cessário para entrar profundamente na realidade. 

Em uma carta dirigida a seus conterrâneos, o recém-chegado mis-
sionário conta as alegrias e os desafios da missão amazônica: “Meu 
querido, aqui há trabalho para todos. Cada manhã, com o carro 
ou a cavalo, aventuro-me na floresta. [...] Quando tenho sede, paro 
diante de um coqueiro e bebo água de coco, que é uma maravilha. 
Coisa preciosa e só para missionários. Sabe uma coisa? Não mu-
darei esta vida nem sequer a troco de todos os panetones do mundo. 
[...] Eu estou aqui e estou trabalhando para dar uma mão a Jesus. É 
o único motivo que me faz continuar” 6.

A principal atividade desenvolvida pelo Pe. Ezequiel no seu tra-
balho pastoral era a assistência religiosa das comunidades eclesiais 
da paróquia de Cacoal, no interior e na cidade. Ele era responsável 
por acompanhar sobretudo as comunidades rurais, formadas por 
muitas famílias de agricultores, que viviam espalhadas na floresta, 
cuidando das suas plantações e animais. O acesso era difícil. As 
linhas (estradas) quase sempre estavam em péssimas condições, 

6  Cf. Carta a Miguel Mastasi, de 27 de agosto de 1984, p. 142.
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sobretudo no tempo das chuvas. Às vezes, conseguia chegar com 
o carro Gurgel. Outras vezes se aventurava de moto e a cavalo. E 
quando não era possível de outro modo, fazia parte do caminho a 
pé. Nas visitas, celebrava a missa, fazia batismos e matrimônios, 
dava formação, brincava com as crianças e as pessoas em geral, 
visitava as famílias, comia e dormia nas suas casas. 

Juntamente com a dimensão espiritual e humana, buscava apoi-
á-los na dimensão social. Algumas vezes, parte da visita era dedi-
cada ao trabalho de formação e conscientização dos seus direitos, 
em cooperação com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, tendo 
como um dos seus colaboradores neste serviço, o Sr. Adílio de 
Souza, que era o presidente do Sindicato. O Pe. Ezequiel estava 
atento aos conflitos de terra e aos sofrimentos vividos pelas famí-
lias que acompanhava. 

Além das famílias migrantes pobres, o Pe. Ezequiel tinha tam-
bém grande paixão pelos povos indígenas. Visitava-os nas aldeias, 
e quando iam à cidade, eram bem acolhidos por ele na casa paro-
quial. Pôs-se à disposição deles para ajudá-los nas suas necessida-
des. E naquele momento, o que mais precisavam era buscar meios 
para preservar as suas terras. Por isso, ajudou-os a demarcarem as 
suas terras e a defendê-las. Manteve amizade e carinho pelas co-
munidades indígenas e por isso é recordado até hoje por eles.

”Tenho a paixão de quem segue um sonho.”
ho uma paixão que me persegue como um sonho.”

• fez caUsa comUm com o povo sofrido da amazônia

Pe. Ezequiel caminhou junto com o povo sofrido da Ama-
zônia. Suas constantes visitas lhe permitiram ver e experimen-
tar o sofrimento vivido pelas famílias pobres e pelos indígenas. 
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A dura realidade que encontrou o tocava profundamente. Sofria 
com o sofrimento do povo: “A cada cinco dias, um líder das Co-
munidades Eclesiais de Base é assassinado. (…) Aqui as pessoas 
tinham terra, mas foi vendida. Tinham casas, mas foram destru-
ídas. Tinham filhos, mas foram mortos. Tinham aberto estradas, 
mas foram fechadas. Eu já dei a minha resposta a estas pessoas: 
um abraço! Eu não vivo esta situação, nem estou dentro dela 
como um condenado à cadeia perpétua. Tenho a paixão de quem 
segue um sonho. A palavra tem tantas raízes no coração que, se 
a acolho no meu ânimo, sinto que há uma libertação que está por 
dentro sangrando”.

Nesta dura realidade, buscava ver a presença de Deus: “Estou 
caminhando com uma fé que cria, como o inverno cria a prima-
vera. Ao meu redor as pessoas morrem com a malária, os latifun-
diários aumentam, os pobres são humilhados, a polícia mata os 
camponeses, as reservas dos indígenas são invadidas. Os meus 
olhos leem com esforço a história de Deus aqui.”

Diante disso tudo, o Pe. Ezequiel não foi omisso, não fechou o 
coração pensando em si mesmo, nem em sua segurança, ou então 
no que podia ser mais cômodo. Colocou-se corajosamente em de-
fesa dos indígenas e dos agricultores pobres, na luta pelo direito 
à terra e à vida digna. Fez causa comum com os pobres da Ama-
zônia. Compreendeu que ser missionário era servir aos que mais 
sofriam: “O meu trabalho aqui é de anúncio e denúncia. Não po-
deria ser diferente considerando a situação do povo. Precisamos 
apoiar bastante os movimentos populares e as associações sindi-
cais. A fé precisa caminhar junto com a vida...” 7.

Esta postura lhe trouxe a estima dos pobres, mas também o 
rechaço daqueles que achavam que padre não poderia se engajar 
nas questões sócio-políticas e ambientais mas deveria restringir 
seu ministério meramente aos sacramentos. Pe. Ezequiel acredi-
tava num modelo de evangelização que não se limitasse somen-

7  Cf. Carta ao seu irmão Fábio, de 25 de setembro de 1984, p. 149.
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te à dimensão espiritual do ser humano, mas que visasse a sua 
promoção integral, tal como afirma a Doutrina Social da Igreja 
e o Papa Francisco na Encíclica Evangelii Gaudium: “já não se 
pode afirmar que a religião deve limitar-se ao âmbito privado 
e serve apenas para preparar as almas para o céu. A proposta 
do Evangelho não consiste só numa relação pessoal com Deus... 
Tanto o anúncio como a experiência cristã tendem a provocar 
consequên cias sociais. Embora «a justa ordem da sociedade e 
do Estado seja dever central da política», a Igreja «não pode 
nem deve ficar à margem na luta pela justiça». Todos os cristãos, 
incluindo os Pastores, são chamados a preocupar-se com a cons-
trução dum mundo melhor.” 

No entanto, seu engajamento com a causa dos indígenas e dos 
pobres despertou a ira dos fazendeiros e poderosos. Não demora-
ram a chegar-lhe ameaças de morte. Havia quem se sentia incomo-
dado por sua solidariedade com as famílias pobres sem terra. Para 
alguns, sua amizade e apoio aos índios Suruí havia se tornado uma 
ameaça.

O Pe. Ezequiel, contudo, manteve-se fiel até o fim. No do-
mingo, 17 de fevereiro de 1985, o Pe. Ezequiel fez diante dos 
fiéis uma homilia emocionada e lúcida, em que vibravam todas 
as mais profundas fibras do seu ser e confirmava que estava deci-
dido a continuar a sua missão sem poupar-se, sem medo, mesmo 
ao preço da vida. A homilia de 17 de fevereiro é o seu testamento. 
Gritou o seu amor pela justiça, a recusa da violência, a entrega da 
própria vida e da própria morte à comunidade, a sua solidarieda-
de na luta de quem está privado dos seus justos direitos. Denun-
ciou por nome os maiores latifundiários da zona, denunciou as 
ameaças de morte que lhe foram dirigidas e as investigações inti-
midatórias que lhe diziam respeito, as prevaricações dos latifun-
diários, as invasões das terras indígenas, a cadeia interminável de 
assassinatos. Pediu aos fiéis que se libertem da inércia de quem 
se autoconvenceu que não há nada a fazer. Naquele dia, a exem-
plo de Jesus, ofereceu a Deus e ao povo a sua vida, e também a 
sua morte: “Não aprovamos a violência, mesmo se estamos sen-
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do vítimas de violência. O padre que está lhes falando recebeu 
ameaças de morte. Querido irmão, se a minha vida lhe pertence, 
também lhe pertence minha morte” 8.

“Se a minha vida lhe pertence, 
também lhe pertence minha morte.”

• o grave conflito de terras na fazenda catUva

Havia um conflito entre posseiros e pistoleiros na área da fazen-
da Catuva, localizada em um lugar de difícil acesso, no extremo 
da paróquia, a cerca de 100 km de Cacoal. Esta área encontra-se 
dentro do Estado do Mato Grosso e atualmente pertence ao Muni-
cípio de Rondolândia. Mas, em 1985, Rondolândia era ainda uma 
pequena vila, com poucos moradores e casas simples.

A fazenda abarcava uma vasta extensão de terra. No papel, os 
proprietários teriam 2.499 hectares. Na prática, estavam tentando 
abocanhar 50 mil hectares, cerca de 70 mil campos de futebol, e 
havia até quem falava em 100 mil hectares, passando por cima 
tanto dos indígenas como das famílias de posseiros e de suas roças. 
De início, mantinham um grupo de jagunços um tanto discreto. 
Contudo, com o passar do tempo, tal grupo foi ficando cada vez 
mais ostensivo. 

Agricultores sem-terra estavam abrindo lotes dentro da área que 
os fazendeiros atribuíam à Fazenda Catuva. De fato, não havia cla-
reza se a área pertencia à fazenda, aos indígenas, à União ou era 
“terra de ninguém”. Entre os posseiros havia muita expectativa de 
que conseguiriam permanecer na terra. A notícia desta possibilida-
de se espalhou entre os meeiros e por isso estavam chegando mais 
pessoas para aventurar-se em “cortar” a fazenda. O fato é que os 

8  Ver texto completo da homilia, de 17 de fevereiro de 1985, p. 159.

21

 Testemunha de um amor sem limites

LIVRO EZEQUIEL 2018 (copia).indd   21 30/06/2018   11:04



proprietários da fazenda, os irmãos Osmar e Omar Pires e seu so-
brinho Arnaldo, não queriam perder aquela área.

No mês de março de 1985, um grupo de posseiros prendeu oito 
desses jagunços. Levaram-nos amarrados até à delegacia de Cacoal 
e, acusando-os de ameaças e intimidações, entregaram suas armas.
Os agricultores, inconformados, procuravam as autoridades legí-
timas, exigindo providências. O delegado ouviu as reclamações 
e deteve os jagunços por 24 horas, mas os soltou no dia seguinte. 
As armas ficaram retidas. Para os irmãos fazendeiros Osmar e 
Omar Pires, essa foi uma provocação inaceitável. Contrataram 
um advogado e entraram com uma ação contra o delegado, exi-
gindo a devolução das armas e sua incriminação por favorecer os 
posseiros. 

O fato logo circulou pela cidade e chegou à paróquia, onde 
havia um grupo de missionários muito atentos a essas questões. 
Quando procurados, tentavam orientar, buscando assessoria jurí-
dica, fazendo contatos com autoridades isentas para evitar que o 
clima de tensão aumentasse e as pessoas corressem risco de vida. 
No caso da Fazenda Catuva, os missionários levaram o problema 
ao bispo de Ji-Paraná, Dom Antônio Possamai, que solicitou os 
serviços do departamento jurídico da Comissão Pastoral da Terra 
(CPT). Era o que a Igreja costumava fazer como parte de seu 
trabalho pastoral. 

O Pe. Ezequiel tinha conhecimento deste conflito. Meses antes 
de sua morte, havia feito e entregue ao CIMI (Conselho Indigenis-
ta Missionário) um relatório com um mapa detalhado da região, 
já que a Fazenda Catuva estava abocanhando parte da área dos 
indígenas Suruí. 

Contudo, em julho de 1985 a situação se agravou muito, porque 
foram contratados mais pistoleiros vindos da região de Mirante da 
Serra para tirar os posseiros da fazenda. Eram extremamente peri-
gosos e sanguinários. O clima era de muita tensão e medo. 

Uma situação de muita gravidade e urgência se instalou na re-
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gião de Rondolândia. Previa-se um conflito iminente que traria a 
morte de muitas pessoas. 

“A vida é bela e estou contente em doá-la.”

• Uma morte por amor

Nos dias anteriores à sua morte, o Pe. Ezequiel fez visitas pasto-
rais às comunidades da linha 7, que no final de sua extensão, dava 
acesso a Rondolândia. Andava acompanhado por Adílio de Souza. 
Celebrou missas nas comunidades, comeu e dormiu na casa das 
pessoas, como de costume, e por último, dirigiu-se a pé à vila de 
Rondolândia, onde teve uma reunião com os moradores do local.

Nesta reunião, as esposas dos trabalhadores rurais, que estavam 
fazendo posses dentro da área da fazenda Catuva, informaram-lhe 
a respeito da gravidade da situação e pediram-lhe que ele fosse 
pessoalmente até lá para aconselhar seus esposos a deixarem área. 
O Pe. Ezequiel escutou a preocupação das mulheres que temiam 
pela vida de seus esposos e aceitou o pedido. Porém, naquele dia 
não havia mais tempo suficiente para ir até à Fazenda Catuva, já 
que o caminho era muito difícil e teriam que andar a pé horas na 
mata para chegar até o local. Então, foi aconselhado pelas pessoas 
da região para ir de carro, no dia seguinte, utilizando outra estrada 
que dava acesso ao local.

No caminho de volta para Cacoal, o Pe. Ezequiel encontrou al-
gumas pessoas e comentou que estaria indo no dia seguinte até 
à Fazenda Catuva. Elas, porém, aconselharam-lhe para que não 
fosse, pois era perigoso. No entanto, o Pe. Ezequiel respondeu-lhes 
dizendo que deveria ir e evitar a morte daquelas pessoas. Sentia 
que era sua obrigação como pastor. Seu amor aos mais pobres, 
por consequência de sua fé e entrega a Cristo, o levou a dar-se por 
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completo às pessoas. Não se omitiu no momento em que mais pre-
cisavam. Como havia mencionado em outras circunstâncias, consi-
derava que seria melhor ele morrer, antes que pais de família, pois 
eles tinham esposa e filhos para cuidar. 

Muito cedo, na manhã de 24 de julho de 1985, o Pe. Ezequiel 
e o Adílio partiram no carro Gurgel em direção à Fazenda Catuva. 
Passaram por Ji-Paraná, Nova Colina e depois tomaram uma estra-
da aberta pelos madeireiros que dava acesso à fazenda. Chegaram 
ao local por volta das 11 horas. Reuniram-se com os trabalhadores, 
que eram em torno de umas 10 pessoas e lhes pediram que deixas-
sem a área da fazenda, pois havia muito perigo. Explicou-lhes que 
os apoiaria através dos meios legais para descobrir a quem perten-
cia a área. O encontro foi breve e os posseiros aceitaram o pedido 
do Pe. Ezequiel para deixarem a área da fazenda.

Entretanto, a uns 100 metros do lugar da reunião, estava a bar-
raca dos pistoleiros da fazenda. Eles perceberam a presença do Pe. 
Ezequiel, que conversava com os posseiros. Quando o Pe. Eze-
quiel e o Adílio se preparavam para regressar, os jagunços armados 
se adiantaram e saíram à frente deles em uma camionete. O Pe. 
Ezequiel comentou aos posseiros que caso os parassem, conver-
saria com os guardas armados, pois estava em uma missão de paz.

Foi por volta do meio dia quando o Pe. Ezequiel e o Adílio pe-
garam o carro Gurgel e começaram o caminho de volta para casa. 
Andaram cerca de um quilômetro, quando depois de uma curva 
em uma subida, foram surpreendidos pela camionete que bloque-
ava a estrada e sete jagunços armados que apontavam as armas 
para eles. De imediato, os jagunços começaram a disparar. O Pe. 
Ezequiel gritou para que não atirassem dizendo que era padre. 
Como continuavam a disparar, abriu a porta do Gurgel e saiu cor-
rendo para trás. Adílio abriu também a porta do carro, correu para 
dentro da mata e conseguiu escapar. O Pe. Ezequiel, porém, foi 
morto com muitos tiros. Seu rosto ficou desfigurado pelas balas. 
Derramou seu sangue no chão da Amazônia por amor aos irmãos.

Adílio de Souza conseguiu orientar-se dentro da floresta até en-
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contrar uma picada. Seguiu o caminho e ao anoitecer chegou a 
Rondolândia, onde haviam estado no dia anterior. As pessoas logo 
lhe socorreram. Estava assustado, exausto, machucado pelos esti-
lhaços de vidro, arranhado pela mata e com os pés feridos pelo ca-
minho. Contou-lhes o que havia sucedido e foi ajudado a retornar a 
Cacoal, em um carro velho de uma pessoa do local. Chegou a Ca-
coal por volta da meia-noite. As pessoas em Cacoal estavam muito 
angustiadas. E então Adílio contou aos missionários, às irmãs e às 
pessoas da comunidade que haviam sofrido uma emboscada. 

O Pe. Simionato e o Pe. Clark ligaram de imediato para o bispo 
e em seguida buscaram a polícia. Tiveram dificuldade em ser aten-
didos e somente de manhã cedo a polícia aceitou sair para ir até o 
local da emboscada. Quando chegaram ao local, avistaram o corpo 
do Pe. Ezequiel Ramin caído na estrada a 50 metros do Gurgel, 
sozinho, no meio da floresta amazônica. Estava crivado de balas. 
Havia recebido muitos disparos, e vários deles, à queima-roupa. 
Sua camisa ensanguentada e cheia de furos permanece atualmente 
na Igreja Matriz de Cacoal/RO, como sinal e garantia da sua vida 
doada e entregue até à morte na missão.

“Eu sei muito bem que esta escolha 
vai me custar muito caro e, desde agora, 

aceito voluntariamente todas as consequências que dela vierem: 
quem sabe a prisão, a tortura e também a vida.”

• dor e indignação

Em pouco tempo, a notícia do assassinato do Pe. Ezequiel se 
espalhou por toda a Paróquia de Cacoal, pela Diocese de Ji-Para-
ná, pelo Brasil e inclusive no exterior. As pessoas vinham de todos 
os cantos para velar o corpo. Não podiam acreditar no que havia 
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acontecido. A pedido da família, abalada pela dor, seu corpo foi 
transladado para Pádua, na Itália. 

A paróquia de Cacoal preparou uma grande celebração de 7º dia. 
A Igreja ficou pequena para comportar todo o povo que quis estar 
presente. A morte de Ezequiel foi celebrada em clima de intensa 
emoção pelos companheiros combonianos, bispos, representantes 
da CNBB e de outras denominações religiosas e pelas lideranças 
indígenas. Muitos foram os depoimentos. De todos os lados, che-
garam mensagens de solidariedade. As mais significativas, vindas 
do povo simples das comunidades. Mensagens como a de dona 
Deusenira: “O dia do lavrador, este ano, foi diferente: calaram 
aquele que falava por nós. Eles pensaram que, talvez, ao calarem 
um, fariam com que todos ficássemos com medo e calados. Mas se 
enganaram. Agora iremos gritar mais forte ainda!” 

Os líderes indígenas também testemunharam seu apreço ao Pe. 
Ezequiel: “Eu estou sentindo muita tristeza. Sinto como se um fi-
lho ou um irmão meu tivesse morrido. Uma pessoa muito amiga 
minha, um amigo do peito hoje morreu. Um homem rico matou ele, 
e por isso os indígenas estão muito tristes.”

Depois da missa, a celebração ganhou as ruas. Uma hora de ca-
minhada silenciosa, seguindo um estandarte: a cruz com a camisa 
ensanguentada do Pe. Ezequiel. Aquela imagem falava mais alto 
que qualquer outro discurso. 

A morte do Pe. Ezequiel tocou profundamente muitas pessoas. 
O Pe. Cirineu Kunh, missionário verbita, expressou o sentimento 
suscitado em muitos corações na sua composição “Pai Nosso dos 
Mártires”, tal como ele mesmo descreveu: “aquela foto do Eze-
quiel caído no chão, todo perfurado de balas me impactou muito. 
Aquele sentimento misturado com muita indignação me levou a 
compor o Pai Nosso dos Mártires.” Esta canção foi cantada por 
muitos anos no Brasil e na América Latina e ainda continua susci-
tando paixão nas pessoas por construir juntos o Reino de Deus e 
por trabalhar pelos mais pobres e oprimidos, tal como bem expres-
sa a letra do canto:
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Pai Nosso, dos pobres marginalizados
Pai Nosso, dos mártires, dos torturados.

Teu Nome é santifi cado naqueles que morrem defendendo a vida
Teu Nome é glorifi cado, quando a justiça é nossa medida
Teu Reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão
Maldita toda a violência que devora a vida pela repressão.

Queremos fazer tua vontade, és o verdadeiro Deus libertador
Não vamos seguir as doutrinas corrompidas pelo poder opressor
Pedimos-te o pão da vida, o pão da segurança, o pão das multidões
O pão que traz humanidade, que constrói o homem em vez de canhões.

Perdoa-nos quando por medo fi camos calados diante da morte
Perdoa e destrói os reinos em que a corrupção é a lei mais forte
Protege-nos da crueldade, do esquadrão da morte, dos prevalecidos
Pai Nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos.
  

• o perdão da famÍlia

O funeral foi um canto de agradecimento pelo dom do Pe. Eze-
quiel Ramin e, ao mesmo tempo, um canto de perdão aos assassi-
nos. Na missa de corpo presente, com a igreja repleta de fi éis, na 
presença do bispo de Pádua e mais de 70 sacerdotes, a família do 
Pe. Ezequiel perdoou os assassinos e rezou por eles: “Deus Pai, 
por Você se ter dignado honrar-nos escolhendo o Ezequiel como 
ministro do Seu povo, nós Lhe agradecemos. Parecia nosso, mas 
agora compreendemos que é de toda a Igreja a quem o havíamos 
entregado. Na dor desta morte, nós, pais e irmãos, e irmãos Lhe 
imploramos, ó Senhor, para que tenha misericórdia dos assassinos 
de Ezequiel. Sim, Pai Santo, não guardamos rancor dos assassinos. 
Nós os perdoamos. Toque-os, pois, com Sua graça. Faça com que a 
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morte de Ezequiel, pastor do Seu rebanho, dê frutos, beneficiando a 
sua gente de modo que todos possam chegar a uma verdadeira dig-
nidade de pessoas num contexto social de mais equidade e justiça”

Em agosto de 1985 a família Ramin enviou uma carta à Paró-
quia de Cacoal e ao Dom Antônio Possamai. Expressaram agrade-
cimento e perdão:

“A Dom ANTÔNIO o nosso “muito obrigado” por ter sido 
mestre e amigo no sacerdócio de Cristo. 

AOS MISSIONÁRIOS E IRMÃS o nosso “muito obrigado” 
pelo exemplo e pela fé na qual o ajudaram a crescer. Obriga-
do porque vocês nos substituíram como pais, irmãos e irmãs. 

AOS SEM TERRA, AOS INDÍGENAS, AOS POSSEIROS, aos 
colonos, aos doentes, a todas as famílias, de maneira particu-
lar aos mais pobres, o nosso “muito obrigado” por ter esco-
lhido, amado, ajudado e dividido seu pão com Ezequiel. 

AOS FAZENDEIROS E AOS JAGUNÇOS: que a morte de 
Ezequiel possa os reconciliar com Deus e os possa ajudar e 
entender que também Rondônia é terra de Deus e por isso 
de todos. Evitem o egoísmo e a maldade, pois são motivo de 
maldição sobre vocês. 

AOS ASSASSINOS: desejamos que vocês possam encontrar 
a Deus. NÓS VOS PERDOAMOS. 

A TODA A COMUNIDADE DE CACOAL: desejamos que 
possam crescer no amor de Deus e entre vocês. Vivam a ca-
ridade, mas a primeira caridade seja a mística do EVANGE-
LHO. 

EZEQUIEL sempre foi generoso, mas Deus nunca se dei-
xa vencer em generosidade. Não sabemos como, mas temos 
certeza que o sangue de Ezequiel derramado por Deus, trará 
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frutos abundantes: vocês o merecem porque sofreram e so-
frerão muito. 

DEUS NOS DEU EZEQUIEL, DEUS NOS tirou EZEQUIEL, 
GRAÇAS A DEUS. 

A saudação de nosso filho e irmão era: “Vos abraçamos no 
Senhor que vos ama e vos ama cada vez mais. Esta quer ser 
também a nossa saudação. 

Em 2015, durante a celebração dos 30 anos da morte do Pe. 
Ezequiel, o seu irmão Antônio Ramin veio ao Brasil. Ao ver tama-
nha participação de pessoas e o carinho que expressavam para com 
o Ezequiel, afirmou estar contente ao dar-se conta de que o seu 
irmão já não pertence somente a Pádua, nem somente à família, 
mas à Rondónia, ao Brasil e à Igreja.

• semente de novos cristãos

Assim como tantas outras pessoas que foram mortas por viver ra-
dicalmente o Evangelho, o Pe. Ezequiel tornou-se semente de novos 
cristãos. Quem conhece a sua história se sente tocado pelo seu teste-
munho. A entrega de sua vida por amor aos mais pobres na missão 
nos leva a questionar-nos: “Ele doou sua vida pelos outros por amor 
a Cristo e eu que estou fazendo pelo Reino de Deus e pelos demais?” 

Seu testemunho nos inspira a sair de nós mesmos, a vencer nos-
so egoísmo e a trabalhar por um mundo novo, onde reine a fraterni-
dade, a justiça, a paz e o cuidado com a Criação. Seu exemplo nos 
impulsiona a ser uma Igreja em saída, misericordiosa e samaritana, 
capaz de ir ao encontro dos outros, em especial dos mais pobres, 
feridos e excluídos. Deixa-nos o legado de que nos comprometa-
mos como Igreja na defesa do direito à terra, ao trabalho e à mora-
dia, tal como ressalta o Papa Francisco.
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Na Diocese de Ji-Paraná, sua vida doada fez acontecer um novo 
florescimento, uma nova primavera, como afirma Dom Antônio 
Possamai: “Houve um tempo de florescimento no número e na 
quantidade, no engajamento e na multiplicação de pequenas co-
munidades, nos centros de formação.”

Em diferentes partes do Brasil, várias obras e atividades, em 
diversos âmbitos da evangelização, incluindo o social, nasceram 
e se inspiram na vida dele. De modo especial, camponeses, indí-
genas, afrodescendentes e pessoas excluídas encontram motivação 
na pessoa do Pe. Ezequiel para continuar a lutar por seus direitos 
e por uma vida digna. Um exemplo concreto é o Instituto Pe. Eze-
quiel Ramin, IPER, em Ji-Paraná, que há mais de 30 anos vem tra-
balhando em favor dos mais pobres e do cuidado com a natureza, 
através de diferentes atividades nos setores agrícola, saúde, meno-
res e cidadania. José Aparecido de Oliveira, coordenador do IPER, 
partilha a motivação que o testemunho do Pe. Ezequiel suscita: 
“A memória do Pe. Ezequiel Ramin continua presente na nossa 
realidade principalmente nas organizações do povo. Ele suscita 
coragem na luta por alcançar a libertação do povo”.

Seu forte testemunho suscitou também vocações. O Pe. Pedro 
Paulo Costa, da Diocese de Ji-Paraná, sentiu-se impulsionado a 
tornar-se padre pelo exemplo do Pe. Ezequiel: “Quando fiquei 
sabendo que esse padre com 32 anos, tão jovem, foi morto, co-
mecei a pensar mais sobre a necessidade de que alguém daqui 
se preparasse ao sacerdócio. Foi então que eu decidi entrar no 
seminário”. A Ir. Chiara Dusi, missionária comboniana de Pádua, 
também sentiu que o testemunho do Pe. Ezequiel foi uma grande 
luz em seu discernimento vocacional: “Eu fui conhecendo a figura 
de Ezequiel Ramin, o seu desejo de se entregar e de não ter medo 
de dar até a própria vida para defender a causa dos mais pobres e 
oprimidos. Sua figura foi para mim uma luz muito grande no meu 
discernimento.”

O Pe. Ezequiel nos deixa o legado de que ser cristãos de ver-
dade significa nos comprometer pela libertação do mal estrutural, 
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que faz o mundo tão desigual. Por isso é que há milhões de pes-
soas que morrem de fome, enquanto alguns poucos concentram 
a maior parte da riqueza do mundo, sem saber como gastar tanto 
dinheiro, conseguido por meios (no mínimo) duvidosos: explora-
ção das pessoas, manipulação da economia, corrupção, destruição 
da natureza, etc.

Seu testemunho remete ao modelo de Igreja profética e mis-
sionária, intensamente vivido no Brasil, em especial entre os anos 
70 e 90. É um exemplo concreto da vivência radical da opção pe-
los pobres, que foi assumida pela Igreja latino-americana à luz do 
Concílio Vaticano II, nas Conferências de Medellín (1968), Puebla 
(1979), Aparecida (2007); e posteriormente, compreendida como 
um valor intrínseco ao seguimento de Jesus, tal como falou o Papa 
Bento XVI: “A opção preferencial pelos pobres está implícita na 
fé cristológica naquele Deus que se fez pobre por nós, para enri-
quecer-nos com a sua pobreza (cf. 2 Cor 8,9)”.

Por fim, contemplar a vida e a morte do Pe. Ezequiel é nos dei-
xar tocar pelo testemunho deste jovem missionário que nos ensina 
que evangelizar tem o seu preço. Sua vida entregue até o derrama-
mento de sangue nos mostra que evangelizar supõe amar sem con-
dições e colocar o bem do outro acima do seu próprio bem. Não há 
evangelização sem amor e não há amor se não há a paixão de ir até 
o fim, até o dom da própria vida, caso se faça necessário. Enfim, 
conhecer mais de perto a sua vida, como também o testemunho 
de tantas outras pessoas que doaram a vida pelo irmão, nos ajuda 
a compreender um pouco melhor o primeiro e maior de todos os 
mártires: Jesus.
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CAPÍTulO I

A CAMINhO DA CONSAGRAÇÃO 
1971-1980

1971

Discurso para o Dia Mundial das Missões9

Pádua, outubro 1971

Julgo oportuno dizer algumas palavras sobre este nosso 
encontro, que não pretende ser nem uma conferência, nem um 
sermão, mas uma refl exão em comum. É uma tentativa de desco-
brir algumas contradições atuais. Pergunto-me: é justo deixar que 
20.000 pessoas por dia morram de fome, enquanto nós tomamos 
pastilhas para emagrecer, para manter a linha? É justo que 70% da 
humanidade viva num estado de permanente jejum, que 600.000 
crianças vivam subalimentadas, enquanto aqui hoje até se morre de 
indigestão? É justo que haja mil milhões de analfabetos?

Sublinho esta profunda desigualdade social, porque de um lado 
encontro a hipoalimentação, a fome, e de outro o bem-estar e des-
perdício. Jesus Cristo diz-nos: «Quem tem dois vestidos dê um a 

9 Documento publicado em E. Santângelo, pp. 46-48.
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quem não tem e faça o mesmo quem tem de comer», mas os núme-
ros da ONU e da FAO são claros. Hoje nós não partilhamos o nosso 
pão com o irmão porque o amamos apenas em palavras.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos diz no primeiro 
parágrafo: «Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dig-
nidade e direitos e são dotados de razão e de consciência e devem 
agir uns para com os outros em espírito de fraternidade». Mas hoje 
isto não é verdade porque duas pessoas, em cada três, sofrem de 
fome e quem está esfomeado não é livre. A mesma Declaração con-
tinua no terceiro parágrafo: «Cada pessoa tem direito à vida, à liber-
dade e à segurança pessoal». Portanto, a sua liberdade é um direito 
como para ele viver é um direito. E aqui nós devemos sujar as mãos 
também para que este direito à vida esteja ao alcance de todos.

«Não é quem diz: Senhor, Senhor, que entrará no Reino dos 
Céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai». E a consequên-
cia que Cristo tira é: «Dou-vos um mandamento novo: que vos 
ameis uns aos outros como eu vos amei e quem ama observa os 
meus mandamentos». Quando esta vida acabar, Deus poderá per-
guntar-nos: «Que fizeste do teu irmão?». Não quero que só então 
alguns descubram o seu egoísmo e que não souberam amar. Se esta 
gente morre, é também por nossa culpa. Não podemos continuar 
ignorando nossas responsabilidades que agora têm um nome e um 
sobrenome. Se não dermos de comer a quem tem fome, tê-lo-emos 
matado.

Vocês hoje vieram aqui para assistir à santa missa, para encontrar 
Cristo nos irmãos. O Pe. Pio Mazzolari, no domingo de Páscoa, 
disse aos fiéis que vieram à igreja: «Não tenhais medo! Vós procu-
rais Cristo, mas Ele já não está aqui! Este é só o lugar onde o tinham 
posto». E eu digo-vos a mesma coisa, porque Cristo agora se en-
contra no caminho de Emaús, nas estradas. É o rosto do irmão po-
bre, é o ancião devorado pela lepra, são os milhões de esfomeados, 
são as 600.000 crianças subalimentadas. O nosso cristianismo é um 
forte empenho que pode, se nós quisermos, tornar-se um discur-
so de vida para quem está ao nosso lado, porque, amigos, a Deus 
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nunca se chega sozinho. Para vencer muitas resistências e, às ve-
zes, coisas impossíveis é preciso amar. Nós, como cristãos devemos 
saber amar porque «vos reconhecerão como meus discípulos se vos 
amardes uns aos outros». S. Paulo, numa das suas cartas, diz-nos 
que seremos julgados pelo amor.

Segundo as estimativas da UNESCO, em 1965, gastavam-se no 
mundo cento e oitenta milhões de dólares para as despesas militares 
e cinquenta milhões de pessoas empregavam-se nas atividades mili-
tares, sem contar os vinte milhões de pessoas empregadas nas forças 
armadas regulares. Isto se opõe a uma messe abundante de infor-
mações, sempre mais alarmantes, acerca da fome, da miséria, do 
subdesenvolvimento, do Terceiro Mundo. São nomes diferentes de 
uma realidade muitas vezes ignorada, que já ninguém contesta. (…)

Nós, hoje, engajados como pessoas e como cristãos, devemos 
amar, devemos saber sacrificar-nos, mergulhar nas dificuldades 
dos outros, pagar pessoalmente. Em junho teremos a espiga de tri-
go! Sabemos, no entanto, que aquela espiga nasceu porque morreu 
a semente que a gerou.

Às portas da igreja serão recolhidas as ofertas para o Dia Mun-
dial das Missões. Porém, eu não quero que aquele dinheiro os faça 
sentirem-se justificados, em regra e com a consciência. É um ato 
de justiça que temos que prestar. Libertemos a pessoa da fome, 
das doenças, façamos dela uma pessoa livre, testemunhando des-
te modo, o Cristo que está dentro de nós. Raul Follereau escreve: 
«Não é lícito ser felizes sozinhos». A este ponto, amigos, se 
não fizerdes parte da solução, fareis parte do problema. Pensai nis-
so e fazei as contas!

37

 Testemunha de um amor sem limites

LIVRO EZEQUIEL 2018 (copia).indd   37 30/06/2018   11:04



1972

A Paula Trevisan10

Pádua, janeiro de 1972

(…) Se você quiser me seguir neste caminho, os seus olhos en-
contrarão muitos sorrisos e você sabe por quê? Porque levar Cristo 
é levar alegria. Eu sigo o caminho missionário, mas não porque 
escolhi Deus, mas porque Deus me procura continuamente e me 
pergunta se O quero seguir. Pergunta-me quando ajudo a pessoa 
que tem problemas, quando me ponho em problemas em seu favor. 
Quando defendo uma pessoa. Quando me esforço para nunca jul-
gar ninguém irrecuperável. Quando acredito numa pessoa, mesmo 
sabendo que me engana. «Se alguém levar você ao tribunal para 
roubar sua túnica, deixe-lhe também o manto e se quer obrigar 
você a ir com ele um quilometro, vá dois».

Ora, em consciência, se Cristo quer servir-se também de mim, 
não posso recusar. Não me julgo grande coisa diante dEle. (…) Eu, 
Léle, creio em Cristo. Não me pode enganar! Creio na sua justiça, 
mesmo se, às vezes, não a compreendo e abandono-me nos seus 
braços. Creio ainda que as próprias convicções hoje se pagam no 
seu devido valor. Francamente, estou sempre me convencendo mais 
que o testemunho cristão se paga pessoalmente. É difícil manter a 
fé em Cristo perante certas situações. Mas, se a conserva, lhe dá 
uma tal energia que lhe ajuda a ser sempre uma verdadeira pessoa, 
capaz de uma dimensão humana (…).

O ser humano tem sempre necessidade de quem quer fazer o 

10 Amiga do Ezequiel, conhecida pelo seu empenho em Mani Tese (Mãos Estendidas). A 
carta, publicada também em parte por E. Sorio, (p. 53), é composta por retalhos de várias 
cartas endereçadas em janeiro de 1972 a Paula Trevisan, a qual reteve os originais, por 
serem de caráter estritamente pessoal.
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bem. Hoje, há muitos excluídos, muitos marginalizados, muitos 
esquecidos. Esquecidos nos hospitais, nas cadeias, marginalizados 
nos lares, nas casas de recuperação, nas barracas, excluídos da vida 
humana. Como se pode ficar indiferente perante este sofrimento 
do ser humano? Não sou um idealista. Utopia não é amar também 
esta gente? Utopia é amar. Num tempo como o nosso, que sufocou 
o Cristo entre os arranha-céus, o asfalto, as estradas, os trens e os 
carros é preciso encontrar Cristo entre os irmãos, mesmo quando 
se vestem mal, mesmo se não os conhecemos (…).

O empenho que assumi impõe-me de encontrar a pessoa que 
precisa de mim… para interessar-se por ela, por seus problemas, 
precisa-se um amor grande que possa dar força de nunca se can-
sar. E é difícil. Até agora, tudo tem corrido bem. Mas quando se 
tratar da pessoa que vai enganar você, que usará violência contra 
você, então você estará sendo testado. Não se pode amar somente 
quando é fácil… Se você não aprofundou os termos e os valores de 
sua ação, então sua força de perseverar desaparecerá. (…) Mas!... 
Eu acredito na pessoa, mesmo quando sei que me engana. É difícil 
ver Cristo nesta pessoa e, no entanto, Ele está aí.

Fico contente quando vejo o sorriso de uma pessoa, quando a 
posso ajudar, quando recebo Cristo, quando, por vezes, me esqueço 
de mim em favor dos outros, quando gasto bem o meu dia. Fico 
contente, quando vivo verdadeiramente. (…)

39

 Testemunha de um amor sem limites

LIVRO EZEQUIEL 2018 (copia).indd   39 30/06/2018   11:04



1973

Documento político do grupo Mãos Estendidas11

Florença, abril-maio 1973

O grupo Mãos Estendidas de Florença, Praça do Carmine, 21, 
julgou oportuno redigir este documento para esclarecer a sua po-
sição dentro da organização Mãos Estendidas. O grupo julgou que, 
deste modo, podia favorecer uma maior tomada de consciência 
quanto aos problemas tratados anteriormente pelo movimento. 
Antes de continuar com os protestos diante das situações sociopo-
líticas em que o grupo opera, se sente a necessidade de sublinhar o 
nosso tipo de empenho político.

• Qual política

Fazendo um breve estudo sobre a origem do vocábulo ‘político’, 
concluiu-se que ele enviava ao seu primeiro significado, isto 
é, da encarnação na polis. Para ser ainda mais preciso, é o fazer-
se carne na realidade histórica da pessoa que está ao meu lado. A 
mesma carne, a mesma linguagem, a mesma maneira de sentir os 
problemas humanos que dizem respeito às urgências locais. Além 
disso, engloba todas as tentativas locais de sair e resolver os pro-
blemas do pão cotidiano e de flutuar na tempestade dos fatos. Para 
nós, fazer política refere-se com certeza a distinções precisas e con-
cretas. Há o jogo dos políticos e há a realidade humano-política. 
O jogo dos políticos, seu organizar-se em partidos, em complexas 

11 Documento inédito. O texto original datilografado não tem subtítulos e no fim tem a 
assinatura do Ezequiel.
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relações de clientelismo, de compromissos e de pressões do poder. 
A realidade humano-política que se reconhece na definição dada 
pelo Pe. Milani sobre a política é: se eu resolvo o meu problema 
sozinho, é egoísmo; se o resolvo com os outros, é política12.

Ora, as atividades de empenho social e político que nós podemos 
fazer têm e devem ter, seja para nós, seja para o movimento, uma 
particular delicadeza. De fato, isso pode levar-nos em breve a fazer as 
coisas em nome de Carlos Marx ou de Mao e já não conseguir estes 
empenhos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isto é devi-
do em parte pela vizinhança dos únicos grupos ativos existentes, ou 
seja, os grupos juvenis de empenho revolucionário ou reacionário; 
desde os não governamentais aos movimentos estudantis.

• O local como dimensão permanente

Nós acreditamos que os afazeres locais e cotidianos de cada um, 
dominam sua atenção e inteligência, com os seus problemas, suas 
notícias, as correntes de opinião pública e as situações preocupantes 
próprias da vida local. Quando alguém pertence a um grupo como 
Mãos Estendidas, cujo campo de ação é a Ásia, a África, América 
Latina, etc., essa pessoa não deixa de ficar em crise e em tensão na 
vida local de ‘sua nova terra’. (…) Quando nós agimos como Mãos 
Estendidas, agimos sempre no interior de comunidades locais. Re-
colhemos as ajudas sempre dentro desta comunidade. Aqui encon-
tramos outros centros de interesse imediato (trabalho, desemprego, 
imigração, etc). Chamamos diálogo ao nosso falar com estas comu-
nidades, com os seus problemas. (…) A nossa comunicação com os 
outros exige, por um lado, a diversidade de atitudes, de interesses 
particulares e, por  outro, uma comunhão de natureza (o empenho 
em favor dos esquecidos). Poderíamos ser tentados, quando que-
remos tornar mais ativas as nossas motivações a respeito do em-

12  Famosa definição contida na Carta a uma professora (Livraria Editorial Florentina, 
1967) escrita pelos alunos da Escola de Barbiana, do Pe. Venanzio Milani.
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penho, desejando ver diminuir entre aqueles que vivem em Mãos 
Estendidas este empenho social, à margem da diversidade das es-
colhas de ação e das técnicas a utilizar. Querer unificar as escolhas 
entre os crentes significa reduzir o Cristianismo a uma ideologia 
que ele não é. De uma ideologia podemos tirar análises únicas de 
uma situação e de programas de ação. Ora, o Cristianismo não en-
contra isto na sua fé. (…)

• A matriz cristã do modelo de sociedade

O modelo de sociedade que desejamos e na realização do qual 
nos empenhamos, nasce e desenvolve-se da visão cristã do ser hu-
mano, da vida e adquire uma maior e mais específica consistência na 
Carta da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E queremos 
também aqui sublinhar a visão de pessoa que nos dá a Constituição 
Italiana com referência específica e particular aos artigos 2, 3 e 4.

Para explicitar em que consiste a visão do ser humano e da vida 
em chave cristã, sublinhamos alguns temas fundamentais:

- a convicção de que as contradições não somente minam as es-
truturas, mas são inerentes ao coração humano.

- a abertura ao Transcendente, aceitando o conhecimento con-
fortador e transformador da presença de Deus na história, pelo 
que a solução definitiva e plena dos problemas está somente nEle. 
Que Ele livre as pessoas massacradas nos campos de concentração 
ou desfeitas pelas bombas ou exterminadas pela fome, as crianças 
mortas sem terem tido consciência de terem existido, ou os doentes 
mentais ou aqueles que passaram suas vidas grudados numa cama 
por causa de uma doença incurável, ou aqueles que nem sequer tive-
ram uma cama onde esperar a morte. Nele temos a certeza de acei-
tar um mundo em que tantas pessoas não podem ter vivido em vão.

- escolha do amor como fato discriminante na nossa ação, que 
pressupõe uma contínua abertura à disponibilidade pessoal, em es-
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pírito de serviço ao irmão. Estamos convencidos que só quem ama 
consegue ser livre e que não há amor autêntico que, por sua vez, 
não seja libertador. Daqui surge como consequência o tema do tes-
temunho e da constante contestação de nós mesmos em primeiro 
lugar, para não sermos só crentes, mas também credíveis. (…)

- recusa da violência, porque é uma forma de agressividade que 
manifesta a incapacidade de aceitação do outro; e espírito de ser-
viço ao irmão.

- aceitação do tema da esperança que nos faz julgar possível a 
comunhão autêntica entre as pessoas.

Julgamos que com isto não caímos numa visão perfeccionista. 
Julgamos indispensável uma utopia que para nós é a utopia cristã, 
porque nada se pode fazer em plano, nem em ação, sem uma uto-
pia. A utopia cristã, além disso, é a história de uma esperança desi-
ludida e, no entanto, esperança tenaz.

• Não ao capitalismo e ao imperialismo

De entrada, devemos dizer que o nosso não ao capitalismo e ao 
imperialismo (seja de direita, seja de esquerda), implica um sim a 
uma sociedade alternativa, da qual ninguém hoje, devido à própria 
complexidade das coisas, pode dizer que tem um projeto e uma 
redação definitiva. A falta de tal projeto não significa pobreza de 
critérios gerais, que já sublinhamos, sobre os quais levantarmos a 
construção da sociedade. (...)

• Para um desenvolvimento eficaz

Se verdadeiramente queremos cooperar de maneira eficaz no 
desenvolvimento, é preciso pensar também como movimento, três 
grandes fases:
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a) Análise interdisciplinar da realidade sobre a qual se quer tra-
balhar ou cooperar.

b) Necessidade de uma utopia: não se pode fazer nada sem uma 
utopia mobilizadora e inspiradora.

c) Estratégia político-social: ela deve ter dois elementos:

1) promoção de base para assegurar e garantir uma participação 
real do povo na mudança social e isto para que o povo nunca seja 
objeto, mas sujeito ativo da mudança e do desenvolvimento.

2) Planejamento macro-social e econômico. Isto porque deve-
mos procurar juntos a promoção e o planejamento, em que o povo 
possa inserir-se como multiplicador.

Julgamos que não se possa partir, como faz Mãos Estendidas, de 
uma motivação do tipo ‘cada dia morrem 20.000 pessoas de fome’, 
porque quando se pensa só nestes termos, chega-se a estratégias 
muito discutíveis que ficam em nível de boas intenções. O proble-
ma da assistência imediata é necessário para os que são mais sen-
síveis à urgência, mas não deve separar-se do problema do plane-
jamento. Este sentido da urgência deve ser só um ponto de partida 
e não de chegada. (…) Os programas de urgência e de assistência 
não podem certamente levar a programas de conscientização, de 
autopromoção e autossuficiência dos grupos humanos.

Devemos conhecer as várias fases do planejamento e da promo-
ção social nos países onde temos intervenções13 e procurar com isto 
inserir tal intervenção num plano de conjunto que, da assistência 
possa passar à educação fundamental, organização fundamental, 
etc. Aqui será necessária uma certa simultaneidade entre pesquisa, 
ação e mais pesquisa. A pesquisa que me faz compreender a situa-
ção, a ação que me leva a empenhar-me numa solução, a revisão 
para ver se verdadeiramente a ação está ajustada em função da pro-
blemática procurada e analisada. Pesquisa, ação e revisão devem 
ser permanentes. (…)

13  Aqui são referidas as intervenções de Mãos Estendidas no sul do Mundo.
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• Revolução das estruturas e das consciências

Visar as pessoas é justo, mas também demasiado limitado. Mais 
uma vez, o discurso desloca-se para a pessoa e as estruturas. Sem 
voltar aqui à habitual questão sobre o ser humano e as estruturas, 
diremos que Mãos Estendidas visa a pessoa mais que as estruturas, 
que serão modificadas em razão da tomada de consciência das pró-
prias pessoas. O marxismo visa primeiro as estruturas e constrói 
o seu discurso através do desenvolvimento de uma força histórica 
que se exprime na realidade. As pessoas são recuperadas neste con-
texto de força determinante para mudar as próprias estruturas.

Podemos sintetizar o tema, sublinhando que a ação deve fixar os 
objetivos que pretende alcançar. Depois deve criar a participação 
consciente do povo, que é extremamente importante para a conti-
nuação da ação. (…) O povo beneficiário da nossa ação deve dar-se 
conta que a ação que nós desenvolvemos não deve ser continuada 
por nós, mas por eles. Ou seja, se pretende contemporaneamente a 
uma revolução das estruturas e das consciências.

• Escolha de classes

O nosso decidido não ao capitalismo e ao imperialismo, exige 
uma escolha de pessoas. Nós chamamos esta escolha de pessoas 
e escolha de classes. Esclareçamos para não sermos mal entendi-
dos. Antes de tudo, esta escolha não é um mito, mas um instru-
mento para dar o primeiro passo à Caridade que pressupõe uma 
tomada de consciência dos sofrimentos dos outros. Não se trata de 
‘classismo’ de quem pretende empreender uma luta com métodos e 
sentimentos contrários aos valores do Cristianismo, que mantemos 
sempre como base insubstituível, mas que apoia e promove todas 
as iniciativas conscientes seja, nas motivações, na finalidade e no 
estilo, um combate pela justiça.
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Mãos Estendidas, enquanto movimento que se inspira numa vi-
são cristã da pessoa e da vida, deve ter em conta que o Cristianismo 
não motiva em si mesmo para uma escolha política bem determi-
nada; há empenho político, mas não uma escolha política. Como se 
coloca o cristão em frente deste problema? No nosso parecer, deve 
apelar-se a uma análise social da realidade e, depois de ter esclare-
cido as suas posições, também a sua função na sociedade em que 
vive, só então faz a sua escolha. Escolha que é sempre em favor da 
pessoa e de todos. (…)

Talvez o nosso decidido não ao capitalismo possa significar, 
como consequência, um alinhamento com a proposta de tipo ca-
pitalista. Se isso é verdade, devemos sublinhar ainda a escolha do 
cristianismo mais do que uma determinada ideologia. De fato, de 
uma ideologia podem induzir-se somente análises únicas da reali-
dade que são, à partida, determinadas pela ideologia. Ora, o Cris-
tianismo não é uma ideologia e não pode induzir vozes unânimes 
na interpretação da realidade. (…)

• O método da não violência

No âmbito da metodologia de Mãos Estendidas, entra o método 
da não violência. Para sair dos lugares comuns e ajudar na busca de 
reflexões e de hipóteses de trabalho, num quadro que engloba um 
empenho sério de uma geração que sofre do maior dos males que 
é o de estar consciente dos problemas e não conseguir envolver na 
sua solução todos aqueles que, mesmo podendo graças à sua posi-
ção social, negam sua contribuição, diremos:

- o método da não violência não se deve confundir com um de-
cidido não à violência, ou com o pacifismo: devemos assumir com 
toda profundidade a nossa responsabilidade perante os aconteci-
mentos. A não violência não pressupõe um mundo sem conflitos. 
Cada declaração dos direitos humanos é ao mesmo tempo uma de-
claração de guerra.
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- em que modo a não violência se coloca perante o problema das 
leis? Em todas as sociedades têm uma função própria. A função da 
lei não é, em primeiro lugar, manter a ordem, mas de promover 
uma dada justiça. Portanto este é o ponto seguro que nos leva a 
acrescentar, como consequência, que não existe só o direito, mas 
também o dever de desobedecer às leis quando são fontes de injus-
tiça. Não se trata de pregar a desobediência sistemática à lei, mas de 
não pregar sistematicamente a sua obediência. (…)

- a estratégia da não violência consiste em nunca dar pretextos 
ao adversário que lhe serviriam para justificar, posteriormente, a 
repressão. O método da não violência não pode limitar-se às ações 
de denúncia ou de simples condenação dos fatos. Müller, teórico 
da não violência, dizia que depois de se terem esgotado todas as 
possibilidades de diálogo, é preciso passar à ação direta. A maior 
parte das vezes, o diálogo não é possível com quem é demasiado 
poderoso e quer continuar a sê-lo e quem é pobre e que, de fato, 
não quer continuar assim. Quando, por exemplo, há conflitos na 
praça pública, pessoas de valor chamam logo os adversários à mesa 
de negociações. Geralmente, estes apelos à razão tornam-se letra 
morta. Portanto, devemos virar o processo ao contrário e dizer que 
as negociações não são o meio para resolver conflitos, mas que o 
conflito é o meio para chegar às negociações. De fato, é precisa-
mente quando as negociações não são possíveis que o povo desce à 
praça, em conflito, para tornar possível a negociação e para criar as 
condições em que o diálogo e as negociações sejam possíveis.

- Quais os métodos da ação não violenta? Substancialmente são 
quatro:

• Greve entendida como ação de não cooperação com as estru-
turas injustas.

• Boicotagem como método de não cooperação a nível econô-
mico.

• Recusa a dar a outrem o benefício do meu poder de compra, 
exercendo eu deste modo um poder oposto ao poder do meu ad-
versário.
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• Desobediência civil como ação de não colaboração e não coo-
peração.

Recordemos que nós constituímos uma força enorme neste sen-
tido, temos verdadeiramente a possibilidade de não cooperação 
com as estruturas. Nós podemos verdadeiramente recusar de dar 
a outrem, o benefício do nosso poder de compra. O consumismo 
atual torna-o extremamente possível a cada um de nós. É preciso 
estudar onde se pode atacar e quais os canais através dos quais po-
deremos chegar às conclusões desejadas.

É aqui, precisamente neste ponto, que o discurso do testemunho 
se faz sentir e nos obriga. A verdadeira revolução parte sempre de 
nós. É o discurso da pobreza e do contínuo amor. De abertura aos 
outros sempre e em todos os modos, é o discurso da caridade e da 
compaixão, que não consiste em sentir piedade, mas em envolver-
se nos problemas dos outros e senti-los como nossos, concentrar-se 
nos que estão preocupados em resolvê-los.

Então, falar de amor não quer dizer que nunca mais ninguém irá 
sofrer. Falando de justiça, não quer dizer que devemos renunciar 
àquilo a que temos direito. Quando falamos de paz, não falamos 
antes da nossa segurança. Quando falamos de paz não é pela pressa 
que temos em fazer tudo quanto queremos. Quando falamos de fé 
não fazemos nenhum cálculo. Quando dizemos a verdade, não é 
para dizer que temos sempre razão (…)14.

14 Seguem quatro páginas dedicadas à temática ‘Mãos Estendidas e a escola’.
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1974

Linhas de estudo: para encontrar uma nova cultura15

Florença, 1974

Que trabalho se deve fazer para encontrar uma nova cultura, em 
que tipo de situação é preciso colocar-se para entrar naquele mun-
do que caracteriza um povo com tudo o que se encontra à sua volta, 
para compreender o seu dinamismo social, a sua vida religiosa, os 
seus ritos, a sua vida social, tribal?

Antes de tudo, não basta conhecer as coisas de modo fragmen-
tário, mas orgânico, ou seja, saber organizar o trabalho cientifi-
camente, utilizando todas as notícias a respeito de um povo para 
poder seguir mais facilmente uma pista que nos permitirá chegar a 
um verdadeiro encontro com ele.

	 •	Geografia

O primeiro passo consiste em conhecer o ambiente físico 
(clima, influências do clima no ciclo das estações), o mundo em 
que a pessoa habita porque influi notavelmente sobre a sua ca-
pacidade de trabalho, sobre o desenvolvimento, sobre certas ma-
neiras de sentir. A resposta que se dá ao fato de um povo viver 
nas margens de um rio, sobre os montes ou em proximidade de 
grandes centros urbanos, tem uma notável influência sobre a vida 
desse povo, porque cria problemáticas e necessidades. Sempre va-
lorizamos pouco o ambiente geográfico. Determinada zona en-

15 Documento inédito, que tem no verso o seguinte endereço: Ciullini Piero, via Ferruc-
ci, 20,  Fiesole.
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contra-se a tantos graus a norte ou a sul do Equador. E termina-
mos ali. Enquanto a geografia tem uma incidência sobre o povo, 
muito maior do que aquilo que nos pode parecer. É, portanto, ne-
cessário um estudo sobre o habitat para conhecer bem e a fundo 
as problemáticas e as repercussões físico-ambientais do próprio 
povo que queremos estudar.

	 •	A	linguagem

Não é só um conjunto de palavras, é a verbalização de um 
modo de entender as coisas. O vocabulário de certos povos da 
África é constituído quase só por substantivos concretos, por 
exemplo, os Lombara, na Uganda. A linguagem é a verbalização 
de uma situação interior, é a tradução em palavras do que lhes 
interessa da realidade que os circunda. A linguagem é sempre a 
expressão de um sentimento interior. Quanto mais se conhece a 
linguagem mais se penetra no interior da problemática de uma 
determinada cultura, de um povo. Por exemplo, para um deter-
minado povo o boi não é só um animal, é também esperança de 
poder casar. Tantas coisas que para nós são questões de mercado, 
para eles são questões de vida.

	 •	A	psique

Significa o seu modo de agir; entender porque um povo, mes-
mo sendo muito reduzido continua sendo corajoso; entender os 
complexos que a história foi acumulando sobre ele. Um exemplo, 
para compreender o quanto este aspecto seja importante: quando 
se diz não a um europeu, é não. Pode discutir-se sobre a oportuni-
dade do não, mas é não e basta, porém, caso se diga não a um afri-
cano, ele responde logo: ‘você me diz  que não porque sou negro, 
se eu fosse um branco me teria dito sim’. Um mundo psicológico 
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permite-me captar de outro modo um fato. O dinamismo religio-
so e misterioso compreende-se com o estudo da sua psicologia.

 

•	Mundo	espiritual

Conhecer o mundo dos espíritos, o mundo religioso de um 
certo povo, como ele vive e sente a presença de Deus e a presen-
ça do misterioso, de outros poderes; como responde a tudo isto. 
De costume, a reação não acontece só na oração, mas também no 
trabalho, quando se deve começar a semear, quando é tempo de 
terminar; se manifesta sobre a fecundidade e o matrimônio; qual 
é a finalidade das suas manifestações religiosas. A reação que essas 
pessoas sentem é positiva ou negativa, por causa do tipo de vida 
que escolheram ou no qual se encontram vivendo. Os comporta-
mentos religiosos revelam o sentimento interior. É preciso estar 
sempre muito atentos quando analisamos este tipo de coisas, e isto 
porque, quando nós observamos um objeto ou uma cerimônia que 
se assemelha a um rito cristão, o tomamos nas suas manifestações 
exteriores e catalogamos com os nossos parâmetros, segundo es-
quemas que não lhe são próprios porque o espírito é outro. Isto se 
chama sincretismo que não consiste na compreensão da mensa-
gem, mas em simples confusão.

	 •	Mundo	da	expressão	artística

Aqui se traduz o seu modo de representar em imagens e ex-
pressões visuais, o seu modo de entender o mundo, de agradecer, 
de invocar. É um mundo que nós nunca conseguimos ver, porque 
nós vemos só a cor, a forma africana de vestir e parecem-nos sim-
plesmente bizarros e um pouco românticos. Compreender os seus 
cantos e as suas poesias. Penetrar na expressão artística é mais um 
passo para compreender um povo.
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	 •		 Mundo	da	magia

Há certa diferença entre religião e magia. A religião considera as 
relações com os espíritos. A magia consiste em ritos para facilitar a 
intervenção ou o afastamento dos espíritos. Sobretudo é preciso es-
tudar e compreender o culto dos mortos. Compreender a influên-
cia que eles têm com o além.

	 •	 Os	bens	naturais

Como um povo desfruta do mundo em que vive ou se adapta a 
ele, ou seja, o problema do trabalho e dos recursos que dele obtém. 
Devemos interrogar-nos sobre a sua relação com as forças da nature-
za, a função da água e dos elementos naturais na agricultura, pois a 
agricultura não é só um fato econômico, ela tem um significado ético 
e religioso. São coisas sérias enquanto nessas culturas representam 
realidades vitais. É algo que nunca compreenderemos se não nos en-
gajarmos numa atitude de quem sabe ver e escutar humildemente, de 
quem sabe estudá-las com seriedade em todas as suas manifestações. 
Hoje, os antropólogos insistem muito sobre este ponto.

	 •		 A	habitação

A casa, para nós é muito mais que algumas paredes, é um fato 
humano muito grande. Ocupar-se um pouco da sua casa, da sua 
cabana, leva-nos a certo tipo de família, leva-nos, por exemplo, a 
uma relação pai-filho.

	 •		 As	relações	sociais	e	familiares

Englobamos aqui também as relações dos vários grupos que 
compõem a sociedade, começando pelo núcleo familiar. Que quer 
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dizer ser pai, mãe, o seu mundo da iniciação, o matrimônio e o 
significado da vida? É tudo um mundo que se encerra no conceito 
família, que é enorme, não é só constituído de sexualidade. A re-
lação entre várias classes, nas quais existem modos de viver. Cada 
sociedade tem uma particularidade que a distingue das outras, com 
a sua própria fisionomia e cada uma com a sua própria moral. É 
preciso compreender o sistema social que as une. Como pensam 
a moralidade, se cada um a pensa segundo o seu clã. Como ob-
servam as leis, se cada um vive segundo as suas leis que variam de 
um povo para outro. Compreender a coesão que existe entre elas. 
E estes são só alguns dos aspectos para entrar no seu mundo, para 
entrar num diálogo verdadeiro com eles.

São apontamentos para um primeiro contato e julgo-os bons. 
Que dizeis? Infinitas felicitações.

Léle Ramin 

À	família16

Florença, 20 de abril de 1974

Olá a todos!

Saúdo e agradeço ao nosso bom papai, que não tive meio de 
saudar antes de partir! No entanto, já estava saudado desde sempre, 
porque estamos sempre em família, ainda que com compromissos 
diferentes.

A viagem correu muito bem, como de costume. A vida agora 
continua em vista dos exames de fim de ano. O estudo vai prolon-
gar-se por muitas horas dedicadas só a isto. Consola-me o fato de 
que, durante o ano, já fiz bastante. Agora só devo fazer a síntese 
para resumir as coisas já estudadas e lidas. A ida a casa por causa 

16  Carta inédita.
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do referendo17 foi muito boa porque interrompi por um pouco 
a vida daqui. Tive ocasião de encontrar alguns amigos com tantos 
problemas pessoais que se colocam todos sob o denominador co-
mum de pensarem somente em si mesmos. O pensamento não vai 
longe, mas dá para entender, penso eu. A coisa mais linda é que 
depois de um pouco falando com eles, concordavam em muitos 
pontos, exatamente como quem descobre algo que nunca tinha ou-
vido. Coisas de malucos!

Aí em casa, não deixei de constatar, mais uma vez, como vocês 
vivem com tensões, enquanto eu, confrontando-me com esta vida, 
vejo que sou levado sempre mais para a serenidade. Agora basta 
com os discursos sérios. Continuemos acreditando que juntos nós 
fazemos a vida e que, juntos, devemos chegar a Deus. Desejo muito 
boa sorte ao Gaudêncio e ao Filipe para os exames. O bolo, também 
chamado fogassa, fatia após fatia, já está todo comido. Dou tam-
bém os parabéns à cozinheira. E saúdo também o Fábio com a sua 
pequena bicicleta nova e esplendorosa (para mim, poria também 
um freio à frente, porque não me parece suficiente só o do pedal. 
É só um conselho para as frenagens que, de quando em quando, 
é preciso fazer com toda a urgência, para não ir contra ninguém. 
Ok!?).

Concluo saudando todos de novo. Recordo-vos diante do 
Senhor.

Tchau!

Léle

17  A 14 de maio de 1974 deu-se na Itália o referendo para revogação da lei do divórcio.
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Ao provincial18

Florença, 27 de maio de 1974

Caríssimo provincial,

Como pode notar, estou lhe escrevendo com caneta de tinta per-
manente. Só o faço para as cartas importantes e esta me parece ser 
importante.

Escrevo-lhe, enquanto nosso superior, e, portanto, centro de 
união, para informá-lo quanto à minha passagem pelo noviciado.

Creia-me, padre, fiz de tudo para que o Pe. Tonino19 encontrasse 
um motivo válido para me dizer que tinha exagerado, ao entender a 
chamada de Deus. Não houve maneira! Depois destes dois anos de 
Postulantado, a conclusão é que Deus me quer no Noviciado. Nem 
sequer eu sei como justificar estas coisas e parece-me também que 
tal linguagem se possa traduzir só com a fé. Se, no entanto, eu ti-
vesse que explicar-lhe o porquê, lhe faria a pergunta: ‘Você acredita 
no Espírito Santo?’ Se a sua resposta é afirmativa, então qualquer 
palavra é a mais: para bom entendedor, meia palavra basta! Se, en-
tão, as coisas se põem agora nestes termos, deve por maior motivo 
ainda acreditar na ação do Espírito em mim. Não posso dar-lhe 
garantias, julgo, pelo contrário, que é você quem me deve dar tais 
garantias. É a sua e a minha oração que serão argumentos válidos 
para o seguro contra infortúnios. É preciso pedir ao Pai que mande 
o Espírito e sopre fortemente sobre nós, de maneira que o Espírito 
dê o testemunho que só Ele pode dar. Por vezes, pensei que era eu 
a dar testemunho, mas ainda era pequeno, uma criança, e queria as 
coisas só para mim.

Bom! Então estou disponível para Venegono20, com bons propó-
sitos de nunca mais pecar, (como dizia o meu pároco da fonte ba-

18  Carta inédita enviada a E. Malugani
19  Pe. Tonino Pasolini, responsável da comunidade comboniana de Firenze.
20  Sede do noviciado comboniano.
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tismal), tornando-me ‘trabalhador da vinha’, mesmo se ainda não 
sei de que hora eu seja. Última recomendação: se você tiver tempo, 
diga-me algo sobre a arte de podar as videiras porque nem isso eu 
sei. Eita! Saiba que tudo o que escrevo, devo-o ao Pe. Tonino, o 
nosso prior, que o deve a Deus e, então, agradeço a Deus por isto e 
também ao Pe. Tonino, o prior de Florença. Satis!21

Uma cordialíssima saudação e infinitos votos.

Léle Ramin 

21  Basta!
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1976

Declaração	para	a	admissão	à	profissão	religiosa22

Venegono, 17 de maio de 1976

Nascido em Pádua, em 19 de fevereiro de 1953, terminado o 
Liceu clássico, entrei no Postulantado de Florença.

• Caminho de fé e identificação missionária

Creio que caminhei nestes anos de Postulantado e de Noviciado. 
Sinto a fé como revelação de Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, à 
medida que o Evangelho se esclarece na minha vida, torna-se para 
mim, sempre mais claro, o porquê da vocação. O Senhor me con-
verterá tornando-me missionário. O aspecto dominante é que tudo 
é dom: a conversão, a minha vida e a dos que me estão próximos. 
No caminho de fé, não posso esquecer que o Senhor se faz carne em 
mim e nos meus irmãos. Preciso aumentar a escuta dos irmãos. A 
Palavra de Deus deve servir para iluminar a minha vida e não para 
que eu me considere digno de privilégios. Isto revelará uma vida 
de fé não fundada sobre as minhas ideias. Frequentemente, dei-me 
conta de caminhar sozinho, procurando experiências que me sa-
tisfaziam mais ou que, em todo o caso, estavam em sintonia com o 
meu trabalho interior. Quanto à identificação, creio que a vejo bem 
no recurso contínuo à figura do apóstolo apresentada pelo Evange-
lho. Vivo a identificação como tensão entre aquilo que sou e aquilo 
que o poder de Deus realizará em mim. Busco viver a minha vo-
cação missionária entre os Combonianos porque eles me parecem 

22  Documento inédito. A profissão religiosa celebrou-se a 15 de junho de 1976.
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ser a possibilidade concreta que me é oferecida para a encarnação 
da minha escolha missionária. Vivo uma vida sacramental bastante 
forte e redescobri a figura de Maria de modo pessoal e vivo.

• Personalidade

Um pouco tímido e emotivo e, portanto, às vezes agressivo, or-
gulhoso, sensível, extrovertido, sincero. Sei que valho. Inteligência 
crítica que, às vezes, se torna intelectualismo. Por vezes, tenho uma 
linguagem difícil. Sou disponível, com discreta capacidade orga-
nizadora, sinto-me interiormente livre. Muitas vezes me coloco à 
defesa e tento justificar-me. Tenho que estar atento porque, fre-
quentemente, os meus dons tornam-se limites. As qualidades, de 
fato, manifestam-se como ponto fraco nas relações com os outros, 
o que torna difícil uma relação interpessoal. No calor das ideias, 
esqueço, às vezes, as pessoas. Nisto parece-me que me falta capaci-
dade de escuta. E às vezes faço passar o meu limite como virtude. 
Devo tomar consciência do meu limite simplesmente como limite. 
É indispensável uma atitude de base fundada sobre a pobreza.

• Vida comunitária

Não tenho dificuldade em familiarizar-me, mas às vezes, para 
resolver situações desagradáveis, saio com piadas que me põe ao 
centro. A situação resolve-se, mas deixo as pessoas em segundo 
plano. Reconheço que é um modo errado de comunicar. Devo 
me colocar ao mesmo nível das pessoas que estão diante de mim, 
aprender a escutar e respeitar os momentos de cada um, sem tentar 
entrar com violência em sua vida. Tento servir os outros à minha 
maneira, evitando os serviços humildes. Devo compreender que a 
pobreza consiste em pôr à disposição dos outros a minha pessoa e 
não só as minhas coisas.
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Ao provincial Tonino Pasolini23

Venegono, 26 de maio de 1976

Caríssimo Tonino,

Julgo que em poucas linhas posso dizer tudo!

Por quanto constatei na minha vida, à luz do Senhor ressuscita-
do, com serenidade, me coloco em Suas mãos, confiando-Lhe to-
dos os meus dias.

Com espírito de gratidão para com todos os que me ajudaram a 
chegar até aqui, peço para ser admitido, a 5 de junho, aos votos de 
pobreza, castidade e obediência e assim começar a fazer parte da 
Família Comboniana.

Desejo consagrar-me a Deus e às missões como sacerdote mis-
sionário.

Você que me precedeu na fé neste caminho, preceda-me agora 
também na oração, de modo a dar plenitude ao serviço que está 
prestando na província italiana. É assim para todos nós.

Um abraço no Senhor! 

Tchau!

Léle Ramin

23  Carta inédita.
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À	família24

Mirfield, 1 de agosto de 1976

Olá a todos!

Cheguei há pouco a Mirfield e tudo corre bem. Tive boa via-
gem. Não houve dificuldades. Em Londres encontrei o Filipe. 
Com as indicações que lhe dei, poderá ficar tranquilo durante 
todo o período de sua permanência em Londres. Mesmo que te-
nha chegado e vivenciado um pouco de aventura, encontrou um 
lugar. Não deverá haver dificuldades.

Neste momento, encontro-me na divisa da Escócia com a In-
glaterra. A casa destina-se ao seminário menor. Os rapazes en-
trarão nela em setembro. Meu professor de inglês é um irlandês, 
vindo de Belfast, irmão de um padre daqui.

Dei-me conta que esqueci bastante o inglês que tinha estuda-
do, mas espero, com o tempo, recuperar o que perdi e melhorar. 
A saúde mantém-se bem, o que significa que consigo adaptar-me 
à temperatura que exige andar sempre com casaco de lã para para 
não adoecer. Sopra um forte vento do Norte, sol quase nunca apa-
rece; em compensação há sempre chá quente a toda a hora. Não 
há mosquitos, o que é uma grande vantagem.

Imagino que em Pádua haverá mosquitos até setembro. O lu-
gar está circundado de verde, como, aliás, as outras casas. Dá a 
impressão de estarmos na roça, como no meio dos nossos Montes 
Euganei.

No grupo dos escoteiros tudo corre bem? O trabalho do papai 
está adiantado?

O Antônio telefonou-me antes de partir. Este interesse signifi-
ca que continuamos unidos como irmãos e isto me faz bem.

24  Carta parcialmente publicada em E. Sorio, pp. 48, 54, 56
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Por vezes, em casa, zanguei-me com a mamãe e peço desculpa. 
Se eu tivesse pensado melhor, teria feito de outra maneira.

Agradeço a todos pelos dias que passei em Pádua e pela ajuda 
financeira que quisestes me dar. Quanto ao dinheiro, estou bem; 
só gastei o dinheiro da viagem de Londres até aqui. Tenho até 
dinheiro a mais no bolso. Vocês nunca devem se preocupar com 
isso. A comida é boa e variada e o João25, aquele que vai comigo 
para Kampala, diz que sempre foi assim.

Pelo momento não tenho mais mais nada a dizer, a não ser lem-
brar-lhes que rezem por mim quando o meu nome vier às suas 
mentes.

Cumprimento a todos! Tchau,

Léle

A Paulo Ramin26

Mirfield, 26 de setembro de 1976

Olá, Paulo!

Aqui, tudo bem pelo que concerne o aspecto geral. Até me pare-
ce estar aposentado antes do tempo. Falar inglês ainda é difícil para 
mim. Parece-me que preciso ainda de um pouco de tempo antes de 
conseguir pensar qualquer coisa em inglês, sem fazer a tradução 
mental. Sem inglês aqui não se pode fazer nada. A notícia do terre-
moto27 chegou até aqui pela rádio BBC, mas parecia que se tratava 
de qualquer lugar do fim do mundo, de maneira que aqui ninguém 
se deu conta que aconteceu na Itália.

25  Seu companheiro de curso.
26  Carta parcialmente publicada em E. Sorio, pp. 45, 55, 57; E. Santângelo, p. 135.
27  Um forte abalo sísmico no Friuli, depois do anterior, mais desastroso, que tinha 
acontecido em maio do mesmo ano.
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Nestes dias fui ao hospital porque inchou minha mandíbula. De-
ram-me antibióticos e agora já está tudo como antes. Pedi para ter 
uma consulta com um especialista, para ver se consigo fazer uma 
cirurgia. Aí em casa, eu lhe dizia que tinha um  cisto, do tamanho de 
um grão de ervilha, debaixo da raiz do 1º-2º inferior esquerdo. Agora 
que tratei e desvitalizei os dois dentes, você pensa que ao tirar o cisto 
tudo volte ao normal? Escreva-me, se puder, para que eu possa expor 
as minhas intenções ao médico que vou consultar no início da sema-
na. Espero que tudo se resolva da melhor forma. Não diga nada em 
casa porque poderiam preocupar-se demais. Pela minha parte, não 
queria ver ninguém preocupado nem apreensivo por minha causa. 
Obrigado pelo vinho que você reserva para mim. É sempre um pra-
zer encontrá-lo à mesa. Desejo à Eugênia28 que se restabeleça depres-
sa. Não se preocupem por causa do terremoto, porque a nossa vida 
está nas mãos de Deus que a guarda melhor do que nós poderíamos 
fazer. O Senhor falou-nos com palavras que lembramos cada dia, 
onde quer que estejamos. Vejo esperança mesmo onde só encontro 
dor e muita miséria.

Tchau, Paulo, e bom trabalho.

Léle

A Paulo Ramin29

Mirfield, 10 de novembro de 1976

Olá, Paulo!

Rezei por aquele jovem de quem me escreveste e, quando reza-
va, me vinha à mente aquela passagem da Escritura que diz que o 
Senhor, tendo Ele mesmo experimentado a tentação e o sofrimen-
to, vem ajudar os que se encontram na provação. Não sei o que 
pensar, mas tenho uma ideia clara: o Pai, que nos formou à imagem 

28  Esposa do Paulo.
29  Carta parcialmente publicada em E. Sorio, p. 49.
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do seu rosto, conservará em nós a imagem da sua glória. A sua 
promessa permanece para sempre porque é um Deus fiel. Eu creio 
num Senhor que salva. Não carregou Ele os nossos pecados e não 
tomou Ele sobre si as nossas enfermidades?

Com respeito à caça (dos ratos), já comprei uma caixinha de 
veneno e preparei as iscas. Coloquei-as nos pontos estratégicos. 
O único inconveniente é que no quarto se sente cheiro de queijo. 
Notícias do hospital: a operação foi mudada para o fim deste mês, 
digamos que dentro de uns vinte dias. Não vejo a hora! Também 
porque, de vez em quando, volta a inchar e tenho que tomar anti-
bióticos e sinto que eles me deixam com fraqueza, apesar das vita-
minas que estou tomando.

Na semana passada, estive na Escócia. Há lugares maravilho-
sos. Quanto ao resto, é como de costume: estudo inglês e bebo chá. 
Felicitações pelo seu trabalho.

Recordo os dois na minha oração. Tchau!

Léle

A Paulo Ramin30

Mirfield, 18 de dezembro de 1976

Olá, Paulo!

Bom Natal e bom princípio do novo ano de 1977. Votos para 
tudo o que fazem e vivem, você e a Eugênia. Espero que os votos 
cheguem a tempo, não obstante as dificuldades do correio.

Aqui tudo continua como de costume. Frio e, agora, também 
neve e gelo. Creio que será assim até final de abril, pelo que aqui 
me dizem. Nada que preocupar, desde que eu saia de casa prepara-
do com roupa de meia estação. Aqui há cobertores em abundância 

30  Carta parcialmente publicada em E. Sorio, p. 49.
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mas, de vez em quando, acendo a lareira e asso alguma castanha 
que encontro nos arredores. O sabor das castanhas não é o que se 
espera, mas, é sempre melhor do que nada. De manhã, vou pro-
curar lenha nos bosques vizinhos e depois acendo o lume. Se eu 
conseguir encontrar farinha, faço polenta para o Natal, isto só para 
recordar nossa região de Veneza. Aqui ficamos só dois; os rapazes 
foram para casa para as festas e os missionários saíram para o mi-
nistério. Reina o silêncio. Tanto melhor! Assim terei um pouco de 
descanso. Cozinhar para duas ou três pessoas não é como cozinhar 
para 50, como me coube até agora. A situação será diferente em ja-
neiro porque terão que encontrar uma cozinheira, visto que estarei 
mais empenhado na escola.

Acabo aqui porque ainda tenho que fazer o macarrão para o 
meio-dia. E a mamãe escrevia-me dizendo que era preciso tempo 
para cozê-lo. Votos de bem! Eu estou bem e o mesmo desejo para 
vocês. Saudações no Senhor.

Léle
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1977

A	Gin31

Mirfield, 6 janeiro de 1977

Olá, irmãzinha!

Tinha prometido escrever para você. Não esqueci o que, há 
tempo, lhe prometi. Faço-o agora, se bem que com grande atraso. 
Perdoe-me!

Antes de tudo, todos os votos para o novo ano e, no Senhor, 
trago-lhe paz e graça para que também em você, Jesus Cristo seja 
o Senhor da sua vida. Encontro-me numa comunidade combo-
niana, perto da Escócia. Vindo para aprender inglês, por exigên-
cias internas tive que voltar atrás e adaptar-me sendo cozinheiro, 
de manhã, ao meio-dia e à noite, para 40 rapazes e 10 missioná-
rios. Estudo inglês como posso, durante o pouco tempo livre que 
tenho à disposição. Às vezes, vou também à lavanderia e assegu-
ro-lhe que se não fosse por um pouco daquele amor que o Senhor 
me dá, já há tempos eu teria desistido. Estou sereno. Sei, de fato, 
que o Senhor me deu o Espírito em abundância para viver tam-
bém esta situação paradoxal. Muitas vezes encontro-me rezando 
pelos amigos a quem anunciei o Evangelho, enquanto estou cozi-
nhando ou lavando meias sujas e cuecas, camisas e calças. Muitas 
vezes me perguntei ‘aonde eu vim parar...’ mas a Palavra de Deus 
me chegou mesmo a tempo, para me anunciar, instruir e dar for-
ça. É este o Messias que há de vir ou devo esperar outro? E foi 
assim que eu compreendi como nunca tinha compreendido que 
este é o hoje de Deus para mim. Para mim, o Messias é o que estou 
fazendo há seis meses. Se notares, no Evangelho, há um diálogo 

31  Carta inédita, endereçada a uma amiga não identificada.
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particularmente interessante: é João que lhe faz a pergunta. O Ba-
tista tinha anunciado a vinda do Senhor, mas não o reconheceu. 
Quanto sou pagão! E o fato de ser pagão, eu compreendi-o me-
lhor hoje, festa da Epifania. Os 3 Magos que adoram o Senhor são 
3 pagãos. Como vê, parece-me adorar o Senhor na sua condição 
de Rei, de Senhor de todas as nações, como um pagão levando 
dons. É maravilhoso ler a própria vida nas páginas do Evangelho 
e saber que o Senhor nos purificará dos nossos ídolos, dando-nos 
um coração capaz de amá-Lo, a Ele e aos irmãos, como ensinou 
e deu testemunho. Espero que você tenha compreendido o que 
escrevi. Se por acaso não compreender, o importante é que eu 
o tenha compreendido para poder discernir a Sua vontade para 
mim, aqui, hoje.

Você! Como você está? Espero que esteja verdadeiramente bem. 
Rezei e rezo por você porque às vezes parecia-me que se fechava em 
si mesma e, ao contrário, veja como o Senhor é pobre, também fisi-
camente e observe como com a Sua pobreza nos enriqueceu, a nós 
todos. É sempre assim e será sempre assim! «Aos pobres é anuncia-
da a Boa Nova» (Mt 11, 1-7). Continue trabalhando para o Senhor 
com confiança de que você será sempre ouvida. «E acontecerá que, 
primeiro que eles, eu responderei. Eu os escutarei enquanto eles 
ainda estarão falando (Is 62, 24).

Caríssima, deixe que lhe assinale, mais uma vez, com o sinal da 
cruz na fronte. Estou longe, mas, no Senhor, rezo por você para que 
seja confirmada na sua paz e no seu espírito com este sinal.

O visto para Kampala foi adiado para depois da Páscoa em vez 
do Natal. Partirei daqui no início de março para Venegono uma se-
mana e depois para casa três semanas e, finalmente, para a Uganda 
três anos. A meta aproxima-se e estou contente. Deixo-lhe o convi-
te a confiar-se ao Senhor que nos ama.

Tchau e ama a Deus!

Léle
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Ao provincial, Pe Tonino Pasolini32

Roma, 20 de março de 1977

Objeto: pedido de renovação dos votos temporários.

Caríssimo Pe. Tonino,

Tendo passado já um ano depois dos primeiros votos, profes-
sados em Venegono a 5/6/76, e ficando-me desde então não só a 
mesma exigência de pôr a minha vida ao serviço do Senhor, mas 
de continuar ainda e com mais profundidade a vocação à qual o 
Senhor me chama dia após dia, comunico-lhe, também por escrito, 
que tenho a firme intenção de renovar por um ano os votos tempo-
rários de pobreza, castidade e obediência na Família Comboniana 
e segundo o espírito dos Combonianos.

Por tudo isto, eu peço a autorização de poder fazê-lo. Possa o 
Senhor, na fé que nos é comum, iluminar-lhe com o seu Espírito, 
porque estas são coisas que vêm dele.

Abençoa-me em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo que 
nos convida à conversão do coração.

Escolástico Ezequiel Ramin

Anexo	ao pedido de renovação dos votos temporários

A falta de alguma apresentação e informação por parte dos 
eventuais educadores, não deve lhe alarmar. Para esclarecer me-
lhor, escrevo toda a história.

Na data dos primeiros votos, eu tinha a destinação para Kam-
pala. Por isso, à exceção de um mês passado em família, dediquei 

32  Carta e anexo inéditos.
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todo o tempo a estudar inglês, numa casa comboniana, (Mirfield 
Yorkshire), para onde me mandaram depois da minha chegada a 
Londres. Porém, nos primeiros dias de fevereiro, devido à situação 
política ugandesa, a destinação ao escolasticado foi mudada para 
Chicago, nos Estados Unidos.

Como vivi durante este tempo

A comunidade comboniana em que vivia mostrou-se, e isto des-
de o princípio, particularmente difícil e de relações humanas nem 
sempre fáceis. Pelo que me diz respeito, além do estudo da língua, 
encontrei-me engajado em serviços e, às vezes por longos períodos, 
no interior da mesma comunidade, serviços que não tinham nada a 
ver com a tarefa difícil e laboriosa que me foi confiada quando parti 
para a Inglaterra.

Penso que respeitei a vida de oração, também porque nestas si-
tuações era verdadeiramente a única coisa que me ajudava a cami-
nhar em frente. Estive sempre sereno e penso ter vivido os votos 
em plena disponibilidade, mesmo se machuquei os pés no caminho 
porque às vezes, não havia celebração eucarística, estando depen-
dente do querer e dos momentos dos missionários que estavam na 
comunidade.

Em linha de máxima, procurei fazer o que podia; mais do que 
isto, não sei o que dizer.

Uma coisa me pesa: é difícil criar comunhão e unidade com 
quem não quer saber disso; além disso, a comunhão e a unidade 
é a presença de Deus. Nisto se compreende quanto ainda somos 
pecadores.

Em todo o caso, o Senhor nunca deixa de dar a força suficiente a 
quem a pede. E, com este pedido de renovação dos votos, eu estou 
precisamente pedindo essa força.

O desejo de viver como Ele nos ensinou, ainda está forte e 
vive dentro de mim. Creio num Deus vivo que muda as pessoas. 
E, se peço para renovar os votos, é precisamente porque quero 
mudar.
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Espero ter lhe comunicado alguma coisa; em todo o caso, sabe 
onde me encontro.

 
 Grandíssimas saudações no Senhor.

Léle

À	família33

Chicago, 22 de março de 1977

Caríssimos pais,

Acabo de desembarcar nos Estados Unidos, depois de umas 
boas 10 horas de viagem. Tudo correu bem. Parti às 9:05 e cheguei 
primeiro a Londres, às 11:34, com voo da linha DC 9 da Alitalia; 
dali, imediatamente com voo Jumbo TWA. Neste avião podia ou-
vir-se música estéreo e ver tranquilamente dois filmes. Enfim, coi-
sas grandes! Ainda não vi a casa, no entanto, daquilo que eu vi e é 
verdadeiramente pouco, estou mesmo no centro da cidade, entre 
arranha-céus e favelas. Parece-me uma grande Milão e Roma pos-
tas juntas quatro vezes. No futuro, saberei falar melhor.

Partindo com o sol de Roma, aqui encontrei a neve e muito frio, 
misturado com chuva. Será necessário habituar-me. Creio que pre-
parei a mala com roupa grossa e assim não temo os rigores do frio.

Agradeço todos vocês pelas preocupações e atenções. Obriga-
do também ao Filipe pelos seus dólares. Só no avião é que me dei 
conta da soma que me foi dada; antes nem sequer a tinha contado. 
Desejo a todos vocês que tenham sempre boa saúde e que não se 
zanguem além da medida. Aqui fui bem recebido e encontrei os 
velhos amigos e agora vamos aos estudos. Procurarei fazer o meu 
melhor. Tentarei tomar as coisas com calma para não cometer erros 

33  Carta inédita.
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nem inutilidades. Amanhã vou levar os meus documentos à escola 
e assim começarei também, finalmente, estes poucos anos que ain-
da tenho. Se o Senhor me mantiver uma mão sobre a cabeça, devo 
conseguir. Renovei os votos de modo que, para este ano, serão os 
mesmos propósitos: pobreza, castidade e obediência. Rezem ao Se-
nhor. Um beijo ao papai e à mamãe e um abraço a todos.

Léle

A	Gin34

Chicago, 26 de março de 1977

Caríssima Gin,

Que surpresa inesperada encontrar aqui em Chicago uma carta 
sua; claro que foi muito agradável, porque eu já há muito tempo 
não sabia nada de você. Foi por isso que, não faz ainda uma se-
mana, em Venegono, mesmo com uma grandíssima vontade de 
lhe ver, para saber um pouco de viva voz como andava a sua vida, 
fiquei como que bloqueado, porque não sabia se lhe atrapalharia 
ou não, ou se, para você, isso seria ainda um prazer. Leio aqui na 
sua carta que você também me esperava e, mais ainda, me pedia 
para lhe dar notícias minhas, quando voltasse da Inglaterra. Isto 
me pesa agora.

Como vê, estou escrevendo-lhe da nova sede do escolasticado, 
para onde fui enviado, visto que Kampala, por causa da situação 
política e das autorizações de residência não concedidas, se ti-
nha tornado impossível. Isto foi muito desagradável, mas agora já 
passou tudo. Também isto fará parte da história da salvação; pelo 
menos assim o espero. Tenho diante de mim um monte de exa-
mes para fazer. Já me inscrevi nos próximos quatro, para junho. O 

34  Carta inédita.
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melhor é que, nos Estado Unidos, os exames não se fazem a nível 
eclesiástico, pelo menos para nos entendermos, mas a nível univer-
sitário. E isso se apresenta como um grande empenho.

Eis! Isto para dar-lhe algumas notícias a nível geral. Do lugar 
em que me encontro, não posso lhe dar notícias de nenhum gê-
nero, porque ainda não conheço nada. Reservo-me o direito de 
dá-las mais tarde. Entre nós, deixe que lhe diga uma coisa: aceite 
a cruz. Se você ler Mt 5, se dará conta de que já é feliz. Feliz não 
porque sofre, nem porque está aflita, mas porque o Senhor está 
com você. Indo, se quiser, mais a fundo, a nível de significado 
das palavras, a palavra feliz, em hebraico asherè, significa que, 
se você não sabe onde ir e me pergunta: por onde posso encon-
trar este caminho? eu, para respeitar o uso hebraico da palavra, 
devo responder-lhe: vá por ali, feliz, você! Isto é, continue, sim, 
é exatamente a direção certa, você é feliz porque está na estrada 
certa. Espero que tenha compreendido com estas poucas palavras. 
Caríssima irmãzinha, eu quero que saiba que até agora sempre me 
lembrei de você nas minhas orações, para que o Senhor lhe ajude 
em todas as suas necessidades.

No domingo passado, lemos a parábola do filho pródigo. Não 
sei se você prestou atenção ou não, o significado é verdadeiramente 
grandioso. Ao filho que estava desde sempre com o pai e que se 
admirava do acolhimento reservado àquele fugitivo, que tinha des-
perdiçado tudo, chega a palavra do Senhor e é motivo de salvação 
tanto para o que fugira como para o que esteve sempre em casa. Ir-
mãzinha, me veio um problema de coração. Nós nunca compreen-
deremos a bondade e a misericórdia do Senhor. Se não dilatar o seu 
coração, não se admire ao constatar sua dificuldade em caminhar 
nas vias do Senhor. Chega-lhe uma cruz e já pensa que não vai re-
sistir! Você faz parte desta Igreja que, o Senhor, Ele mesmo quis. E 
que Cristo, Ele mesmo ama. Nunca deixará que você se perca.

Tenho a cabeça repleta de tantas coisas para lhe dizer! O que 
você quer? O reino de Deus não consiste em palavras, mas no po-
der de Deus.
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Caríssima, quero-lhe um grande bem no Senhor, a quem todos 
nós pertencemos. Confie nEle. Eu só posso dizer-lhe: Continue em 
frente, feliz você! Sim, você está no caminho e não pode perder-se.

Abençoo-lhe mesmo se não sou presbítero e você faça o mesmo, 
porque nós somos filhos de Deus. Desejemo-nos, mutuamente, a 
nossa esperança. O Senhor está conosco.

Léle R.

À	família35

New York, 24 de junho de 1977

Olá!

Mando-lhes algumas notícias. Antes de tudo, ainda não posso 
dar-vos o endereço definitivo. Este, de onde vos escrevo, é só até 27 
de junho. Portanto, não escrevam para aqui porque a carta pode per-
der-se ou chegar-me só depois de dois meses. Esta comunidade é 
um pouco fascista. Tive uma acesa discussão porque queriam que eu 
vestisse a alva que, aliás, nunca vesti, nem sequer quando fiz os votos, 
quando por regra, se deve vestir. Tomaram-me por ‘pavio curto’ e, 
pior, puseram-me no quarto uma camisa preta com colarinho bran-
co. E, com a camisa, uma nota: «Vista-a quando sair, em casa e fora 
de casa». Dado que andava por casa como de costume, tiveram que 
acrescentar que os jovens já não obedecem de modo que, se insistem 
ainda, dependurarei a camisa e a alva ao pescoço deles. Até parece  
que voltaram para antes do Concílio. Eu estou bem e tudo corre bem. 
Não se preocupem com nada.

Já terminou a casinha?36 Visitei Nova York a pé. Nada de especial. 
As cidades norte americanas, quando se vê uma, as outras são todas 

35  Carta inédita.
36  Papai estava construindo uma casa em Bresseo, pensando voltar com a família à 
terra natal.
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iguais. Subi ao famoso Empire State Building. Mando-lhes o que se 
vê de lá de cima. Nova York é uma pequena ilha ligada por pontes 
a New Jersey. Cumprimento a todos e cumprimentem por mim o 
Paulo e a Eugênia, Tony, Gabry, Mateus e Tiago.37 Um olá ao papai e 
à mamãe.

Rezo por vocês. 

Léle

À	família38

Richmond, Virginia, 3 de julho de 1977

Olá a todos!

Estou numa paróquia negra. Aqui são todos negros. A Virgínia 
foi sempre um porto de proteção para negros. Ainda há um sinal de 
tudo isto. Continua existindo o famoso KKK (Ku Klux Klan) e se 
respira racismo. A paróquia não é grande. São poucos os que vêm à 
missa. A grande maioria são negros evangélicos. Durante estes dois 
meses, eu tentarei avizinhar-me a esta gente o mais possível. Que o 
Senhor nos ajude porque a coisa não se apresenta nada fácil. Numa 
zona negra, um branco é sempre um branco e aqui reina a velha 
mentalidade. O risco de apanhar pontapés está na ordem do dia.

Eu trabalharei com os rapazes e os jovens e tentarei organizar uma 
atividade juvenil de verão. É tudo para improvisar. Eu estou bem. Fui 
visitar Washington durante três horas, porque o trem parou lá.

Cumprimento todos e faço votos a todos, especialmente ao Pau-
lo pelo seu aniversário. Tchau!

Léle

37  Gabry (Gabriella) é a cunhada, esposa de Toni (Antônio); Mateus e Tiago são os 
seus filhos.
38  Carta inédita.
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À	família39

Richmond, 21 de julho de 1977

Caríssimos,

Recebi a vossa carta e li com satisfação sobre os progressos da ca-
sinha. Pelo que posso imaginar, deve ser mesmo muito linda. Li tam-
bém a notícia da morte do Sr. Ângelo Mitaritonna40. Se encontrarem 
o Roberto, digam-lhe que rezo pelo seu papai e pela sua família. O 
Senhor está sempre perto e está perto de todos em todas as situações.

Aqui faz muito calor e, mesmo sem fazer nada, é possível suar. 
Imaginem o que se passa quando tenho que jogar com os rapazes de-
baixo deste sol que me parece uma candeia. Estou tão bronzeado que 
até pareço um negrinho. Este ano chega-se nos Estados Unidos a pi-
cos excepcionais e assim foi também no último inverno. Na vossa car-
ta, leio que todos estão de férias, uns no Stelvio, outros em Cortina41 e 
outros, lá em baixo, na Úmbria. Isto dá-me satisfação. Mudar de ar faz 
sempre bem à saúde. Querido Filipe, como vai seu novo equipamento 
de fotografia? A fotografia foi sempre a minha paixão, mas faltava-me 
o dinheirinho. Desfrute do que você tem e continue praticando. Os 
equipamentos nunca se conhecem suficientemente bem.

Uma saudação ao papai e à mamãe. Penso sempre em vocês. 
Peço ao Senhor que do alto lhes guarde.

Nada me falta. Estou bem e, mesmo se aqui o trabalho é duro, 
estou contente de dar a vida pelas pessoas, meus irmãos.

Tchau!

Seu filho.

PS. Não tenho a certeza do meu endereço a partir de 29 deste 
mês. Escrevam para Chicago. Não gostaria de perder a carta de vo-

39  Carta inédita.
40  Vizinho dos pais.
41  Ambos situados nas montanhas do norte da Itália.
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cês. Cumprimentem por mim o Paulo, Eugênia, Antônio, Gabry, 
Mateus e Tiago.

À	família42

Chicago, 15 de agosto de 1977

Caríssimos,

Recebi o vosso dinheiro e logo o usei para pagar a minha via-
gem de Richmond para Chicago: 66 Dólares. Levei dois dias para 
chegar, mas agora já cheguei. A paróquia em que me encontrava 
era tão pobre que, se a mamãe visse as misérias daquelas estradas 
e os sofrimentos daquele povo negro, nos mandaria, certamente, 
nós todos para dar a vida pelo Senhor e levar um pouco de alívio 
a esta gente tratada, ainda hoje, como lixo da sociedade. Se estou 
escrevendo isto, não é para que mandem mais dinheiro, mas para 
dar-lhes motivo de rezar por mim e pela gente que o Senhor me faz 
encontrar neste serviço que estou prestando. Nada me falta e a saú-
de vai bem. Os dentes não doem. Por agora, estou em segurança. 
Rezo ao Senhor para que O sintam ao lado de vocês.

Uma saudação ao Mateus e ao Tiago. 

Léle

A Paulo Ramin43

Chicago, 17 de setembro de 1977

Querido Paulo,

Vivíssimas felicitações a você e à Eugênia. Deve ser mesmo um 

42  Carta inédita.
43  Carta parcialmente publicada em E. Sorio, pp. 45, 48, 54
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lindo carequinha. Pelo que ouvi sobre o Marco, parece ser ’brasa 
escondida’44. Continue com a terapia do mel nos momentos 
difíceis. Estou mesmo muito contente porque, sem dúvida, o Mar-
co encherá um bocado a casa com a sua presença. Rezo por ele para 
que o Senhor o faça crescer são e robusto. Obrigado pelo postal que 
me recorda um mar de coisas deixadas por aí. Recebi a carta do 
Pe. Rogério: é pároco de Gallio e parece contente com a sua nova 
destinação. Eu voltei de Richmond como já saberá. Foi um pouco 
duro por diversas razões, mas estou contente de ter estado lá e de 
ver a situação. É outro aspecto desta grande América. A pobreza 
estava em cada casa. Estou recomeçando mais uma vez a pegar nos 
livros e tenho quatro exames para o início de dezembro. Veremos 
um pouco como isto irá porque me parece que são bastante difíceis.

Quanto mais avanço, mais encontro responsabilidades que vo-
cês nem sequer sonham. Esta é mesmo outra vida. Encontrei gente 
de quarenta anos que me procurava para perguntar-me o que deve 
fazer. Estive com os alcoolizados, com os mendigos, com meninas 
grávidas aos treze anos. Todos pediam para serem escutados, com-
preendidos e assim por diante.

Mudando de assunto. Tive notícias a propósito da casinha que 
está se tornando sempre mais bonita, e do papai que está quase 
enamorado da casinha. Estou para ver o que acontecerá e quem a 
irá estrear.45 De casa me disseram que você me enviou dinheiro. 
Paulo, a mim não me serve, mas agradeço-lhe igualmente. Deci-
di mandá-lo para a África, nos confins entre o Sul do Sudão e a 
Uganda. Há um padre que me pediu cobertores para os refugiados 
ugandeses e alguns medicamentos.

Tchau! Reza por mim e pela gente que encontro no meu cami-
nho. Eu faço o mesmo. 

Léle

44  Como as brasas escondidas debaixo da cinza.
45  O irmão Antônio não concordava com a escolha do pai de construir a casa de Bres-
seo.
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Ao	Superior	Geral46

Chicago, 10 de novembro de 1977

Tendo em consideração o fato que, dentro de pouco mais de um 
ano, me será possível concluir os estudos de teologia, apresenta-se de 
novo na minha vida o forte desejo de poder partir para a missão, seja 
como missionário comboniano, seja como médico. Sempre me senti 
ligado a este desejo de encontrar os irmãos nestas duas dimensões. 
Quando entrei no Postulantado, eu pensava, falando com o Pe. To-
nino, nesse tempo superior de Florença, que esta fosse simplesmente 
uma ideia dentre as tantas possibilidades que a vida me colocava na 
frente. Hoje devo constatar, com extrema honestidade, que as duas 
dimensões se me apresentam juntas mais uma vez. Não desvalori-
zo absolutamente nada do que o Senhor está realizando em mim, 
chamando-me ao sacerdócio para o qual me estou preparando com 
muita serenidade. Aprecio os valores e os dons que o Senhor me faz 
descobrir chamando-me a continuar Seu caminho, ao qual eu pro-
curo responder cada dia pondo-me em atitude de total abandono.

Queria, em todo caso, apresentar-lhe, além de tudo isto, uma 
anotação que, da minha parte, me parece tremendamente hones-
ta, submeter à sua atenção: se lhe serve um missionário disposto a 
enfrentar ainda sete anos de estudos em medicina para ser, como 
Deus quererá, uma capacidade a mais na missão, um sinal de tes-
temunho daquele reino que anuncia o perdão dos pecados e a cura 
dos corpos doentes, se lhe serve um missionário daquele tipo, dou 
a minha disponibilidade.

Peço-lhe que me dê uma resposta para organizar-me antes de 
decidir, tomando em consideração uma possível especialização em 
Teologia que o Pe. Arci Fornasari parece orientado a aconselhar-
nos em linha geral. A sua resposta a esta sugestão será, portanto, 
preciosa.

46  Carta parcialmente publicada em E. Sorio, p. 3 e em E. Santângelo, p. 55
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Obrigado por ter me ouvido. O Senhor esteja sempre com todos 
nós. 

Escolástico Léle Ramin.

À	família47

Chicago, 16 de novembro 1977

Caríssimos,

Recebi hoje a carta do Fábio. Obrigado por me manterem sem-
pre em contato. Agradeço também ao Filipe pela carta e pelo postal 
que me mandou daquelas terras exóticas. Estou em pleno estudo 
por causa dos exames que serão dentro de uns 15 dias. 1) Ética 
marxista. 2) Penitência, Unção dos doentes e Ordem. 3) Funda-
mento bíblico da missão. 4) Teologia e Ética do Matrimônio. Sinto-
me preparado e, portanto, não há medo. Já me inscrevi para outros 
4 exames nos próximos três meses. Como veem não se pode perder 
tempo. Fazendo as contas, ainda me faltam 15/18 meses antes de 
conseguir a licenciatura em Teologia. A estrada é cada vez mais 
curta, à medida que se fazem os exames. No fim da licenciatura, 
ainda estou em dúvida, se faço uma especialização em Ética (dois 
anos), ou começo 6/7 anos de Medicina. Devo pedir autorização ao 
Superior Geral. A missão pede sempre mais este tipo de presença. 
Há países onde não se pode entrar como padre, mas só com um 
doutoramento; é o caso das projetadas aberturas na China e nos 
países asiáticos. No entanto, continuo ainda pensando nisso. Verei 
o que se pode fazer, uma vez ordenado.

NB: Necessito dos apontamentos que estão aí em casa sobre a 
psicanálise e o estruturalismo. Não deverá ser difícil encontrá-los, 
umas 50 páginas no total. Façam uma embalagem postal e man-
dem-na, por favor. Servirão para os próximos exames, para refres-

47  Carta inédita.
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car um pouco as ideias. Não me mandem todos os apontamentos, 
mas só os que eu estou pedindo. Gaudêncio, você se ocupe disto. 
Eu estou bem e continuo em frente, sereno. Não há dificuldades 
senão o frio que avança. Ontem nevou e fazia um vento semelhante 
ao que nós temos em janeiro nos dias ruins. O nevoeiro ainda não 
se viu. Sinto pena do La Pira, encontrei-o várias vezes em Floren-
ça. Era mesmo um profeta, aquele homem! Se vocês encontrarem 
algum artigo sobre a sua morte, mandem-no quando escreverem.

Uma saudação a todos os irmãos e esposas e filhos. Um beijo ao 
papai e à mamãe. Obrigado pelos 40 dólares, mas, como de costume, 
não façam sacrifícios por minha causa. Recomendo-lhes! Tchau!

Léle

À	família48

Chicago, 3 de dezembro de 1977

Olá a todos!

Devo agradecer-lhes, verdadeiramente, pelo  serviço que me 
fizeram. Recebi tudo. Até a maravilhosa fotografia; o Mateus e o 
Tiago estão crescendo com toda rapidez! Aqui agora temos neve 
há mais de uma semana. Nada a dizer. É mesmo o inverno. Acabei 
hoje mesmo os quatro exames: tudo bem, melhor diria: ainda me-
lhor do que previa. Vê-se que me valorizava pouco. Li o lindo artigo 
sobre La Pira e me fez vir à memória um monte de coisas. Eu tive 
oportunidade de lhe conhecer e falar pessoalmente várias vezes e 
recordo-me que uma vez ele dizia:

«Todos os povos terão que fazer as contas com Roma». Eu não 
compreendia o porquê de exatamente Roma e então ele disse-me: 
«Vê que a primeira coisa é o papa e a segunda coisa é porque o nome 

48  Carta inédita.
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lido ao contrário é amor». Recordo-o ainda agora por estas coisas e 
também pela grande esperança que animava as suas palavras.

Caríssimos, desde já lhes faço os votos de Bom Natal. Que o 
Senhor nos proteja sempre e nos dê uma grande confiança nEle, 
nos momentos bons e dolorosos da vida. Estejam bem e queiram-
se bem. Desejo que estejam em boa saúde como eu estou também.

Tchau! Bom Natal! Um beijo ao papai e à mamãe.

Vosso,

Léle

A Paulo Ramin49

Chicago, 10 de dezembro de 1977

Querido Paulo,

Agora penso que o tempo está fresquinho para você correr 
de bicicleta para cima e para baixo. Parece que estou vendo você 
agora, como sempre, na garagem tentando inventar mais alguma 
alteração para ganhar alguns metros por pedalada50. Você havia 
de ver Chicago como está agora. É tudo uma luz que brilha. Em 
comparação, Pádua é como o farol de trás da bicicleta. É um des-
perdiçar de coisas até sentir tédio. É mesmo necessário ver para se 
ter uma ideia.

Obrigado pela carta, que li com gosto e pela foto. Desejo-lhe 
muita sorte nos estudos. Faço-lhe votos de Bom Natal e bom prin-
cípio (de ano), a você, à Eugênia e ao pequeno. Tchau!

Léle

49  Carta inédita, parcialmente publicada em E. Sorio, p. 45.
50  Paulo era um apaixonado pelas bicicletas: projetava-as e construí-as para si e para 
os irmãos.
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À	mamãe51

Chicago, Natal de 1977

Querida mamãe,

Na pressão dos exames, esqueci-me de dar-lhe os parabéns pelo 
seu aniversário, no entanto, tinha-o em mente. Paciência! Dou-lhos 
agora, posto que as coisas não mudam e canto-lhe o canto de Natal 
«Vosso papai, que vamos encontrar o Menino! Espera um pouco 
que carrego o cachimbo…» que é o canto que você cantava nas festas. 
Esteja contente! E diga aos pequenos que o céu não tem pressa, 
porque São Martinho já passou há um tempo. Estou melhor que 
nunca e continuo em frente. Tchau e fique sempre bem. Lembre-se 
de mim e dê um beijo ao papai.

Bom Natal e boas entradas!

Léle

51  Carta inédita.
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1978

À	família52

Chicago, 16 de janeiro de 1978

Olá a todos!

Aqui estamos a 17º graus abaixo de zero há duas semanas. Che-
gamos mesmo ao pleno inverno, neva e nas estradas tudo se conge-
la. Eu estou bem vestido, mas procuro estar sempre atento quando 
saio de casa para ir à escola. Apanhei até agora duas constipações 
e uma gripe de 3/4 dias. Tudo passou. Agora estou forte como um 
leão. Metade de Chicago teve que estar de cama por causa da gripe, 
portanto me consolo. Espero que as notícias tenham chegado até 
vocês e os votos que lhes fiz por meio de um grupo de italianos que 
vieram para cá encontrar um padre.

Obrigado pela linda carta da mãe porque me deu um grande 
prazer ao recebê-la. Mas não sei o que dizer quanto ao dinheiro 
que me chegou. Digam-me o que devo fazer com ele. Foi por en-
gano? Vem-me a vontade de devolvê-lo, porque penso em vocês, 
em casa, cheios de necessidades que não terminaria nunca de con-
tá-las. Aconselhem-me, mas se me disserem para guardá-lo, por 
favor, não quero ver aqui mais dinheiro, pelo menos até ao próximo 
ano. Espero que tenhamos nos entendido.

Como estão por aí? Espero que sempre bem. Faz frio? Há novi-
dades importantes? Aqui querem que eu faça uma especialização 
em Teologia Dogmática, posto que o pedido de inscrever-me em 
medicina teve uma resposta negativa do Superior Geral. O que vo-
cês pensam a este propósito? Devo fazê-la ou não? Isto significaria 
mais dois anos de estudo e a tese final.

52  Carta inédita.
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Cumprimentem as crianças Marco53, Mateus e Tiago e as suas 
mães. Cumprimentos a todos vocês, acompanhados de uma ora-
ção. Digam ao papai e à mamãe que os quero bem e que, se conti-
nuo, é graças à sua oração e pela fé que me ensinaram.

Vosso,

Léle

A Antônio Ramin54

Chicago, 13 de fevereiro de 1978

Caríssimo,

Há muito tempo que queria escrever-lhe, mas só agora, devido 
a certas afirmações que você faz na sua carta, estou certo que não 
será possível ter dúvidas quanto ao que lhe direi. O motivo que me 
leva a escrever-lhe esta longa carta é devido ao fato que você exer-
ce atividade política e é catequista na paróquia. Portanto, ponho à 
sua disposição parte das minhas conclusões e pensamentos com 
respeito ao processo histórico do homem contemporâneo que des-
cobre a dimensão eclesial.

Quero partir da bem conhecida definição aristotélica do homem 
como animal racional. Marx diria: que afirmo ser eu? Se, de fato, 
eu afirmo que eu sou humano, em que consiste esta afirmação? Só 
numa proposição? Isso não é suficiente, posto que a grandíssima 
maioria das pessoas vive numa situação de ‘não humanos’. Portan-
to, não consiste só na questão de ter uma teoria, mas de encontrar 
uma afirmação em que já não pode existir a situação de não poder 
ser humano. A verdadeira definição do ser humano está na his-

53  Filho do Paulo e da Eugênia.
54  Carta parcialmente publicada em E. Sorio pp. 35-36; vestígios em E. Santângelo pp. 
32, 39, 40, 42, 79
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tória. Ou seja, no tempo em que decide e nas suas decisões o ser 
humano encontra a sua identidade. O processo cultural outra coisa 
não é senão a resposta a si mesmo para esclarecer quem ele é. Quais 
são as dimensões presentes no pensamento contemporâneo? Creio 
que podem ser as seguintes:

a) Individualidade. Lembre-se da crise de identidade dos 
anos 60.

b) Individualização.

c) Totalidade no sentido de dar coesão ao passado, ao presente 
e ao futuro.

d) Universalidade, tentando não perder nada pelo caminho na 
relação ser humano e mundo. Pensa no Existencialismo.

Como nasceu tudo isto? Tento um breve percurso filosófico, es-
perando ser compreendido. Protágoras está no início de uma crise 
que ainda deixa sinais na nossa tradição ocidental. Diz ele: o ho-
mem é a medida de todas as coisas.

Sócrates conseguiu chegar ao ponto: a pessoa deve conhecer-
se a si mesma. Mas qual era o método educativo daquele tempo? 
Era a Paideia (= educação) e que consistia na imitação (mimese) e 
participação numa ordem objetiva. A única questão consistia só no 
fato de decidir onde meter esta ordem objetiva com a qual a pessoa 
devia conformar-se. Platão coloca-a num outro mundo, Aristóteles 
no mundo das essências, os Estoicos no Logos. De fato, em qual-
quer caso, este mundo era racional.

Dum ponto de vista político, temos uma distinção: havia a área 
das necessidades que tratava especificamente da existência: a famí-
lia e a economia (do grego: nomos oichia = lei da casa) e a área da 
liberdade que se encontrava na Pólis (cidade). Se a primeira área, 
a das necessidades, era dada pela natureza, vê-se que a natureza, 
no segundo aspecto, o da liberdade, não é responsável pela liber-
dade. Portanto a liberdade situava-se na cidade. E então, a pessoa 
não pode ser entendida como indivíduo. O fato político estava en-
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tão ligado a palavras e a ações. Os gregos encontravam-se na pra-
ça (Ágora), no mundo romano acontecia na Basílica, que depois 
será escolhida pelos cristãos para celebrarem o seu credo. Isto é tão 
significativo que apareceu também no Concílio Vaticano II com a 
Gaudium et Spes55.

Por outras palavras, a pessoa pela palavra encontra-se com ou-
tras pessoas. Com as ações, portanto, não com o trabalho, torna-se 
um ser livre, porque a estrutura política lhe permite ser livre. Ela 
torna-se livre ao assumir responsabilidade nas decisões.

 Resumindo: havia a conformação com uma ordem objeti-
va, tanto que Celso56 os acusa dizendo: «Os outros criminais ficam 
satisfeitos quando violam a ordem social cá em baixo, mas vocês 
querem violar também a ordem de lá de cima». E havia também a 
busca do ser pessoa no contexto social.

Na Idade Média, com os grupos germânicos, a situação mudou 
tanto que já não se tratava de uma ordem de coisas, mas de che-
fes que mandam. A sociedade tornou-se hierárquica e a lei entrou 
em vigor, não porque era racional (= discutida), mas simplesmente 
porque emanava da autoridade. Aconteceu, portanto, uma despo-
litização e perdeu-se o sentido da colegialidade e da sociabilidade. 
Restou uma individualidade no sentido de aceitação da lei, sem 
mais.

O humanismo do século XV refloresce com o tema da pessoa 
e liga-se a quanto expus antes. Como primeira resposta há a rejei-
ção da autoridade e emerge o direito à individualidade: penso, logo 
existo.

Porém, aqui o indivíduo é só a razão e não o indivíduo. Pro-
cura-se, portanto uma vida fundada na razão e não no contexto 
social. Então que sucede a esta razão? Os vários filósofos de então, 
Leibniz e Espinosa, definem-na como uma substância, um conjun-

55  “Constituição pastoral” promulgada pelo Concílio Vaticano Il sobre a Igreja no 
mundo contemporâneo (7 de dezembro de 1965)
56  Filósofo que viveu no Il século depois de Cristo.
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to de átomos. Praticamente está se movendo na ordem objetiva do 
exterior para o interior. E aparece a fórmula matemática para ex-
plicar a pessoa. A pessoa é contida na fórmula matemática que é 
o método e guarda-se com o método. Mas a pessoa perde-se por-
que coisas como o amor e a justiça não têm significado na fórmula 
matemática. É fácil identificar as contradições.

Marx, pelo contrário, dizia que a pessoa não pode ser uma coisa 
qualquer porque a história não é tanto o desenvolvimento da pes-
soa, mas a humanização em todas as suas expressões. Este também 
é o pensamento cristão, mas veremos mais adiante. Marx escrevia 
nos Manuscritos que qualquer movimento da história é um ato de 
nascimento da pessoa.

Continuando neste filão, a fórmula matemática era a vontade, 
o esforço de chegar a leis. Para dar-lhe um exemplo, se a água fer-
ve a 100º graus, pode ferver aqui como a centenas de quilômetros 
noutro lugar. Mas a pessoa pode ser considerada da mesma forma? 
Certamente que não.

Na Alemanha, surge a reação a este modo de ver as coisas e eis 
Kant. Ele diz que este ‘eu’ identificado com a razão é a verdadeira 
estrutura do ‘eu’ que organiza a sua experiência. Temos, portanto, 
um indivíduo que pensa e que é capaz de organizar a sua experiên-
cia em primeira pessoa sem necessidade da fórmula matemática. 
Ao organizar a sua experiência, a pessoa se dá um significado. O 
problema é que se eu organizo a minha experiência só posso dizer: 
eu organizo a minha experiência. A água que ferve, se ela pudesse 
falar, diria: eu estou fervendo. É claro que aqui só se descreve um 
processo e não uma relação. E é aqui que chega Hegel, retomando 
o tema do processo em relação à história. E ele explica que este 
processo nada mais é que a história do espírito que procura a sua 
identidade. Marx diz: sim, é a história de um processo de identifi-
cação, mas certamente não do espírito. É a história da pessoa e não 
tanto a da ideia. A pessoa, para K. Marx, está sempre em conexão 
com o verdadeiro ser que se encontra mediante o trabalho. Marx, 
aos 26 anos, escrevia que a história do mundo é a criação do ser 
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humano através do trabalho, de modo que a afirmação: ‘eu afirmo-
me a mim mesmo como ser humano’ só tem razão se as ideias, 
a lógica, etc. são elaboradas a partir do ser humano. Também no 
Cristianismo não se fala tanto de conformar as nossas ações com 
regras, mas sim no empenho da construção de uma nova criação, 
em vista da pessoa nova. A pessoa assume a responsabilidade de 
realizar a si mesma como ser humano, não só aqui como um traba-
lhador (que é um contexto capitalístico que não permite ser nada 
mais que trabalhador).

Termino por aqui porque vejo que já escrevi bastante. Conti-
nuarei a análise só se você me pedir. Passo agora a falar da igre-
ja. O conceito de igreja dos nossos catecismos era marcado pela 
autoridade (1890). A primeira guerra mundial, 1914-1918, sacu-
diu as instituições com uma maior necessidade de autenticidade. 
Nasceu a J.O.C.57 francesa em 1927 e começou assim uma releitura 
do passado para descobrir o Espírito Santo como autor da Igreja. 
Como você sabe, a concepção do Espírito Santo no pensamento 
de Israel não vinha do alto, mas estava presente no meio do povo. 
Quando a Igreja usou o pensamento grego para a sua Teologia, 
começou a filosofar com as ideias e o Espírito Santo foi retirado 
da vida da gente e considerado como caindo do céu sobre a cabe-
ça dos padres e dos bispos (séculos II-III). Agora, pelo contrário, 
volta-se a descobrir a presença do Espírito como era entendida 
na Igreja primitiva. Um estudo das fontes prova a não justifica-
ção de uma Igreja institucional e hierárquica. Começamos a abrir 
novas pistas. Existe a redescoberta de uma Igreja animada pelo 
Espírito Santo na encíclica Divinum Illud58 de Leão XIII. Come-
çam as grandes perguntas como se a Igreja fosse uma institui-
ção de salvação que deve, por força, manter o caráter societário 
e hierárquico sem nenhum aceno à tarefa dos leigos. Da Alema-
nha, chegou depois de 1918, a redescoberta de uma Igreja no seu 
mistério litúrgico restituindo assim a sua verdadeira essência do 

57  Juventude Operária Católica.
58  Encíclica de Leão XIlI de 9 de maio de 1897.
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seu ser comunitário. Nasce então a primeira promoção do laicato 
na Igreja (Bélgica e França) e nasce a Ação Católica entendida 
como testemunho perante o mundo. Um contributo nesta linha 
foi dado pela ordenação de seis bispos chineses, para atenuar o 
rosto estrangeiro da Igreja e delineiam-se os temas da encarnação 
e da adoção. Eis o Espírito Santo em ação.

A Mystici Corporis59 de 1943 desenvolve só o aspecto místico da 
Igreja que é composta essencialmente de membros estruturados 
hierarquicamente. Não leva em conta uma Igreja da cristandade. 
Estamos firmes quanto à pergunta sobre uma Igreja ou Povo de 
Deus?

A segunda guerra mundial, 1939/1945, viu cristãos de todas as 
confissões unidos na defesa comum da dignidade humana. Co-
meça aqui o processo de secularização. Surgem os padres ope-
rários que querem alertar a consciência da Igreja para o mundo 
contemporâneo. Surgem perguntas sobre ‘o modo de fazer a fé’. É 
preciso empenhar-se em vista de um ‘projeto humano’. A história 
começa onde se inicia uma consciência coletiva. Revê-se o tema 
da história sagrada como despontar da humanidade em Cristo 
ou de Cristo na humanidade. Com João XXIII, inicia-se um pon-
tificado profético. Ele quer ver a Igreja em diálogo com todas as 
pessoas do nosso tempo. A Igreja manifesta-se a partir das suas 
componentes, da sua missão e é a Igreja que interpreta o conteú-
do da sua fé. A Igreja apresenta-se como o empenho de pessoas 
numa idêntica aventura histórica. Na Lumen Gentium60, primeiro 
apresenta-se a Igreja como Povo de Deus e só depois é que se 
toma em conta o seu aspecto hierárquico. Esta é uma autêntica 
revolução. Se a Igreja deve se descobrir no interior do Povo de 
Deus, procuram-se os sinais dos tempos; nas aspirações da von-
tade da pessoa encontra-se a vontade do Pai. Veem-se claramente 
três tipos de aspirações:

59  Encíclica de Pio XII de 29 de junho de 1943.
60  Constituição dogmática sobre a Igreja promulgada pelo Concílio Vaticano II (21 de 
novembro de 1964)
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à liberdade

à participação

e à igualdade.

Organizações como Justiça	e	Paz61  são apoiadas pela Igreja. Se 
o povo de Deus quer evangelizar o mundo contemporâneo, deve 
pôr-se a serviço. E daí nasce a Gaudium et Spes. Aqui não se pro-
cura uma ocasião melhor para evangelizar, porque servir ao mun-
do faz parte da evangelização em si mesma; hoje se sofre pelo fato 
que não se deu continuidade à aproximação do mundo quanto o 
Vaticano II previa. O leigo ainda hoje não sabe como inserir-se na 
Igreja porque na Igreja existem ainda muitos elementos do passa-
do. Mas continua-se a andar em frente porque se redescobriu que 
a Igreja, além de ser o Templo de Deus, é também o espaço em que 
Deus tem tempo para o mundo. É a historicidade da graça, visto 
que Cristo tomou sobre si a História na sua própria vida.

Querido Antônio, esta palavra de Deus penetrou na linguagem 
humana, é ouvida neste mundo e não é que a pessoa seja aquela 
que deve ser superada na sua escuta da fé, mas é aquela que Deus 
destinou a superar-se. O evangelho vive da vida e na vida concreta.

Como pode ver, aqui surgem muitos pontos de encontro com o 
ser social e o ser cristão. O Cristianismo, como produção de vida, 
não está isento do discurso da história que está sempre referida ao 
ser humano na sua produção da pessoa nova. Em nível missionário, 
nestes últimos anos, começamos afirmando a integral promoção 
humana. Passou-se depois à escuta das culturas para impregná-las 
da mensagem do Evangelho e hoje se descobre que a evangelização 
em profundidade faz-se assumindo como elementos evangélicos os 
valores próprios de cada povo. Já não é o Instituto que faz a missão, 
é a missão que faz o Instituto. Há muitas batalhas na minha congre-
gação sobre este ponto.

61  Organismo da Cúria romana que se ocupa dos problemas da paz e da justiça no 
mundo.
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Acabo aqui porque convém ser exaustivos, mas não demais. An-
tônio, caríssimo, continue porque você está no bom caminho. A 
Igreja hoje reflete sobre isto mesmo se continua uma oração sobre 
as paixões do mundo. Faça suas as palavras de João XXIII no Con-
cílio: “A palavra de ordem deste concílio é renovação”. É nosso de-
sejo estar numa igreja do século XX em sintonia com os problemas 
atuais. 

Tchau! Saúde da minha parte a Gabry, o Mateus, o Tiago, o 
Marco, o Paulo, a mamãe, o papai, o Gaudêncio, o Filipe e o Fábio. 
Saúde também os amigos que estão em São José62. Diga que me 
lembro deles. Que o Senhor nos ilumine a todos.

Mais uma vez Tchau.

Eu estou bem e nada me falta. Lembremo-nos mutuamente 
na oração.

Léle

Ainda teria muito a dizer, mas não sei como você aceitará esta 
carta, de modo que me abstenho de expor-lhe as ideias que ainda 
estão amadurecendo e vou dormir porque são três da madrugada e 
devo me levantar às sete.

O Senhor esteja convosco!

A Antônio Ramin63

Chicago, fevereiro 1978

Caríssimo Antônio,

Felicito você pelos 4.400 votos que obteve e que lhe levaram ao 
Conselho do Ensino Provincial. Mereceu-o bem pela grande dedi-

62  Paróquia de origem do Pe. Ezequiel onde residiam os pais.
63  Carta inédita; E. Santângelo traz as primeiras 4 linhas (p. 35).
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cação que mostrou durante todos estes anos. Permita-me, no en-
tanto, manifestar minha perplexidade ao considerar a escolha da 
Democracia Cristã (DC), na qual decidiu, há tanto tempo traba-
lhar. Mais para prestar-lhe um serviço do que por polêmica, em-
penhei-me em documentar historicamente o partido em que você 
trabalha. Da minha pesquisa, limitada e modesta, vê-se que a DC 
está construída na base de uma federação de direitas católicas e 
laicas. Como pode aceitar este fato tão amargo?

Na carta que você me escreveu, nota-se uma grande satisfação 
quanto ao sucesso fantástico das listas católicas que obtiveram 55% 
dos votos na Itália. Também isto não me agrada muito, sobretudo 
se penso em profundidade no que está por baixo de tudo isto. Espe-
ro que esteja ao corrente que hoje, na linha da Gaudium et Spes e da 
Octogesima Adveniens64, o católico não pode apadrinhar a DC nas-
cida dos documentos da Igreja com a Graves de Communi65 de 18 
de janeiro de 1901. A colaboração entre as classes sociais nada mais 
é que uma versão renovada do paternalismo de caráter eclesiástico. 
Como verá, no breve estudo que segue, a pastoral da Igreja expri-
mia-se em termos políticos. Creio que já não é tempo de repetir o 
erro de ter uma teologia traduzida em ideologia política. A dura 
experiência dos cristãos engajados nas lutas sindicais — pense na 
Associação Cristã dos Trabalhadores Italianos — que nos anos 60 
abandonaram a sua visão anticomunista e durante os anos 70 aca-
baram por assumir a luta de classes nos seus programas, chegando 
à sua autonomia política mais ou menos independente. Isto devia 
fazer pensar! Já acabou a ideologia democrática cristã ligada mais a 
um modelo de Vaticano do que a um modelo de fé.

Você julgue a verdade ou a mentira do que estou dizendo na es-
fera política, onde você está muito mais inserido do que eu. Mas, se 
isso se verifica a nível político, deixe a mim, isso da intromissão da 

64  Encíclica social de Paulo VI de 14 de maio de 1971, por ocasião do 80º aniversário da 
Rerum Novarum de Leão XIII.
65  Encíclica de Leão XIII que queria controlar o movimento da Democracia Cristã, 
fundado por Pe. Rómulo Murri, submetendo-o à autoridade dos bispos.
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Igreja no mundo político. Estou muito ligado a isso pela vida que 
levo e pelo estudo dos seus documentos oficiais.

Caríssimo Antônio, tome tudo isto como um serviço. Neste mo-
mento, estou longe de criticar. Cumprimentos a você, à Gabry, ao 
Mateus e ao Tiago. Cumprimenta também o Paulo e a Eugênia com 
o seu Marco e não deixe de passar pela Rua Col. Berretta.

Tchau! Rezo por vocês todos.

Léle

PS: Desculpe-me! Escrevi à máquina e assim me parece muito 
impessoal.

À	família66

Chicago, 16 de março de 1978

Caríssimos,

Terminei hoje o último dos quatro exames; parece-me que cor-
reram bastante bem. Eram os exames do Evangelho de São Mateus, 
de Teologia da Igreja, de Psicologia de Freud e de Jung. Agora pa-
ramos por cerca de uma semana e depois retomamos de novo para 
outros quatro exames para os quais já me inscrevi e com os quais 
irei até junho.

Recebi a linda carta do Fábio cujo conteúdo eu aprecio, mas as 
preocupações me parecem excessivas, sobretudo porque o Paulo 
e o Antônio são as possibilidades concretas para você continuar 
estudando.

66  Carta inédita.
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Creio ainda que o desejo do papai e da mamãe seja de ver-lhe 
continuar estudando e, quanto a isto, nunca se arrependeram. Fá-
bio, talvez você esteja projetando sua falta de vontade de continuar 
estudando sobre pessoas que, a seu parecer, não podem fazê-lo. 
Pergunto-me quanto nisto está jogando uma justificativa pessoal 
sua, para por o seu coração em paz. Se eu tenho razão ou não, é 
você que deve ver; mas eu lhe digo: continue.

Troquei o seu cheque para ajudar um mexicano emigrante em 
condições econômicas difíceis.

É muito jovem e é um valente. Pensei que era bom dar-lhe uma 
mão dando para ele o que você me deu.

Grandes novidades, eu não tenho. A única que tenho e que tam-
bém vocês têm é que a Páscoa está próxima. Que o Senhor nos guie 
sempre na nossa vida. Mando-lhes os meus votos de boa Páscoa. 
Saudações também ao Paulo, Eugênia e Marco e o mesmo para o 
Antônio, Gabry, Mateus e Tiago.

Léle

PS: A foto tem uma semana. Que dizem do poncho mexicano?

Pedido	de	admissão	à	renovação	dos	votos67

Chicago, 12 de abril de 1978

Confiante na ajuda do Senhor e dos irmãos, eu quero pedir a 
autorização para renovar os votos de de pobreza, castidade e obe-
diência. Estou me dando conta que, de fato, através desta vida, o 
Senhor está me fazendo entrar no verdadeiro testemunho de servi-
ço a Ele e aos irmãos. Decido-me, portanto, mais uma vez a pôr to-

67  Documento parcialmente publicado em E. Santângelo, p. 29.
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dos os meus dias nas mãos do Senhor. Compreendo que sou ainda 
um pobre diabo, que tenho ainda muito caminho pela frente. Peço, 
portanto não só sua autorização, mas também suas orações e sua 
confiança.

Escolástico Ezequiel Ramin

À	família68

Chicago, 17 de junho de 1978

Olá! Terminei nestes dias os exames. Passei! Agora posso res-
pirar um pouco e dormir um pouco mais. Na sua carta, pediu-me 
notícias a propósito dos meus projetos de verão: nada de especial. 
Ficarei aqui em Chicago. Tenho intenção de estudar espanhol. 
Frequentarei um curso. O motivo que me impele é o ministério; 
com efeito, trabalharei a partir de setembro numa paróquia mexi-
cana aqui em Chicago. O povo só conhece a própria língua nativa 
e, quando quero comunicar com eles, é necessário conhecer a sua 
língua. Não se preocupem, estou bem de saúde: podem ver na foto-
grafia que estou enviando, tirada nos inícios de junho.

Enquanto me lembro, quero pedir-lhes uma coisa. Gostaria de 
ter uma cassete gravada com cantos de montanha, melhor ainda se 
fosse do grupo coral ‘Tre pini’ 69 de Pádua. Se a encontrarem, muito 
bem, se não, paciência.

Uma saudação caríssima ao papai, à mamãe e a vocês todos. Es-
tejam sempre de boa saúde. 

Tchau! 

Léle

68  Carta inédita.
69  ‘Três Pinheiros’.
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À	família70

Cincinnati, Ohio [enviada a 6 de setembro de 1978]

Olá, papai!

Como você está? Espero que tudo bem, melhor: mais que bem. 
Escrevo para enviar-lhe votos de bom aniversário. É o que lhe dese-
jo de todo o coração. Espero que aí em casa bebam um copo à sua 
saúde, porque eu aqui tentarei brindar com qualquer amigo por 
esta ocasião.

Imagino que depois deste verão já estará belo e bronzeado pelo 
sol apanhado na horta. Espero que o sol lhe faça bem aos joelhos, 
como o senhor dizia frequentemente. Sempre em frente. E eu estou 
aqui em Cincinatti fazendo os exercícios espirituais e estou rezan-
do por você, para que o Senhor lhe ajude na vida de cada dia, que 
conhece tempos de sol e de chuva.

Cumprimento a todos, mamãe, irmãos e renovo-lhe os meus vo-
tos de feliz aniversário. 

Teu filho, 

Léle

Ao Pe. Pedro Settin71

Chicago, 21 de setembro de 1978

Caríssimo Pedro,

Pondo termo a um silêncio quase criminal, deixe-me antes de 
tudo agradecer-lhe pela constante lembrança que tem de nós. Dei-

70  Carta inédita.
71  Carta inédita.
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xe-me que lhe faça um sincero voto para o seu trabalho que, espero 
de todo o coração, seja cheio de frutos para os quais o Senhor nos 
faz trabalhar. Sempre em frente e sempre valente!

Quisera gastar também uma palavra para aquilo que me subli-
nhava na carta. Creio que seja só uma daquelas saídas que se dizem e 
que se podem dizer, sem nenhum medo, a todos aqueles com quem 
se tem amizade e bom relacionamento72. Portanto, aprecio isso e 
agradeço-lhe por ter me reservado a sua amizade que aprecio muito. 
Os motivos são vários: a vida mesma os pôs juntos de um modo tão 
belo que guardo ainda uma lembrança fresca e descontraída.

Se, pelo contrário, você quiz dizer exatamente aquilo que escre-
veu, isso me soa como falta de fé. Explico-me. Hoje, entre mais de 
4 bilhões, temos que um e meio vive em países comunistas e mais 
um vive onde o pensamento comunista é relevante, mesmo se não 
predominante. Como cristãos, nós acreditamos que o Espírito San-
to encheu toda a terra. Verá! Daí sairá alguma coisa boa: se puder, 
procure estar aberto a esta gente que historicamente já experimen-
tou e sofreu tantas dores e sofrimentos.

Não quero discutir tudo isto em detalhe, mas será interessante 
constatar que estes falam da pessoa nova que a história no seu de-
senvolvimento conduzirá à sua perfeição. Jesus é a nossa verdade 
que se inseriu na história: é uma verdade concreta. Muito teria a 
dizer-lhe e a contar-lhe e, de bom grado me alargaria, com paixão, 
sobre estes temas que me são tão queridos porque ricos de fé e de 
humanidade. O que me impede é somente a ideia de não lhe criar 
problemas no país onde você é hóspede: me falaram que muitas 
cartas são abertas.

Passando a outro ponto. Talvez não saiba que a minha estadia 
aqui é devida a circunstâncias que eu não quis nem criei. Ao mes-
mo tempo, estou contente de constatar que muitos buscam uma 
mudança radical, onde que a pessoa esteja acima das coisas.

72  Provavelmente uma referência à simpatia do Ezequiel pelo marxismo.
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Rezo por você. Melhor: mando-lhe uma Ave-Maria pelo cor-
reio. Mas já estou seguro que você aí está triunfando.

Tchau, Pedro! Você triunfa!

Cumprimentos aos que conheço.

Léle Ramin, «companheiro» comboniano que, como Comboni, 
precisa das savanas e não do pequeno Instituto.

À	família73

Chicago, 2 de dezembro de 1978

Olá!

Recebi hoje a sua carta e respondo imediatamente, consideran-
do as dificuldades dos serviços postais no período natalício. Eita! O 
Natal já está à porta e aqui se vê e se sente. Há neve e muita! O gelo 
está nas estradas não obstante os caminhões de sal que espalham 
nas estradas. O tempo caiu improvisamente. Eu estou bem. Estou 
perto da semana dos exames e só penso no estudo. Espero que o 
Fábio e o Filipe lhes tenham dito qualquer coisa sobre o meu traba-
lho na paróquia mexicana. Aqui há muito a fazer, mas parece-me 
que a minha ocupação seja procurar trabalho para os mexicanos. 
A sua vida é incrível. Dói-me o coração quando entro em certas 
casas. Cada semana eu levo algo para eles comerem e, agora com 
este frio, procuro providenciar também algo de bom e de quente 
para vestirem. Hoje corri para comprar um par de sapatos para um 
menino de sete anos que caminhava sobre a neve com sapatos sem 
sola! Jesus! Sempre em frente!

73  Carta inédita.
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Mas o que se passa com o Mateus? É grave? Diga-me algo mais 
sobre a vista dele74. Faço a vocês os melhores votos de bom Natal e 
feliz Ano Novo.

Querido papai e querida mamãe, eu me lembro sempre de vo-
cês. Que o Senhor os acompanhe sempre. Saudações a todos. Sau-
dações a Tony, Gabry, Mateus e Tiago, Paulo, Eugênia e Marco.

Tchau!

Léle

74  Carta inédita.
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1979

A	Fábio	Ramin75

Chicago, fevereiro de 1979

Olá, Fábio!

Escrevo-lhe para desejar um feliz aniversário. Espero que o pas-
se bem. Aqui os anos passam e a gente nunca pára. E, com a idade, 
chegam também novas responsabilidades. Lembro-me de quando 
eu tinha 19 anos e me decidi a entrar para os combonianos e ainda 
continuo estudando; parece que isto nunca mais acaba. Ouvi, pelo 
que de casa me disse o Gaudêncio, que dentro de pouco tempo você 
vai para o serviço militar. Procure desfrutar da experiência que lhe 
porá em contato com gente de todos os cantos da Itália. Imagino os 
problemas que esta gente lhe trará. Escute e procure compreender 
o porquê dos problemas. Tive dificuldades com os pequenos no 
seminário que é um ambiente particular. Imagine você fora de um 
ambiente de seminário.

Penso que já sabe e não lhe digo mais nada porque só a expe-
riência direta pode lhe ensinar. De quanto vejo, você tem muitas 
qualidades boas e personalidade. Procure desfrutá-las todas na 
vida que leva.

Beba um copinho de vinho e coma uma fatia de fogaça e, antes 
de partir, dê um beijo ao papai e à mamãe, também por mim que 
me encontro longe.

Tchau e cumprimente todos! O seu irmão.

75  Carta inédita
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À	família76

Chicago, Pascoela de 1979

Olá e cumprimentos a todos!

Então! Como passaram a Páscoa? Estiveram juntos comendo 
qualquer coisa ou se dispersaram pela Páscoa como de costume? 
Pensei que estavam todos reunidos à volta da mesa familiar, diante 
de uma fatia de panetone e um bom copo de vinho dos montes, tra-
zido pelo Paulo, famoso experto em vinhos. Querida mamãe e que-
rido papai, se queiram sempre bem pois assim nunca se enganam. 
Ah! Quanto eu gostaria de estar aí comendo um arrozinho ou uma 
boa sopa de brotos de lúpulo e depois, passar tempo com vocês 
para conversar. A propósito, dêem meus cumprimentos à Loretta77 

pelo seu menino, se a virem. Os meus votos também ao Fábio pelo 
serviço militar e ao Gaudêncio que me escreveu a propósito das 
suas andanças à procura de trabalho. 

Caríssimos papai e mamãe, contava de ir para casa durante este 
verão, mas não será possível, terei ainda mais um ano ou dois. Den-
tro de um mês, parto para a missão, será seguramente no início de 
junho. Vou ao México para fazer um tempo de pastoral. Ainda não 
sei exatamente onde, porque depende do provincial mexicano.

Mas está decidido que me mandam para o México por certo 
tempo. Não lhes deve desagradar esta história mexicana que pro-
longa o meu tempo de preparação para o sacerdócio missionário: 
o Senhor tem os seus caminhos. Tudo foi decidido pelo fato que já 
ia terminar a escola em junho e ainda tinha outro ano de Escolas-
ticado e estudar mais Teologia depois de sete anos… Compreen-
dam também vocês o que isto pode significar para mim. Preferi, 
portanto, partir para a missão e fazer um pouco de experiência 
missionária. Isto é o que tenho de novo. Eu estou bem, a saúde está 

76  Carta inédita
77  Uma prima.
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em forma e o moral elevado. Obrigado pelo dinheiro. Rezarei por 
vocês uma Ave-Maria e cumprimentem todos em meu nome: Pau-
lo, Eugênia, Marco, Antônio, Gabry, Mateus e Tiago. Tchau!

Léle

Aos pais 78

Chicago, 26 de abril de 1979 - Vila de Teolo79 [enviada a 23 de abril 
de 1979]

Caríssimos papai e mamãe,

Mando-lhes uma Ave-Maria no dia do seu aniversário de ca-
samento. Lembro-me ainda de quando celebraram seus 25 anos. 
Desde aí, neste dia, sempre rezei por vocês, recordando vocês ao 
Senhor e agradecendo-Lhe pelo dom que em vocês nos deu.

Caríssima mamãe, obrigado por todas as vezes que preparou 
uma boa sopa e a massa e pelos trabalhos de casa que quase sem-
pre nos poupava. Desculpa por todas as vezes que lhe fizemos zan-
gar por nada. Obrigado por tudo o que fez por nós e que ainda 
continua fazendo. Caríssimo papai, as palavras faltam sempre nes-
tes momentos; obrigado pelo seu duro trabalho que nos permitiu 
ser aquilo que somos ou estamos para ser. Desculpa-nos todas as 
coisas erradas, com o seu coração de papai. Tenho aqui, diante de 
mim, as suas fotografias; os dois estão sorridentes. Assim quero me 
lembrar de vocês. Vivam a vida com um pouco de alegria e de fe-
licidade também vocês, porque é o que merecem depois de tanto 
tempo. Amem-se!

Seu filho,

Léle

78  Carta inédita.
79  Data e lugar do casamento dos seus pais.
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À	família80

Chicago, 18 de maio de 1979

Olá a todos!

Agradeço ao Gaudêncio pelas lindas palavras que quis es-
crever-me e pelas notícias que me mandou. Eu aqui devoro as 
suas cartas, também pelo fato que são quase as únicas que rece-
bo. Creio que perdi muitos dos contatos com os amigos italianos 
que costumavam escrever-me. Tanto melhor! Talvez, de vez em 
quando, as coisas se devam reduzir ao essencial! Tenho tão pouco 
tempo para manter correspondência que, agora já não faço disto 
um problema. 

Aqui há ares de desmobilização e de últimos preparativos. Den-
tro de duas semanas terminarei oficialmente os meus estudos e, 
finalmente, depois de 21 anos de escola, posso permitir-me um 
respiro de alívio também! Parece-me que não sei quase nada, pa-
rece-me ter descurado as coisas mais importantes. O mundo da 
Teologia é um mundo que muda tão depressa que, se não se acerta 
o passo, acaba-se dizendo coisas que qualquer um poderia dizer.

O tempo está bom. O sol desponta agora regularmente e é agra-
dável. Dentro de pouco tempo chegará o calor habitual de cada 
ano, mas espero já estar no México. Mandei para vocês, postais do 
Sul Dakota. É um lugar que visitei na semana passada. Vi as famo-
sas reservas indígenas. Digo-lhes somente isto: ali as pessoas são 
pobres e é quase impossível assegurarem uma refeição por dia. Eu 
já não me admiro. Este é o país dos ricos, daqueles que têm dinhei-
ro e muito… Não há lugar para os pobres. Ou se arranjam ou são 
excluídos. Nada mal, como civilização, né!

Eu estou bem. A saúde é de ferro. Nada me falta. O mesmo de-
sejo para vocês aí na Itália. Encontrei o livro que o Fábio há meses 
me pedia. Enviarei logo em seguida. Entretanto, faço-lhe votos para 

80  Carta inédita
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o seu serviço militar que espero que lhe valha e lhe corra da melhor 
maneira, mesmo se tenho as minhas dúvidas.

Aí em casa, dentro de pouco tempo já não fica mais ninguém.
Mamãe e papai, vocês procurem ser fortes, mesmo nesta solidão 
que a vida traz nestes anos. O nosso amor está com vocês. Abraço 
muito vocês e rezo por vocês. Um abraço aos irmãos e às suas fa-
mílias.

Tchau! Estejam sempre bem e nunca se enganem! 

O seu filho em peregrinação pelo mundo,

Léle

À	família81

Chicago, 6 de junho de 1979

Caríssimos,

Da última carta, entendo que vocês se preocupam um pouco 
por causa do adiamento da minha ordenação. Medo nunca! Di-
ziam os Alpinos; atrás não se volta. E eis o que tenho na minha 
mente: vocês tratem de pôr os seus corações em paz porque aqui 
está tudo bem.

Não minto para vocês e procurem recordar-se que na casa Ra-
min a palavra foi sempre uma.

Queridos pais, eu não quero entristecer-vos. E sei bem que você, 
papai, fez muitos sacrifícios e que consumiu as forças trabalhan-
do no cimento e nas pedras. E você, querida mamãe, por outras 
maneiras, mas recordo-me muito bem de quanto fez. Para mim, a 
primeira missa será só para vocês.

81  Carta inédita
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Dentro de três dias, parto para o México e mandarei para vo-
cês o novo endereço. Esta experiência no México me ajudará a pôr 
juntas a Teologia e a prática pastoral. Estou bem de saúde. Comer e 
dormir nunca me faltam, graças ao Senhor.

Tchau a todos e cumprimentem todos: o Paulo, o Antônio, a Eu-
gênia, a Gabry, o Marco, o Mateus e o Tiago.

Léle

À	família82

México City, 16 de junho de 1979

Olá a todos!

Tardo em responder por causa das muitas pequenas coisas que 
tenho que fazer porque revolvi três quartos da casa, antes de poder 
instalar-me aqui. O endereço que encontram no envelope será o 
meu novo endereço aqui, por um mês; pelo menos assim espero, se 
não me mudarem outra vez: Misioneros Combonianos, Ponciano 
Arriaga nº 10, Ap.do 32-0333 -México l, D.F.

Cheguei são e salvo. Primeiras impressões: é uma cidade incri-
velmente grande, 14 milhões, mas vê-se que cresceu com demasia-
da pressa e apresenta todos os problemas urbanos de uma cidade 
que cresceu sem ter um plano de urbanização. Nos próximos dias 
devo inscrever-me num curso de língua e cultura na universidade 
da Cidade do México. Creio que terei um mês e meio. Entretanto, 
veremos. Penso que a esta hora já terão recebido o telefonema dos 
amigos que partiram dos USA para voltarem à Itália. Aliás, esqueci 
que iam parar para uma ordenação na Inglaterra. Creio que eles 
telefonarão na próxima semana.

82  Carta inédita
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Aqui estou a mais de 2.200 metros de altura. Pensem em Paga-
nella83 com mais 300 metros. Aqui nunca faz frio. Fresco, sim. Mas 
frio, nunca. Mas lhes contarei na próxima.

Eu estou bem. Cumprimentos muito sentidos a todos. Um beijo 
ao papai e à mamãe, Tchau!

Léle

Ao pai84

La Paz, Baja California Sur, 7 de setembro de 1979

Caríssimo papai,

Como você está? Espero que esteja sempre bem e especialmente 
hoje, dia de seu aniversário. Muitíssimos parabéns!

Agradeço ao Senhor tudo quanto Ele continua fazendo por 
meio de você e peço que lhe dê toda a força necessária para passar 
bem estes anos que faltam e que serão mais do que os que eu terei 
à minha disposição.

Não se preocupe comigo. Não guarde nada para mim, porque 
sabe que estou contente assim. Esteja próximo à mãe a quem quero 
tanto bem quanto a você e procure ajudar o Fábio a encontrar seu 
caminho nesta vida.

Um beijo e muitas orações.

Seu filho,

Ezequiel

83  Localidade nos Alpes, norte da Itália.
84  Carta parcialmente publicada em E. Sorio, pp. 55, 56, 98.
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Ao Pe. Provincial Tonino Pasolini85

La Paz, Baja California, 27 de novembro de 1979

Caríssimo Tonino,

Espero que esteja bem e de ótima saúde, apesar dos últimos e 
árduos trabalhos capitulares. Do que pude ler, penso que se fez um 
bom trabalho. Agora se trata de assimilar as novas orientações, 
que imagino que não devem ser à pressa e impacientemente, mas 
também não ir tão lentamente que se acabe por nunca arrancar. A 
assimilação nunca pode ser imposição, mas fazer tomar consciên-
cia da necessidade da novidade.

Com prazer, recebi sua carta. Creio que é a primeira, de todos 
estes anos. Obrigado pelas palavras dirigidas ao meu pai que, ima-
gino, você deixou com uma grande esperança no coração86.

Leio as suas preocupações comigo nas pregas daqueles rápidos 
acenos e sugestões que me faz e sobre os quais, justamente, como 
provincial e como amigo, lhe ocupam.

Creio que a este propósito já lhe foi dada uma resposta. Pen-
so que lhe terá ajudado a leitura daqueles dois documentos que 
há pouco tempo, em 1 de novembro de 1979, foram enviados à 
Direção Geral87. Espero que tudo isto não tenha lhe apanhado de 
surpresa, mas, se assim fosse, procure compreender-me à luz do 
discernimento feito por esta comunidade. Pessoalmente, mesmo 
com os meus limites, ofereço-me ao Senhor e ponho em suas mãos 
todos os dias da minha vida. Penso que, além disto, não posso asse-

85  Carta parcialmente publicada em E. Santângelo, p. 54. 
86  O pai do Ezequiel tinha ido a uma festa dos pais e familiares dos combonianos de 
Pádua e tinha aí encontrado o Pe. Pasolini a quem tinha perguntado «o motivo e a finali-
dade» do trabalho do Ezequiel na Baixa Califórnia, em prática, o adiamento da ordenação 
sacerdotal (Carta do Pe. T. Pasolini a E. Ramin, Roma 3 de novembro de 1979).
87  Um dos dois documentos é uma nota informativa escrita a 30 de outubro de 1979 pelo 
Pe. Giovanni Bressani e Pe. Ottavio Raimundo responsáveis da comunidade comboniana 
de La Paz.
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gurar-lhe nada. Quanto diz respeito à minha intenção de consagrar 
a minha vida à evangelização neste nosso Instituto Comboniano, 
«Se Deus quiser», é meu desejo ser ordenado depois das festas de 
Natal, na conclusão dos exercícios espirituais anuais dos combo-
nianos da Baixa Califórnia.

Me desculpe se não lhe apresento o balanço desta experiência 
mexicana. Parece-me prematuro, posto que ainda só estou em fase 
introdutiva. Mas dou-me sempre mais conta que o meu trabalho 
é um trabalho de Igreja, de edificação, de construção. As pessoas 
ajudam-me muitíssimo a compreender as coisas do Senhor através 
das preocupações, angústias e alegrias que me dão a conhecer.

Você não se preocupe porque lhe direi tudo em Chicago de viva 
voz. Conto terminar no início de maio. Estou bem de saúde e de 
moral. Desejo-lhe todo o bem no seu serviço à província. Se tiver 
ocasião de ver os neo-ordenados, cumprimente-os da minha parte.

Um abraço! Tchau!

 Léle Ramin
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1980 

À	família88

La Paz, 31 de janeiro de 1980

Caríssimos todos,

Recebi vossa carta. Estou escrevendo a vocês com um pouco de 
temor e apreensão pelo que está sucedendo com o papai, a mamãe 
e a tia Clara89. Rezei e rezo ao Senhor que não seja nada de 
irreparável. Sinto-me muito ligado a vocês, mesmo se as distâncias 
são grandes.

Querida mamãe e querido papai, pelo nosso caminho nós par-
tilhamos muitas alegrias e tristezas, reconhecimentos e faltas de 
confiança, fracassos e sucessos. Porém, graças a Deus, jamais nos 
faltou esperança. Eis que lhes mando mais um convite, esperando 
que depressa se resolva tudo.

Digo-lhes com muito afeto: ficarei feliz se assim for também 
nestes momentos. Mais uma vez, agradeço a Deus que me permi-
tiu viver e experimentar junto convosco esta grande esperança. Por 
favor, façam todo o possível para melhorar porque precisamos de 
vocês. Digam à tia Clara que a tenho no coração e que muitas vezes 
me lembro dela.

Eu estou bem, graças ao Senhor. Rezo por vocês. Os meus cum-
primentos aos irmãos e um beijo ao papai e à mamãe. O Senhor 
lhes abençoe. Tchau!

Léle

88  Carta inédita.
89  Irmã de sua mãe. Por causa de problemas de saúde, tinha passado em 1979 um perío-
do com os pais do Ezequiel.
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À	família90

La Paz, 28 de março de 1980

Olá a todos!

A Páscoa já está chegando rapidamente. Os anos passam velozes 
e quanto mais penso nisso, mais vejo que é verdade. Melhor assim 
porque assim também se vai aproximando o tempo de meu regres-
so a casa.

Quanto à minha volta para casa, gostaria que fosse depois da or-
denação. Seria minha intenção ordenar-me numa das nossas missões, 
no coração da serra mexicana. Do meu ponto de vista, seria uma coisa 
bela sob todos os aspectos e também um encorajamento para esta gen-
te que desde sempre se sente só e abandonada. Eu, que tenho a inten-
ção de dar a vida por eles, me parece correto começar no meio deles. 
Depois iria para aí celebrar a primeira missa, mas queria verdadeira-
mente celebrar aqui a minha ordenação. É verdade que só são projetos, 
porque ainda não sei nada. Se vocês não tiverem sérias objeções, gosta-
ria de fazer assim, quando as coisas estiverem maduras.

De quanto eu posso prever, tudo se jogará no ano de 1980. Não 
me peçam datas ou dias; pelo contrário, me deem tempo porque 
o passo a dar é grande e sinto-me muito jovem diante dos proble-
mas. Porém, será necessário começar a trabalhar a sério visto que 
há muito para fazer. Nesta intenção, as suas orações me farão sem-
pre bem. Dei-me conta que este não é um trabalho como os outros. 
Está num outro nível.

Bom! Façam-me saber o que pensam. Deixo-lhes com os votos 
para esta Páscoa, rezando para que o Senhor nos dê a força da sua 
presença. Um beijo ao papai e à mamãe e  os melhores votos a todos 
os irmãos, esposas e filhos. Estou muito sereno. Não se preocupem 
comigo. Boa Páscoa!

Léle

90  Carta inédita.
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CAPÍTulO II

MISSÃO NA ITÁlIA 
1980-1983

A Cristina Ferin91

Nápoles, 10 de novembro de 1980

Caríssima Cristina,

Como você está? Espero encontrar-lhe em grande forma. Obri-
gado! Porque os cumprimentos dão sempre prazer! Deixe-me con-
tar-lhe um pouco de Nápoles.

O meu primeiro contato com a cidade, uma vez que desci 
do trem, foi com um cantor de baladas. Em calão, o seu nome 
é pazzarielle92. Parecia-me um mendigo porque estava vestido 
de general francês, com um chapéu em tricórnio, precedido dos 
apitos, tambores e uma grande caixa; era seguido por uma mul-
tidão de palhaços. Tinha um bastão com pega de ouro e mane-
java-o com grande destreza fazendo-o rodar sobre a cabeça das 
pessoas para deixar continuar a atuação pelos seus artistas. Co-
meçou assim: «Battagliò», apontando a grande caixa, «Cappellò» 
e outra enorme salva de tambores. E depois perdi tudo porque 
falava em dialeto. Porém eu via que as pessoas riam muito e 
compreendi que tinha qualquer saída escabrosa. E quando suce-
dia isto, a multidão comentava em voz alta para deitar sal onde 

91  Carta inédita enviada à namorada do seu irmão Fábio.
92  Personagem folcrórica que percorre as ruas de Nápoles com roupas pitorescas.
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já… havia pimenta e, entretanto, davam grandes palmadas na 
bunda.

É mesmo outro mundo! Parece!... Parece que voltaram aos tem-
pos passados do século XIX. Depois me disseram que, durante as 
festas patronais, as meninas saem sempre com vestidos compridos 
até ao chão e, sem falha, varrem bem todas as ruas. Quando têm 
idade de casar, elas saem também à noite, acompanhadas pelas suas 
mães para o «desfile» na esperança de encontrar marido e assim se 
arrumarem. Vi que o mesmo se passa ao domingo por ocasião da 
missa. Grande ocasião para encontros!?!

Por vezes, alguma filhinha quer comprometer-se demais se sen-
tando nas cadeiras com os rapazes, mas como de costume recebem 
só alguma beliscadura na bunda, de algum rapaz atrevido que pen-
sa que deste modo pode quebrar o gelo.

Nossa! Termino aqui porque ainda devo trabalhar antes de ter-
minar o dia.

Cristina, viva feliz e não se deixe vencer por situações que você 
devia dominar. Arme-se de paciência e desfrute dessas ocasiões so-
fridas para amadurecer sempre mais93.

Cumprimentos ao Fábio e aos seus. Recordo-lhes. Aproxime-se 
sempre do Senhor. Tchau! 

Pe. Léle Ramin

93  Referência a uma situação difícil de trabalho da Cristina e às suas relações difíceis 
com a mãe.
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À	família94

San Mango sul Calore, 20 de dezembro de 1980

Olá a todos!

Já há algum tempo que não lhes escrevo, mas tenho estado aqui, 
nesta aldeia atingida por terremotos. Dou-lhes algumas notícias.

Estou bem. Faz frio e há neve e gelo. As aldeias atingidas pelo 
terremoto estão quase todas em zona montanhosa e na montanha 
todos sabemos que faz frio durante o inverno.

Dormi em tenda alguns dias até que a neve ameaçou desfazer 
a tenda e então procurei abrigo um pouco mais sólido. Estarão se 
perguntando por que estou aqui. Muito simples: sou pároco desta 
aldeiazinha. Certamente, trabalho não falta.

As pessoas tornam-se más à medida que passa o tempo, porque 
estão em jogo grandes somas de dinheiro e todos querem mais do 
que lhes pertence. As camorras e o açambarcamento estão desde 
sempre nestas zonas, mas agora se tornam mais evidentes. Do rou-
bo nem sequer falemos.

Trabalhamos aqui dois padres95 e somos apoiados pela Caritas. 
Ocupamo-nos agora da mesa (150 refeições) e da escola: elementar 
e liceu. Velamos para não falte o necessário nas zonas aqui em vol-
ta. Assistimos a população em nível de enfermagem e medicina nas 
zonas onde a administração pública não está cumprindo.

Iniciei a novena de Natal. É outro modo de aproximar-se das 
pessoas. Celebro a eucaristia nas suas casas. Enfim, procuro abrir 
caminho. Conto estar em casa para o dia 28, se tudo correr como 
deveria. Nada a temer! Nos veremos!

Cumprimentos a vocês e… até breve. Tchau! 

Seu, Léle

94  Carta inédita.
95  Tinha subido a S. Mango sul Calore com o comboniano Pe. Nando Caprini.
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1981

A Cristina Ferin96

Napoli, 25 de fevereiro de 1981

Caríssima Cristina,

Peço-lhe desculpa pelo atraso desta resposta. Viajei bastante 
neste período e talvez isto não me tenha proporcionado ocasiões 
propícias… Tenha paciência mais uma vez.

Espero encontrar-lhe bem de saúde e em grande forma. Nunca 
adoeça, peço-lhe: o papai não quer. Nas cartas, não sei o porquê, 
mas tem uma tendência a ver as coisas talvez de maneira demasia-
do negativa. É claro que isto não ajuda a avaliar bem as circunstân-
cias, os fatos e as pessoas.

Não se preocupe se não vê aqueles frutos imediatos a que se 
referia na carta. Nem as árvores dão fruto em todas as estações do 
ano, mas têm sempre as raízes, os ramos e as folhas: isto é, têm a 
vida. Você não é diferente.

Quero ainda sublinhar uma coisa: Que lhe parece mais impor-
tante, receber uma prenda do Fábio ou ter o Fábio com você? Por 
agora me parece um sacrifício necessário que o Fábio continue es-
tudando e se concentre, pois é para estar com você. De onde vem 
mais alegria para uma criança? Do fato de que o papai lhe dá um 
par de sapatos para caminhar ou do fato de saber que o pai cami-
nha com ela e nunca a deixa só? Deve medir as coisas com uma 
medida maior. O amor verdadeiro não está no equilíbrio, mas no 
desequilíbrio: querer bem não obstante tudo, cumprimentar quem 
não lhe cumprimenta, etc.

96  Carta inédita.
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Você ensina-me que quando alguém vai ao mercado, sabe muito 
bem o que quer comprar. Passa entre as bancas, vê uma infinidade 
de coisas, mas sem nem sequer lhes faz caso. A atenção está focada 
nas coisas que é preciso comprar, porque estas são necessárias e as 
outras não. Assim penso que seja na vida. Há tantas coisas que a 
gente gostaria de comprar, mas realmente não são úteis.

Passei por Pádua para ver os ossos do Santo e não tive o tempo 
material de ir saudar-lhe. Mas mandei-lhe na mesma os cumpri-
mentos pelo Fábio. Está vendo que me lembro de você?!

Cumprimento-lhe e cumprimento também mamãe. Sê boa com 
ela porque é sua mãe e lhe quer bem e são estas as coisas que valem 
na vida. Por favor, reza por mim. Tchau!

Léle Ramin

À	família97

Tróia, 29 de outubro de 1981

Caríssimos,

Encontro tempo. Escrevo-lhes. O tempo aqui é dos melhores e 
não podemos nos lamentar de modo algum, mesmo se à tarde co-
meçamos sentindo o frio do Outono. Recebi o postal de Fátima do 
papai e do Antônio. Espero que tenha corrido muito bem, mas há 
de me contar tudo, quando for para casa (Natal?). Se começarem 
assim tão depressa, serão missionários.

Neste novo trabalho, saímos todos os dias e vamos às escolas 
primárias encontrar rapazes. Chega-se à tarde sempre sem voz. Es-
tou bem de saúde como sempre. Espero que vocês não adoeçam. 
Cumprimentos a todos. Se acontecer qualquer coisa que me in-

97  Carta inédita.
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teressa, digam-me, pelo menos enquanto estou na Itália. Muitos 
cumprimentos e tchau.

Léle

A Maria De Biase98

Tróia, 4 de novembro de 1981

Gentil professora, caríssimos meninos e meninas,

Recebi exatamente hoje suas cartinhas e o que recolheram para 
as missões. Obrigado! Estou mesmo muito muito agradecido! Gos-
taria de dizer algo especial para vocês que são sensíveis às coisas 
belas: tenham um sonho! Cultivem um sonho bonito e o sigam por 
toda a vida! A vida que tem um sonho é uma vida feliz. A vida que 
segue um sonho é uma vida que se renova a cada dia. A nossa vida 
que parece longa, na verdade é curta. Que o sonho de vocês faça 
felizes não somente todas as pessoas, mas inclusive as próximas ge-
rações. É belo sonhar de fazer feliz toda a humanidade!

Não é impossível. São possíveis a serenidade, a alegria, o querer-
se bem, a concórdia, a amizade …?

Rezo por vocês e por sua professora. 

O seu amigo missionário.

Pe. Léle Ramin

98  Carta publicada em E. Santângelo, p. 58, enviada a uma professora.
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1982

A Federico Talami99

Nápoles, [março de 1982]

Caríssimo professor,
Hora ruit!100

Dou-me conta agora de ter desleixado por um longo período a 
minha correspondência.

Escrevo-lhe então, primeiro entre os primeiros dos meus pen-
samentos. Espero que a frase de Appio Cláudio possa suavizar este 
silêncio: “amicum cum vides, obliviscere miserias”101. Neste verão, 
depois de ter trabalhado em São Mango sul Calore (AV) com o 
Pe. Nando Caprini, deixei definitivamente a paróquia. Penso que 
introduzi suficientemente o novo pároco na realidade da paróquia 
(problemas, leis, antecedentes) e das pessoas (dramas, dores pes-
soais, etc.). Uma história amarga a deles. 60 por cento são aposen-
tados, mas destes só uns 23% são idosos. Os outros são todos jo-
vens repatriados do estrangeiro por doença e acidentes de trabalho.

A migração quebrou e desorientou famílias inteiras quanto a 
filhos e pais. Com o terremoto, descobriram que já não tinham 
casa. A casa que significa unidade. Falta a unidade em nível de 
população. É a dispersão de amizades, de afetos… Isto, na vida 
da gente, não são coisas pequenas para quem procura a unidade 
das pessoas.

Desde o mês de setembro, comecei a inserir-me noutro gêne-

99  Carta parcialmente publicada em E. Sorio p. 37 e em E. Santângelo pp. 56, 57, 61.
100  O tempo foge.
101  “Quando vês um amigo, esquece as desgraças”.
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ro de atividades: pastoral vocacional entre os rapazes das escolas 
primárias e liceus. É um trabalho que todos os dias esbarra com 
os pais daqueles rapazes, que querem para os seus filhos dinheiro, 
felicidade e bem-estar. Encontro mais as desilusões que os cristãos. 
Apesar disso e dos quilômetros que percorri até hoje (17.000), con-
tinuo oferecendo, cada dia, o melhor de mim mesmo: confiança, 
simpatia, afeto e meu testemunho do Senhor.

Ocupei-me em Giugliano (NA), terra famosa pelos lutos e pela 
camorra organizada, a primeira marcha de que a aldeia tenha lem-
brança, contra a delinquência organizada. Tínhamos medo de 
marchar, mas, mesmo assim, cantamos as Bem-Aventuranças. As 
pessoas uniram-se a nós durante o percurso. Mons. Riboldi, bispo 
de Acerra (NA), ex-pároco de Belice, marchou ao nosso lado. Re-
cordo-me do que me disse ao portão da sua casa: «É preciso falar de 
Jesus Cristo sem tantos preâmbulos». É a pura verdade. É preciso 
um confronto com Ele, para sabermos se com Ele sabemos perder 
a nossa vida, as forças e ganhar o direito de amar todos sem distin-
ção.

Estou feliz pela conversa com o Pe. Pedro102. Deu-se aos pobres! 
Do que me diz Carlo Bianchi103, amadureceu muito depois dos 
tempos do liceu. O Brasil vive situações extremas de injustiça e os 
missionários, de vez em quando, são maltratados. O último foi o 
caso do Pe. Cavallieri104.

Pelluchi?105 Está na Inglaterra como formador dos Postulantes 
ingleses. A vida dele não é nada fácil; a única satisfação é que são 
todos jovens e não rapazes como os que temos aqui. Não quero 
alongar-me demais e termino em seguida mandando cumprimen-
tos a cada um de vocês.

Junto as minhas orações para que entrem na Páscoa do Senhor, 
difundindo o que o bom ladrão dizia no Gólgota. Sempre me admi-

102  Pe. Pedro Settin, que tinha sido aluno do colégio diocesano Barbariga.
103  Seu companheiro no Colégio Barbarigo.
104  Missionário italiano.
105  Seu companheiro no Colégio Barbarigo.
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rei que ele pedisse um reino a quem estava morrendo ao seu lado. 
Vocês rezem por nós.

Léle

A	Paulo	Ramin	e	Eugênia106

Tróia, 21 de maio de 1982

Caríssimos Paulo e Eugênia,

Ontem me telefonaram de casa lembrando-me que tinha escrito 
uma carta para você, melhor, para vocês, agradecendo-lhes a soma 
que me deixaram quando passaram por estes lados.

É pena que a carta tenha ficado parada sobre a minha mesa por 
todo este tempo… e é pena que tenha acontecido com vocês. Te-
nham paciência. Pensei que seria bom enviar para as missões o que 
me deixaram. Assim como aconteceu das outras vezes, tanto para 
o que me chegou do exterior (amigos e benfeitores) como para o 
que, de vez em quando, me mandam de casa ou do Gaudêncio, etc.

Mando-lhes também os cumprimentos dos missionários daqui 
que ficaram bem impressionados com a visita de vocês e queriam 
que ficassem um pouco mais.

Aqui, agora faz bastante calor. O trigo começa a alourar e a mis-
são… pouco a pouco, enquanto o tempo passa, está aproximando-
se também para mim. Acaba de partir daqui um missionário para 
a Uganda e, outro que trabalha comigo, partirá também no fim de 
setembro. Esperamos que o Senhor nos conserve a saúde. Rezo por 
vocês, pelo bem que fazem e pelo testemunho que dão. Cumpri-
mentos a todos. Tchau! Bom trabalho.

Léle. Tchau, Marco!

106  Carta inédita.
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À	família107

Tróia, 30 de maio de 1982 — Pentecostes

Caríssimos,

Estou envelhecendo e esqueço-me de escrever-lhes, mas estou 
sempre perto, à distância. Recebi a sua oferta. Obrigado! Mas, repi-
to-lhes, não me serve… pelo menos por agora.

Dentro de pouco tempo, começaremos os preparativos da mi-
nha partida para a dura missão latino-americana do Brasil, prevista 
para o fim do ano de 1983. Tenho grande vontade de partir e de ser 
finalmente um missionário. Talvez seja o Brasil! Espero que o tem-
po passe depressa! Estou bem de saúde. Espero que vocês também 
estejam.

Cumprimentos ao Paulo e à Eugênia, Marco, Gabry, Tony e Ma-
teus, Tiago, Filipe, Gaudêncio e Fábio. Um beijo ao papai e à ma-
mãe.

Seu, 

Léle

À família108

Tróia, 6 de julho de 1982

Caríssimos,

Recebi a carta da mamãe. Obrigado por ter escrito para mim! 
Estou bem. Terminei um encontro com 49 rapazes do 4º ano fun-
damental. Foi duro! Os rapazes fazem suar! Agora já comecei ou-

107  Carta inédita.
108  Carta inédita.
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tra atividade de  verão com os da 5ª série. São 45. Há bastante 
trabalho. É preciso muita paciência e disso nunca há o suficiente. 
Terminarei a 18 de julho. Depois começarei uma terceira ativi-
dade juvenil com rapazes do liceu. Terei que avançar em agosto. 
Esperamos que haja vocações. Muito dependerá das famílias dos 
rapazes.

Aqui faz calor. Só no fim da tarde é que sopra uma brisa que traz 
também moscas e mosquitos. Pelo menos se descansa um pouco. 
Pelo que me escreveu a mamãe, vejo que estão todos bem. Conti-
nuem assim! As minhas férias serão em setembro… se todo o tra-
balho correr como deve. Saberei dizer-lhes mais tarde.

Por agora… cumprimentos a todos. Tchau!

Seu Léle

À família109

Tróia, novembro de 1982

Caríssimos,

Recebi a carta da mamãe. Vejo que as coisas vão mais ou me-
nos, como sempre. Daqui é o mesmo. O trabalho é sempre o 
mesmo. Rapazes, aldeias, rapazes e muitos quilômetros percor-
ridos no carro. Mas a data da partida aproxima-se. O Paulo te-
lefonou-me para mais um lugar à mesa110. Cumprimentai-o da 
minha parte.

Aqui agora estão começando a semear o trigo. Recolhem tam-
bém a azeitona. Este ano são grandes e boas, penso que darão bom 
azeite. A minha saúde está bem. Desejo o mesmo para vocês. Não 

109  Carta inédita.
110  Referindo-se ao nascimento do segundo filho, o André.
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sei se irei para casa no Natal; é mais provável depois do que antes 
do Natal. Entretanto esperem por mim e não adoeçam.

Cumprimentos a todos.

Léle
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1983

Ao provincial do Brasil Sul111

Tróia, março de 1983

(…) Estou começando os preparativos para a minha missão no 
Brasil. A partir de setembro, pertencerei à Província do Brasil Sul. 
O Superior Geral confirmou a minha destinação. Sou feliz!

Espero fazer bem as poucas coisas que aprenderei pouco a pou-
co. No que diz respeito ao trabalho que irei realizar, dizem que será 
no seminário de Lages, em Santa Catarina… Não sei se a notícia 
que recebi tem fundamento, nem peço que você a confirme, mas 
o meu desejo é fazer uma experiência de fronteira. Você tinha me 
prometido a missão em Ji-Paraná. Creio que a sua promessa conti-
nua válida. Você é de palavra.

Estamos aproximando-nos da festa da Páscoa. Ontem foi do-
mingo de Ramos, depois virá o tempo do Pão e do Vinho, do galo, 
das traições, do vinagre… mas para você desejo a alegria do Res-
suscitado.

A Federico Talami112

Tróia, 23 de abril de 1983

Caríssimo professor,

Agradeço a sua carta. Desde os anos da escola, aprendi mui-

111  Carta publicada em E. Santângelo, p. 87.
112  Carta parcialmente publicada em E. Sorio p. 41 e em E. Santângelo p. 33
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to com o seu testemunho. Ficou sempre muito querido para mim.  
Continuo sempre seu aluno. Nesta Páscoa, entendi um pouco mais 
em profundidade o grande mistério do Senhor. Sinto-me amado 
por Ele e estou sereno. Na Igreja há tantos membros! Peço ao Se-
nhor de ser o coração (é demais?) para dar esperança e bem. Neste 
ano termino o meu serviço na Itália e vou para o Brasil para encon-
trar o Pe. Pedro Settin, o atual provincial, e finalmente começarei a 
vida da missão. Ainda não sei para onde irei, mas estou contente de 
partir; é uma coisa mais forte do que eu.

Com muita amizade, lembro-lhe ao Senhor, bem como a sua 
linda família e rezo a Nossa Senhora por vocês com a oração que 
a Igreja nos ensina: “sob sua proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe 
de Deus “.

Ezequiel

Ao Pe. Pedro Settin113

Tróia, 28 de junho de 1983

Recebi a sua carta. Confirmo-lhe a minha destinação para o 
Brasil. Chegou a carta do Superior Geral. Agora posso pensar se-
riamente no amanhã. Os documentos necessários já foram envia-
dos (com um missionário que partia de Roma) ao Pe. Galimberti. 
Assegure-se que efetivamente chegaram.

Depois de breve e satisfatório encontro com o Pe. Masserdotti, 
saiu esta orientação ao programa já concordado com você. Já não 
vou fazer o curso no CELAL, mas, diretamente em Portugal, para 
a língua. O Pe. Masserdotti, de fato, é mais do parecer de eu estude 
português no Brasil. Em São Paulo existiria um bom curso de inicia-
ção à temática religiosa e social do Brasil. Ele pensa que, para mim, 

113  Carta inédita.
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o curso no CELAL já não interessa, tendo em conta a experiência 
feita durante o diaconato no México e os cursos que fiz no CENAMI 
sobre a realidade e a metodologia da pastoral indígena-campesina.

Se você pensa de outro modo, faça-me saber quando o Pe. Car-
los voltar à Itália. Quanto à obediência, nisto não tenho problemas. 
Quanto ao resto, o programa já concordado continua inalterado.

Dentro de dois dias começo as atividades de verão. O Senhor 
nos ajude a servi-Lo bem. Se rezar por nós, nada se perderá.

Léle Ramin

A Antonieta Papa114

Tróia, verão de 1983

Caríssima Antonieta,

Estou  partindo em seguida, mas quero verdadeiramente man-
dar-lhe uma carta. Devo-lhe uma grande amizade. Você é muito 
querida e generosa de coração. Levo de você uma linda lembran-
ça. Não se preocupe comigo! Valho bem pouco, asseguro-lhe. Verá 
que, quando voltar da missão, estarei redondo e gordo. De fato, a 
saúde melhora quando se parte para a missão.

Agradeça por mim às suas irmãs. Vocês têm uma família unida. 
Com vocês senti-me bem à vontade. Não se esqueça de cumprimen-
tar a sua mãe. Desculpe-me se alguma vez não passei para recolher 
os embrulhos que sempre prepara. Não fazia assim por querer, mas é 
justo que também outros trabalhem. É que eu sou superficial. Obri-
gado por tudo. Recordo-lhe perante o Senhor. Fique com Deus.

Léle

114  Carta inédita endereçada a uma amiga de Foggia.
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CAPÍTulO III

MISSÃO NO BRASIl 
1984-1985

A	Rosita	Garghentino115

Lisboa, 6 de setembro de 1983

Rosita caríssima,

Recebi e li a sua carta. É a mais importante e forte que recebi até 
hoje. Obrigado!

Troco com você o beijo e o abraço que me mandou. É verdadei-
ramente muito querida.

Não se preocupe dos olhos vermelhos, não acontece só a você. Não 
sei se devo de qualquer modo responder a quanto me escreveu. Sinto-
me como um aluno primário. Bem sabe que eu aprendo de você.

Estou aqui há um dia; procuro conhecer as redondezas. Vejo 
muita gente de cor. Gente de muitíssimos países e poucos idosos 
pela estrada. Procurarei aprofundar. Para a língua, deram-me um 
livro cheio de prefixos e de sufixos; pelo contrário, quanto aos infi-
xos tudo se resolve quando do oceano chega ar fresco.

Se tiver férias, esqueça o Gargano e venha a Lisboa. Depois se vê 
o que fazer. Fique com Deus!

Léle, seu irmão.

115  Carta inédita, enviada a uma amiga de Merate, conhecida em S. Mango sul Calore, 
durante a ajuda após os terremotos.
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1984 

 A Federico Talami116

São Paulo, 22 de janeiro de 1984

De tudo o que me deste com todo o coração, restituo-o agora 
aos pobres.

Léle Ramin.

À	família117

São Paulo, 22 de janeiro de 1984

Caríssimos,

Escrevo-lhes para dizer que cheguei. A viagem foi um pouco 
longa. As distâncias são verdadeiramente grandes. No aeroporto de 
São Paulo, não tive problemas. Os exames do Paulo118 foram aceitos 
e eram todos necessários. Ai de mim se não os tivesse feito.

Estou bem. Estou esperando me encontrar com o Provincial 
que, nestes dias, está na sede, para combinar o meu programa de 
trabalho. Aqui estamos em pleno verão e faz calor como aí nos me-
ses de julho e de agosto. Todos estão de férias. No aeroporto, as 
pessoas ficaram rindo, quando me viram com calças de lã, camisa 

116  Postal inédito.
117  Carta inédita.
118  Os exames médicos e as vacinas exigidas pelas autoridades brasileiras de que se 
tinha ocupado o seu irmão Paulo, médico.
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grossa e capote. Eu, ali, todo suado, contentei-me ao ver que não 
era o único. Outros tinham roupas ainda mais pesadas que as mi-
nhas. Escreverei para vocês para lhes dar o novo endereço. Este é 
provisório.

Cumprimentos a todos e obrigado por tudo! 

Léle

A	Miguel	Mastasi119

São Paulo, 2 de fevereiro de 1984

Caríssimo Miguel,

Recebi sua carta e os seus votos. Cordialmente obrigado! Eu já 
sabia que você era bom. Como está sua mãe? E seu papai? Diga 
para eles que envio muitos cumprimentos. Não se esqueça de cum-
primentar a sua irmã e o seu irmãozinho: são simpáticos!

Vi de novo o Luís em Tróia. Está muito feliz. Você continue 
mantendo os contatos com Tróia. Agora, com o Pe. Giampietro, 
está o Pe. Renato. Escreva para ele que ele responde-lhe logo. Eu 
agora estou aqui em São Paulo, mas dentro de pouco estarei em 
Rondônia, entre os indígenas. Aqui precisamos de jovens, princi-
palmente se forem bons como você. Diga à mamãe que me lembro 
dela pela promessa que me fez para o Miguel120. Tchau!

Léle

119  Carta inédita, enviada a um jovem de Ortanova (Foggia), conhecido no período de 
pastoral vocacional em Tróia.
120  A promessa de permitir ao filho de seguir a vocação missionária.
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A	Irmã	Joana	Dugo121

Brasília, 7 de março de 1984

Caríssima,

Encontro-me aqui, em Brasília, segundo os programas prees-
tabelecidos. O meu endereço do envelope é válido até junho. O 
Nando122 chegou hoje ao Brasil, atrasado, como de costume. Já não 
me admiro! Também está inscrito no curso. Eu estou esperando 
algumas notícias frescas e atualizadas da última hora. Espero que 
saiba um pouco de português. Pensem que aqui está uma irmã que 
só fala francês, a única língua que conhece. Nando que é de bom 
coração a ajudará. Já lhe contei algumas coisas. Há muitos norte 
americanos, japoneses, um alemão, um colombiano e dois espa-
nhóis. Eu já me pus à mesa de trabalho, lendo até não poder mais.

Visitei várias Comunidades de Base: grandes problemas, mas 
esta igreja caminhou muito. Ainda continuam, pelo que eu pude 
entender, vícios de um passado colonial que afetaram bastante a 
evangelização.

Só para dizer-lhes algo, os Negros e os Indígenas, quando rece-
biam o Batismo, sabiam que estavam sendo reduzidos à escravidão. 
A marca a fogo na carne servia para dizer que foram batizados… 
Ao ler esta história, envergonhei-me de ser missionário. Se não for 
capaz de dar uma catequese libertadora, é melhor voltar para casa. 
Lutarei à esquerda em tudo, mesmo que isso me custe a expulsão 
do Brasil.

Esperamos suas respostas. Tchau!

Léle + Nando (que está chegando)

121  Carta inédita enviada a uma irmã franciscana conhecida em Nápoles.
122  Pe. Nando (Fernando) Caprini, comboniano que colaborou com o Pe. Ezequiel na 
ajuda às vítimas terremoto de S. Mango sul Calore.
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A	Clara	Funghi123

Brasília, 7 de março de 1984

Caríssima Clara,

Recebi hoje a sua carta, aqui em Brasília e respondo-lhe imedia-
tamente, visto que amanhã, é mesmo 8 de março124.

Mesmo longe, sinto-me muito perto de você. Há tantas razões! 
Bem o sabe! Os meus sentimentos são os que você conheceu, e 
são todos sinceros. Abraço-lhe muito forte, forte! As palavras es-
tão dentro de mim e fecham-se todas no meu coração num grande 
abraço que amiúde gosto de recordar como qualquer coisa presen-
te. Amanhã, celebrarei por você e pelo Gaudêncio; a nossa vida 
passa além do nosso projeto humano. Quanto vem do Senhor, não 
se deixa encerrar nem reduzir aos modelos que nos formam. Mais 
uma vez, dê-me alegria! Ligue, por favor, aquele gira-discos e con-
vide aqueles que lhe querem bem, para que venham fazer festa com 
você. Dê testemunho de que a sua fé é de festa! Liberte aquela Pala-
vra que escutou tantas vezes.

Clara, obrigado pelas notícias de casa. Dão-me sempre alegria. 
Agora estou em Brasília e aqui ficarei até junho para um curso in-
tensivo de Pastoral. Até agora, visitei muitas Comunidades de Base 
para me dar conta da situação eclesial. Coisas grandes estão acon-
tecendo aqui. Um pouco de cada vez, tentarei contar-lhe algumas 
coisas.

Cumprimentos ao Virgílio125. Com ele, o tempo foi tirano e nun-
ca nos encontramos. Tchau! 

Seu irmão,
Léle

123  Carta parcialmente publicada enviada à mulher do seu irmão Gaudêncio.
124  Era o primeiro aniversário da morte do Gaudêncio, morto num acidente de estrada.
125  Irmão da Clara
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À	família126

Brasília, 27 de março de 1984

Caríssimos,

Recebi a carta da mamãe. Obrigado pelas lindas palavras e pelas 
notícias de casa.

Estou contente com o Filipe que conseguiu pagar as despesas 
da sua viagem127. Parece mesmo que a voz do seu matrimônio 
se tenha tornado mais consistente ali em casa, porque todos falam 
disso. Pena nós não termos também uma escada tipo Hollywood 
para celebrar o grande evento. Desde já, faço votos. É claro que não 
poderei participar, mas gostaria de receber o convite para poder ler 
o seu novo endereço de casa.

Eu, aqui, estou estudando. Por agora, ainda é só português, mas 
estou mais adiantado que os outros, graças aos três meses que estive 
em Portugal. Estou estudando com espanhóis, alemães, noruegue-
ses, filipinos, japoneses, norte americanos, austríacos, belgas, irlan-
deses e da Nova Zelândia (Austrália) e italianos. Nos divertimos 
quando queremos dizer alguma coisa! Ninguém entende grande 
coisa! Nossa!... que penitência!

O tempo é ótimo. Aqui já entramos no Outono, a 21 de março; 
hoje, a temperatura era de 25ºC. Nada mau, porque estamos a 1.100 
metros sobre o nível do mar.

A Páscoa aproxima-se e faço-lhes os meus votos extensivos na-
turalmente ao Paulo, à Eugênia, ao Marco e à Andreia, ao Antônio, 
à Gabriela, ao Tiago, ao Mateus, à Cristina e à Ingrid128.

Do Brasil, já visitei alguma coisa, viajando de ônibus. Fiz mais 
de uma semana viajando de dia e de noite. Quanta miséria! É difícil 
acreditar em tudo quanto vemos à nossa volta! Grandes proble-

126  Carta parcialmente publicada em E. Sorio p. 69 e em E. Santângelo p. 68:
127  O Filipe tinha ido aos Estados Unidos por motivos de trabalho.
128  Cristina e lngrid eram respectivamente as namoradas do Fábio e do Filipe Ramin.
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mas de agricultores que devem abandonar a terra às empresas nor-
te americanas. São áreas como as regiões de Veneza, Lombardia e 
Piemonte juntas. Imaginai os agricultores que devem abandonar as 
terras e recomeçar a viver.

Nossa! Cumprimentos à mamãe e ao papai. Boa Páscoa. 

Seu filho de longe 

NOTA: Não preciso de nada. Está tudo bem.

A Filipe Ramin129

Brasília, 20 de abril de 1984

Caríssimo,

Recebi a carta. Parecia-me mesmo estar aí em casa recebendo, 
em primeira mão, todas as notícias. Espero muito que tudo lhe cor-
ra bem. Depois de tantos anos de espera, parece-me que qualquer 
coisa está se abrindo. Finalmente!

É verdade que a viagem aos EUA é em si muito positiva. É claro 
que você saberá se desenrascar. Agora é só engrenar a marcha e, 
por que não… um pouco de sorte? Você e a Ingrid, podem muito 
bem ter sucesso. A vida é confiar na vida; o resto vem por si mes-
mo. A casa Ramin lhe dará uma mão. Em nossa casa ninguém fica 
isolado; como família, estamos bem unidos. Dou-lhe os parabéns 
para um feliz aniversário e, desta vez, encontrei um lindo presente. 
Espero que gostem. Felicidades.

Estou um pouco preocupado com a mamãe. Não sei o que pen-
sar; espero que o fato das casas130 se resolva bem sem prejuízo para 

129  Carta inédita.
130  Tinha sido posta à venda a casa construída em Bresseo porque os pais não quiseram 
deixar Pádua 
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ninguém. Será esperar demasiado? Não se esqueçam dos pais, pelo 
amor de Deus. O vazio que se criaria jamais seria preenchido. Di-
go-lhes: fazei o impossível.

Eu estou bem. Um abraço. 

Seu irmão

Mando-lhes seis rubis para fazerem um anel tipo aliança.

A	Clara	Funghi131

Brasília, Páscoa, 1984 [enviada a 25 de abril de 1984]

Caríssima Clara,

Obrigado pelo postal. É sempre lindo receber correio. Espero 
que tudo tenha corrido segundo as previsões, melhor, agora penso 
que você pode ensinar até na Oxford University!

Recordo-me tão pouco da Inglaterra. Só sei que os ingleses eram 
um pouco frios. Talvez o tempo tipicamente de estilo inglês tenha 
uma boa parte de influência. Você bebeu muito chá ou manteve 
moderação? Dou-lhe as últimas notícias de Brasília.

Foi declarado o estado de emergência na capital e nos arredores, 
por dois meses. Aqui as estradas estão vigiadas por patrulhas e os 
carros armados encontram-se a cada virar de esquina. A censura está 
em vigor: jornais, revistas, tv, rádio. Até as cartas podem ser abertas. 
Não explicarei a você o porquê, pode ser demorado e não lhe inte-
ressar. Aqui as pessoas querem eleger já novo presidente. Este é o 
motivo. Você pensa que os EUA vão conseguir também desta vez?

Passei a Páscoa visitando famílias e comunidades até de madru-
gada. De vez em quando saía para tomar ar e sabe o que eu vi? 
O famoso Cruzeiro do Sul: a conhecida constelação que guiava os 
marinheiros. Interessante!

131  Carta inédita.
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Mando-lhe os meus votos de Páscoa.

Tudo o que você disse na carta me fez pensar. Pelo momento, 
tenho só um abraço e um beijo. Tenha cuidado com a sua pessoa.

Léle

À	Irmã	Joana	Dugo132

Brasília, Páscoa de 1984

Caríssima,

Como você está? Tudo sob controlo?

Aqui, entre nós, foi proclamado o estado de emergência na Ca-
pital, estendendo com um decreto-lei, a censura à imprensa, tv, rá-
dio. Dizem que será por sessenta dias. Esperamos bem!

O curso que estamos fazendo já apresentou os seus problemas. 
Os Combonianos são os mais revolucionários. O secretário da 
CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) teve uma in-
tervenção e, coisa estranha, deu-nos razão. A igreja docente (clero) 
e a igreja discente (fiéis) assim se encontraram. De vez em quando, 
o senso de fé dos fiéis133 é escutado. No entanto, a luta foi dura.

Estamos em fase, pelo menos eu, de reconsideração. Notei que 
no século XX não somos ainda um Instituto Religioso significati-
vo; notei a presença de vários movimentos de leigos (no mundo 
católico) não provenientes de instituições religiosas; vi um núme-
ro enorme de paróquias e comunidades nas mãos dos leigos. As 
últimas posições operativas são: os leigos gerem as comunidades. 
Mas, a nível oficial escrito, há ruptura no plano disciplinar. Nos 
documentos não se cita o plano doutrinal. No campo teológico, a 

132  Carta inédita.
133  O sentido da fé dos fiéis.
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Eucaristia pode ser celebrada pela comunidade (o cânone recita-
se em coro): cfr. numerosos livros eucarísticos. Ao mesmo tempo, 
falta a experiência histórica pastoral; daí o medo.

Cada vez me dou mais conta que a verdadeira autoridade parte 
do Evangelho, porque é Deus que na Igreja tem direito de palavra. 
Se a fé nasce da escuta como resposta à proposta de Deus, na comu-
nidade, na verdade de Deus, libertamo-nos dos fardos históricos. 
O magistério deve escutar e ser criticado para ensinar. É preciso 
deixar crescer os profetas para que profetizem.

É estranho que aqui se compreendem muitas mais coisas. Mu-
dou o ambiente; há mais diálogo, mais concretização, mais liber-
dade de manobra. O controle dá-se no diálogo não coercitivo das 
posições eclesiais134…

À	Irmã	Joana	Dugo135

Brasília, 15 de junho de 1984

Caríssima,

Li a carta: você está no primeiro dia da criação, mas não se preo-
cupe. “Ecce, exit qui seminat seminare”136. O Senhor aqui não faz 
menção de semear, mas de já ter saído. No dia da ceifa, medirão a 
semente e contarão os passos? Quem dá poucos passos não conse-
gue semear muito? Se, na sua reflexão, trabalhasse inspirando-se na 
Palavra do Senhor, até o fato de ter saído é já ter semeado, porque, 
mesmo nesta saída, se recolhe fruto.

Tenho tanta esperança neste Evangelho que diz que o Semeador 

134  A Irmã Joana não forneceu a parte final e, às vezes, nem sequer a parte inicial das 
cartas que lhe foram enviadas.
135  Carta inédita.
136  «Eis que o Semeador saiu a semear» (Mc 4,3). A parábola, também em Mt 13, 3 e 
Lc 8, 5.
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saiu, mas não diz que voltou, o que tem um grande significado. 
Não lhe parece? Teve os elementos contrários e fez suas as situações 
mais adversas. Saiu semeando e já encontrou o campo ocupado e, 
se os espinhos, as pedras e a grama lhes fechassem o caminho, que 
se deveria fazer? As pessoas, por vezes, calcam o que a natureza 
lhes reserva.

Joana, não se admire! Tudo o que aguenta e sofre o trigo, aguen-
ta-o e sofre-o também quem semeia. Aqui, entre nós, ainda é mais 
duro. Missionários afogados no Rio Amazonas, dispersos pelas flo-
restas, mortos de doença, sufocados pela polícia, agredidos na estra-
da. É a mesma parábola do Semeador. Há anos, era assim e agora não 
mudou grande coisa. Que deve fazer o Semeador? Deve abandonar 
o trabalho? Não, Joana. O Semeador não volta para casa! Eu sei que 
o ano tem o tempo para o seu período de Outono, de Primavera, de 
Verão da vida. O que ainda não se vê também faz parte da Palavra. 
«O meu Reino não é deste mundo». Mas, ao mesmo tempo ainda, sei 
muito bem que este semear não causa prazer a quem ouve.

Eu e o Nando continuamos. Porque devem vocês se dar por ven-
cidos? Eu recordo a mim mesmo: “Et fecit fructum centuplum”137. 
Tudo bem dito!

Aos pais138

Cacoal, 5 de julho de 1984

Caríssimos pais,

Recebi a carta do papai: obrigado. Estou dando os primeiros 
passos; ainda não sei dizer-lhes grande coisa, mas parece-me estar 
no Far-West. Aqui é uma pequena aldeia, mas a maior parte das 

137  “E deu fruto, cem por um” (Mc 4,8).
138  Carta inédita
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pessoas vive arrancando terra à floresta amazônica. Para encontrar 
as pessoas, é preciso andar muitos quilômetros no meio da floresta. 
Que coisa maravilhosa! A gente vive com poucas coisas. A pobreza 
está desenhada desde sempre nas suas faces. É gente simplicíssima 
e muito boa. Gostam mesmo muito de nós. Comecei o trabalho há 
poucos dias. Cheguei de ônibus (três dias e três noites). Os últimos 
1.000 quilômetros em picada cheia de buracos; parecia que tinham 
bombardeado o caminho. Esta gente abre estradas na floresta. Em 
muitos lugares é só trabalho manual com o facão. Coisas grandes! 
Estou bem, mas o calor faz suar a cada passo que dou. Espero habi-
tuar-me depressa. E aí em Pádua, como estão?

Celebrei pelo tio Ottorino139. Lamento! Coragem, papai, o Se-
nhor está conosco e o senhor bem sabe. Caso tenha coisas urgentes 
a comunicar-me, este é o Fax PMBR 11-23427 e chega a São Paulo 
e de lá me avisam. Este número é o da nossa casa de São Paulo. Só 
espero que não precisem de usá-lo! Estejam calmos, não me falta 
nada.

Cordiais cumprimentos aos irmãos e um abraço ao papai e à 
mamãe.

Seu filho.

A Antônio Ramin140

Cacoal 3 agosto 1984

Caríssimo,

Olá, Antônio, como você está? Está ainda de férias? Com certeza 
que será bonito e bom estar entre as montanhas, à fresca.

139  Irmão mais velho do pai Mário. O outro irmão do papá, Guilherme, tinha morrido 
em 1944, prisioneiro na Alemanha.
140  Carta parcialmente publicada em E. Sorio p. 98 e em L. Gaiga p. 57.
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A situação está esquentando. A 25 de julho passado, a igreja 
católica organizou o Dia do Trabalhador. Entre cortejos, bandas e 
procissões, esperava-se ter promovido qualquer coisa. Em Cacoal, 
diante dos nossos olhos, a polícia prendeu o presidente do sindica-
to rural, um agricultor com a 2ª Classe. Fomos forçados a ir protes-
tar com o perigo de sermos presos. Em Aripuanã,141 um lugar aqui 
perto, a polícia disparou durante a procissão. O bispo ia à frente. 
Três feridos, dos quais um muito grave. O carro da paróquia ficou 
que nem um crivo.

Está se pedindo a reforma agrária. É evidente a reação de quem 
tem 10.000 hectares de terra! Mas o Senhor sempre nos protege e 
isto é suficiente. Não fale disto em casa. Estou bem. Saúde ótima! 
Cumprimento a todos, em primeiro lugar a Gabriela.

Seu irmão

À	família142

Cacoal, 3 de agosto de 1984

Caríssimos,

Recebi, com atraso de correio, a carta do papai e respondo ime-
diatamente para não perder mais tempo.

Antes de tudo, não se preocupem porque aqui corre tudo bem. 
Parece que estou sempre em pleno Verão. Estou habituando-me 
pouco a pouco. Sente-se, no entanto que me encontro num lugar 
bem seco, mas dizem que em outubro começarão as chuvas abun-
dantes… entretanto, aguardamos.

O meu trabalho é muito simples: 5 em cada 7 dias, ando de car-

141  Município pertencente ao Estado do Mato Grosso.
142  Carta publicada em E. Santângelo, pp. 88-89.
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ro e entro nos atalhos para encontrar as pessoas. A maior parte 
são agricultores que vivem do seu trabalho. São eles que chamam 
o padre para celebrar a missa, etc. nas capelinhas que eles mesmos 
constroem. A dificuldade é que estas capelinhas em madeira estão 
um desastre, perdidas na espessa vegetação amazônica. Algumas 
ficam a 70 quilômetros de Cacoal. Esta diocese tem 214 quilôme-
tros quadrados. Algo que nunca mais acaba. 70 quilômetros são 
um passeio, né! Aqui se perde o sentido das distâncias. As pessoas 
são muito boas. Quando chego ao lugar, as pessoas oferecem-me de 
comer e de beber. Tratam-nos mesmo muito bem. Não posso dizer 
nada de negativo, pelo contrário. Com dinheiro não se pode com-
prar nada na floresta. Aqui o que importa é a amizade. Na floresta, 
todos são amigos porque a vida é dura. Hei de mandar-lhes algu-
mas fotografias quando elas estiverem prontas para vocês fazerem 
uma ideia. A minha saúde: ótima!

Recebi os 110 dólares. Sabem bem que não preciso, mas sei que 
vêm dos pais e aceito com agrado, como quando recebia o paga-
mento em tempos longínquos.

Soube da situação da Gabriela; estou próximo dela, mesmo se 
estou longe. O Senhor nos ajude a reconhecê-Lo no sofrimento e 
na dor. Continuar falando não é dizer nada.

Como corre a vida por aí? É tempo de férias? Imagino a situação, 
mas dentro de pouco tempo irei também eu fazer-lhes um pouco 
de companhia. Os anos passam velozmente. Ânimo para a vida e 
gozem também um pouco do Verão que é bonito.

Cumprimento-lhes e penso em vocês. Tchau a todos. Um abraço 
a papai e mamãe.

Seu filho
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À	Irmã	Joana	Dugo143

Cacoal, 5 de agosto de 1984

(…) Aqui emagreci. Faz um mês que estou aqui suando. Miseri-
córdia! Há dias mesmo duros. O termômetro sobe sem parar.

No segundo dia depois da minha chegada, comecei o trabalho. 
Na comunidade há sempre quem comanda. Paciência! Por agora 
posso dizer que está tudo ‘bem preparado’, mas logo se verá. No 
entanto, há graves problemas. A terra dos índios Suruí continua 
invadida desde 1982. Os indígenas são condenados à morte. Veja 
que para abrir a única estrada nacional no Estado da Rondônia, 
a BR 364 de Cuiabá a Porto Velho, foram dizimados pelo menos 
10.000 indígenas entre Suruí, Cinta Larga e Nambiquara. Há quin-
ze dias, foram expulsas quarenta famílias de agricultores num lugar 
aqui perto. O fazendeiro do dia para a noite assim quis. Só uma 
pessoa é que não queria: uma bala resolveu o assunto. Deixa quatro 
filhos e uma jovem esposa.

A 25 de julho passado, celebramos na diocese o dia do agricultor. 
Aqui em Cacoal prenderam à nossa frente o presidente do sindica-
to, com a 2ª Classe; em Aripuanã, na presença do bispo, a polícia 
disparou. O carro ficou esburacado. Não contentes, a polícia dis-
parou à queima-roupa sobre as pessoas: três feridos, dos quais um 
em estado gravíssimo e em condições de causar piedade. Se mor-
rer, deixa nove filhos sós e sem família. Aqui são todos imigrados. 
Não têm nenhum apoio. Vivem trabalhando com os braços a terra 
arrancada à floresta. Um pastor luterano expulsou nove famílias 
da sua terra porque quer vacas para carne. É um escândalo e,  pior 
ainda, em casa. Como fazer para falar de ecumenismo!? Primeiro 
seria preciso lambuzar-lhe a cara com a merda das suas vacas…

Os espinhos acabarão por tecer uma coroa ao Senhor. Tanta 
deve ser a força da Palavra de Deus que, sem cortar os espinhos, 

143  Carta inédita.
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nasce entre eles. A semente nasce entre as pedras que reconhecerão 
o Senhor no seu poder. Nada impedirá a Palavra de nascer. No en-
tanto, parece que aumentam as dificuldades para quem anuncia. O 
que sofre a semente sofre-o também o semeador. Há um ano, um 
advogado, a 30 quilômetros daqui, foi morto. Não se pode defender 
os pobres e salvar-se. Tinha sido contatado pela igreja local poucos 
meses antes para defender seis agricultores: ecce homo. “Aliud ceci-
dit in terram bonam et natum ...”144. É a esperança.

Aqui se respira um ambiente muito tenso em relação à polícia 
militar por causa das denúncias que fazemos na igreja. Há muita 
raiva para engolir. Mas o que é que nós podemos fazer? Dói-me 
profundamente o que esta gente tem que padecer. (…)

A	Miguel	Mastasi145

Cacoal, 27 de agosto de 1984

Oi, Miguel!
Recebi a sua carta. Então, finalmente, se decidiu!146. Valente! 

Mas o que dizem papai e mamãe? Estão contentes e dizem-lhe que 
espere ainda um pouquinho? Caramba! Estes pais… sabe? Talvez 
queiram que coma ainda mais doces e panetone e fique gordo que 
nem um búfalo.

Meu querido, aqui há trabalho para todos. Cada manhã, com 
o carro ou a cavalo, eu me aventuro na floresta. Quanto verde! Es-
tou seguro que você nunca viu um verde tão grande. Há árvores 
de todas as espécies. E são muito altas. Entre a vegetação veem-se 
pássaros de todas as cores: belíssimos! Que penas, meu querido! 

144  “Outra semente caiu em boa terra e nasceu…” (Mc 4,8).
145  Carta inédita.
146  A decisão de participar nas atividades de formação vocacional.
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Entre a vegetação se pode ver toda espécie de macacos que saltam 
de uma árvore para a outra com uma agilidade que nunca vi, nem 
sequer no zoo. São velocíssimos, sabe, quando se movem e até fa-
zem caretas. Eu finjo não os ver e com as esporas faço correr o meu 
cavalo ainda mais. Quando tenho sede, paro diante de um coqueiro 
e bebo água de coco que é uma maravilha. Coisa preciosa e só para 
missionários! Sabe uma coisa? Não mudarei esta vida nem sequer 
a troco de todos os panetones do mundo. Saúde papai e mamãe; 
cumprimente os amigos da ‘patrulha azul’, quando os vir passar em 
seu Fiat 127 azul, isto é, os padres Renato, Giampietro, Miguel e 
Carlos147.

Eu estou aqui e estou trabalhando para dar uma mão a Jesus. É 
o único motivo que me faz continuar. Aqui faz muito calor. Melhor 
assim porque posso aproveitar para fazer sauna sem pagar nem se-
quer um centavo. Eita! Nós os missionários temos todas as vanta-
gens. Aprendi tantas coisas! (…)148

A	Clara	Funghi149

Cacoal, [enviada em agosto de 1984]

Caríssima,
Finalmente conseguiu partir150. Ótimo! O Antônio mandou o 

seu endereço na África. Ali faz calor. Está suando muito? Você é 
privilegiada, faz a sauna sem pagar um centavo.

Está lendo as páginas de uma vida simples e viva.

O primeiro contato é sempre muito importante. Espero que não 

147  Os combonianos da pastoral vocacional.
148  Carta fotocopiada onde falta a última parte.
149  Carta publicada em E. Sorio, p. 51 .
150  Após a morte do marido Gaudêncio, irmão do Pe. Ezequiel, ela partiu como volun-
tária para a África, Benim, desenvolvendo ali a sua atividade de pediatra.
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tenha sido muito brusco. É preciso tempo para conseguir adaptar-
se pelo menos um pouco. Continue em frente porque o melhor 
vem depois.

O que você faz por aí? Você entrou numa equipe hospitalar? Um 
missionário daqui me disse que você foi para um lugar muito bom. 
Está no meio de populações que respondem muito bem. O Hos-
pital São Lucas deve ser um dos melhores, se não for o melhor da 
praça. Ainda tem tempo livre para ir ao mercado? Vá, porque vale 
a pena e compre também para você aqueles panos com desenhos 
loucos e quentes.

Desejo-lhe um bom início e, se encontrar alguém que me co-
nhece, cumprimente-o. Não se lance imediatamente ao trabalho. 
Tome tempo para conhecer a situação e as pessoas e não se esqueça 
de escrever para casa. Os pais são os primeiros a estarem preocupa-
dos. Não faça como eu, que sou um velho leão.

Um abraço!

Léle R.

Ao Pe. Carlos Bianchi151

Cacoal, [sem data]

Caríssimo Carlos,

Como vai a luta? Decidida? Obrigado pela lembrança de 
Monte Vergine. Peço-lhe desculpa porque demorei muito para 
lhe escrever. (…). Aqui a vida é boa. É verdade que, às vezes, há 
coisas desagradáveis, como por exemplo, dormir numa cama de 
paus, que tem um pau com um nó no meio. Penso mesmo que 

151  Carta parcialmente publicada em E. Sorio, p. 90, enviada a um comboniano.
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só o excesso de cansaço faz com que um cristão se arranje em 
coisa tão dura. Sem o cansaço, não seria possível eu fechar os 
olhos; agitar-me-ia toda a noite em cima dos paus pensando na 
terrível perseguição.

Esta gente é como os cachorrinhos: recebem somente os ossos e, 
muitas vezes, sinto um nó na garganta, pensando nos quilômetros 
de arame farpado. Ninguém conhece as dimensões da rapina. Es-
cuta, Carlos, será possível encontrar estrelas sobre a terra ou ainda 
terei que ter paciência? Posso sonhar sem paciência? Até nos so-
nhos o povo recebe golpes de facão, no peito e nas costas! É melhor 
ultrapassar a curva da estrada e mudar de assunto.

Ofereço-lhe uma lembrança, a propósito do hábito eclesiástico. 
(…)

Seja, irmãos, o seu hábito a oração dos profetas.

Ide adornados ao encontro do Deus vivo.

Seja, irmãos, o seu hábito a verdade livre.

Ide gritando a todos a verdade do Evangelho!

Seja, irmãos, o seu hábito a pobreza dos pobres.

Ide nus de ganhos como a vida do povo.

Seja, irmãos, o seu hábito a persistente esperança.

Ide, vulneráveis na força do espírito.

Seja, irmãos, o seu hábito a ternura fraterna!

Ide como florescentes de misericórdia.

Sede, irmãos, como um hábito de Amor,

Caminhando pelo mundo visível

Como a carne do Verbo!

Casaldáliga152, junho de 1984

152  Dom Pedro Casaldáliga, bispo brasileiro, promotor da Teologia da Libertação.
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Peço-lhe para abraçar em meu nome os amigos da Patrulha e 
cumprimentos à Marina, Antonieta, Miquela, Ângelo, etc. Portem-
se bem!...

Léle Ramin

Notícias

No dia 25 de julho, Dia do Trabalhador, em Aripuanã, diocese 
de Ji-Paraná, o comissário da polícia disparou com as suas armas 
contra o povo. Estava presente o bispo. Estão pedindo a cabeça do 
missionário. O Brasil não muda. É a mesma coisa há muito tempo.

A	Gabriela	Piva153

Cacoal, 7 de setembro de 1984

Caríssima Gabriela,

Esta tarde o carro parou numa das estradas que dão para o in-
terior da floresta. Voltava para casa depois de uma visita a uma 
Comunidade de Base. Caminhei muito vendo a luz da tarde apa-
gar-se pouco a pouco. E pensei em você, angustiada por uma dor 
física e moral, posta à prova na força do coração que, por vezes, se 
fecha com um sentimento de desolação que se experimenta diante 
de uma realidade que parece não ter coração.

O cansaço que me fazia sentir debilitado, levou-me à força para 
a frente. Pensando no Gaudêncio, pensei algo contra este destino 
e encontrei nos meus lábios a oração do Eterno. Compreendi que 
há uma casa. E isto me deu serenidade. Fez-me bem ao coração. E 

153  Carta publicada em E. Sorio p. 49 e in E. Santângelo pp. 89-90, enviada à mulher do 
seu irmão Antônio atacada por uma grave doença que em pouco tempo a tinha tornado 
inválida.
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todos aqueles quilômetros feitos a pé e sozinho já não me impor-
tavam.

O Antônio falou-me de você: poucas coisas e em estilo telegráfi-
co. Imagino somente o seu estado de ânimo não muito lúcido para 
poder dobrar sua vontade. Vida opaca e extenuante de quem vive 
na própria casa a dor escondida. Imagino que as razões para sair de 
Casa sejam muitas. E também são válidas. Não quero nem sequer 
discuti-las; eu mesmo poderia até acrescentar motivos que alguém 
nem sequer pensou. Mas estar em Casa é uma graça. Estou conven-
cido que a Casa do Pai é a casa do ser humano.

Você pensa que poderá ser mais consolada por não olhar mais 
para o alto? Por que é que agora não se ajoelha? Existe uma situação 
nova: é esse permanecer na Casa sem convicção. Esta Casa não é 
uma prisão. Quem pensa assim ocupa a Casa do Pai com algo que 
não lhe pertence. Gabriela, como padre, vi frequentemente o rosto 
de quem fez a dolorosa experiência de caminhar por estradas que 
não têm um ponto de chegada, por estradas que não têm um céu. 
Precisamos pesar com as mãos e o coração o que há de verdadeiro 
e de profundo na Casa do Pai, não obstante a dor. Que o Pai celeste 
lhe conceda a sabedoria para temperar a dor com a esperança de 
quem lhe ama, com a humildade de um crucificado.

Como está o Mateus? Já consegue pedalar na bicicleta ou ainda 
se balança no selim para chegar aos pedais? E  o  T i a g o  é sempre 
o mesmo jogador de futebol mesmo dentro de casa? Viu o novo 
diário escolar Piccolo Missionário (PM)154? É melhor que o diário 
VITT155.

Um abraço a todos e cumprimentos a todos.

Diz ao Antônio para dar os parabéns ao papai da minha parte 
por ocasião do seu aniversário. 

Ezequiel

154  ’Pequeno Missionário’: Revista comboniana infanto juvenil da Itália.
155  VITT: série de agendas publicadas de 1949 a 1980 pela editora católica AVE.
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À	Irmã	Antonieta	Papa156

Cacoal, 21/09/1984

Objeto: preparação catecumenal para o batismo de um adulto. 

Caríssima,
Não resisti à oportunidade de lhe mandar um bilhete que, estou 

seguro, chegará velozmente às suas mãos. Peço desculpa por não 
ter tido tempo de falar pessoalmente com você sobre este caso. Eis 
a situação:

O Senhor Glauco De Andrea, 26 anos, casado civilmente, não 
batizado, está pedindo para ser padrinho de Batismo de uma crian-
ça desta paróquia. Sendo de Pimenta Bueno, apresento-lhe este 
caso para que você possa se ocupar dele.

Ele está disposto a fazer um caminho de preparação para receber 
o Batismo e também a casar-se na igreja. É inútil pedir-lhe que ve-
nha cada em vez de Pimenta Bueno a Cacoal para obter aquilo que 
a natureza do sacramento requer, como a preparação catecumenal, 
o itinerário de fé, plena profissão de fé daquilo que amadurecerá 
dentro da comunidade, experiência de vida comunitária, etc.

Estou seguro que seguindo as etapas do catecumenato, que deve 
estabelecer com você, sem preocupações de tempos imediatos, des-
cobrirá o Evangelho como anúncio de salvação em Jesus Cristo que 
atua no empenho assumido pela igreja em favor dos irmãos mais 
pobres.

Estará então preparado para fazer aquela «bela profissão de fé 
feita perante numerosas testemunhas» (2 Tm 6, 12) com sincerida-
de e coração bem aberto.

156  Carta inédita enviada a uma Irmã das Filhas de Maria, missionária responsável de 
Pimenta Bueno, onde o Pe. Ezequiel ia mensalmente para celebrar a missa e os sacra-
mentos.
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Estabeleça para ele momentos de aproximação à Eucaristia, para 
dar plenitude à riquíssima herança “quae ex historia et experientia 
Populi Dei paulatinum creverat”157.  É preciso proteger o rebento 
para que a vida usufrua dos frutos.

Saudando-lhe exageradamente, 

Ezequiel

A	Fábio	Ramin158

Cacoal, 25 de setembro de 1984

Caríssimo Fábio,

Obrigado pela carta e pelo postal da Jugoslávia que recebi. Agra-
deça também à Cristina. Estou muito feliz pelo seu veloz progresso 
nos estudos. Dá gosto ler aquelas linhas que escreveu. O meu tra-
balho aqui é de anúncio e de denúncia. Não poderia ser diferente 
considerando a situação do povo. Precisamos apoiar bastante os 
movimentos populares e as associações sindicais. A fé precisa ca-
minhar junto com a vida, passo a passo. Para se compreender o que 
digo seria necessário viver aqui e ver com os próprios olhos.

A Clara já voltou? Escrevi-lhe para a África, mas não obtive res-
posta. Talvez os seus pais saibam qualquer coisa. Na próxima, es-
creva-me uma linha a este propósito. Mando-lhe esta foto. É uma 
CEB159, com a sua igreja. Estamos aqui 30 quilômetros adentro da 
floresta que você vê nas minhas costas.

Tranquilize a todos: estou bem. Um abraço a todos.

Seu irmão

157  Que aumentou pouco a pouco pela história e experiência do Povo de Deus.
158  Carta inédita.
159  Comunidade eclesial de base.
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À família160

Cacoal, 16 de outubro de 1984

Caríssimos,

Escrevo-lhes à máquina porque assim será mais fácil ler a minha 
caligrafia sem esperar pelo Filipe ou pelo Fábio para lerem para vocês 
a carta. Para dizer a verdade, estou piorando a minha maneira de es-
crever. Como demasiadas palavras. Sou pior que um médico. Daqui 
a pouco nem sequer um farmacêutico saberá ler o que eu escrevo.

Aqui recebo com regularidade a Defesa do Povo161. O nível é o 
de sempre: a igreja de Veneza será sempre conservadora em relação 
ao Brasil. Aqui é completamente diferente. Gosto de ler algumas 
noticiazinhas das aldeias, a festa do vinho, a marcha da galinha de 
Pádua, etc.

Nestes dias, recebi uma carta da Clara, da longínqua África. Pa-
rece-me que a experiência lhe tenha feito bem. Vê-se que a África é 
um bom remédio. Quando voltará? Estou curioso para saber quanto 
pesa. Não há de ter sido muito fácil com todo aquele calor. Aqui estou 
bem. Como vocês podem ver na fotografia, a floresta oferece de vez em 
quando uma ocasião de caça. Como veem, estou bem e tudo continua 
da melhor maneira. As pessoas nos querem bem e isto é o que conta 
mais na vida e no nosso trabalho. Pedir mais seria pedir a lua.

O Senhor está me dando uma mão para habituar-me ao calor. A 
caça faz-se por desporto, aumenta a dose do famoso ‘cicciàn’162 na 
mesa e a gente engorda. Espero não engordar demais.

Espero que assim lhes tenha tranquilizado suficientemente. 
Quanto a mim, estou em paz e não se preocupem muito. Pelas car-
tas que estou recebendo, conheço a situação de casa. Vejo que os 
problemas de vocês são maiores que os meus. Sou eu quem devia 

160  Carta brevemente citada em E. Sorio, p. 56.
161  Semanário de Diocese de Pádua.
162  Comida com carne.
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preocupar-me com vocês, que estão longe e que estão sofrendo por 
situações familiares de casa. Só posso recordar-lhes ao Senhor.

Cumprimentos a todos os irmãos. Um abraço ao papai e à ma-
mãe.

Ezequiel

À	Irmã	Joana	Dugo163

Cacoal, 29 de outubro de 1984

Caríssima Joana,

Tenho a sua foto debaixo dos olhos. Vejo que você está bem. 
Está mesmo bem. Eu, pelo contrário, emagreci um pouco. Há horas 
durante o dia, sobretudo as mais quentes, em que sinto as forças 
me faltarem. Da última vez, sentei-me numa grande pedra fazendo 
as contas para ver  as forças que ainda me restavam para aguentar 
o trabalho nas CEBs. De improviso, chegou depois uma brisa e o 
coração bateu no meu peito, como um louco que eu não conseguia 
acalmar. A alegria pelo dom da brisa ligeira é imensamente grande 
também para ele. Mas eu sou alpino164, e as forças voltarão. Mas 
sabe? Sem cachaça nem os alpinos podem fazer tudo sem se darem 
conta de terem um cansaço que os impede de admirar um belo pôr 
do sol amazônico, à tarde, por causa do cansaço do dia. 

Domingo passado, falei pela enésima vez, de outro líder assassi-
nado. Trata-se de Marçal Tupà-y, indígena Guarani que falou com 
o Papa em Manaus em 1980165. Custou-lhe a vida. Sinto um nó que 

163  Carta inédita.
164  Alude à sua paixão pela montanha.
165  Diante de João Paulo II, a 10 de julho de 1980, Marçal de Souza, Guarani, tinha 
denunciado: “Somos uma nação subjugada pelos poderosos, uma nação despojada, uma 
nação que está morrendo. (Boletim do CIMI, julho de 1980, p. 11).
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me passa pelo coração ao pensar nas palavras pronunciadas por ele 
naquele dia. Foi enterrado. Os braços ficaram de fora porque são 
os da cruz. Ah! Pobre coração que se entristece e pragueja contra a 
injustiça e me faz encontrar nos lábios a oração do Eterno. Li repe-
tidamente as suas cartas. A imagem que tive foi que a igreja italiana 
está se aproximando da celebração de um ‘casamento entre idosos’. 
A missão rejuvenesce. Conta isto à Liliana166. Eu estou orgulhoso 
de usar hoje a minha palavra para denunciar os abusos e poder tra-
balhar apoiando os movimentos populares. Não tenho medo senão 
de mim mesmo, no cansaço (…).

Fragmento de uma homilia aos fiéis167

Cacoal, 2 de novembro de 1984

Podemos fazer qualquer coisa para os mortos? Eles não estão 
longe de nós, porque pertencem todos à comunidade dos seres 
humanos e à comunidade da Igreja. Estão todos no abraço de 
Deus. A morte mantém-se para o ser humano um profundo mis-
tério. Mistério envolvido no respeito mesmo para aqueles que não 
creem. Para aqueles que creem, a resposta encontra-se na profun-
didade da nossa fé. A morte do cristão segue os passos da morte 
de Cristo. A nossa morte é vitória com aparência de fracasso e 
não compete ao ser humano medir a imensidão do dom e das 
promessas de Deus.

166  Irmã Franciscana como a Irmã Joana.
167  Documento publicado, com algumas modificações em E. Santângelo, p. 131; 
original em português.
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A Paulo Ramin168

Cacoal, 10 de novembro de 1984

Caríssimo Paulo,

Como você está? Recebi a tempo sua carta. Com gosto, vejo que 
o Marco já sabe escrever: já estamos a meio caminho. É uma satis-
fação! E o André? Ouvi dizer que já sabe a tabuada. Dá-lhes muitos 
cumprimentos e diz-lhes que preparem as pernas para escalar os 
montes de bicicleta com o tio, quando ele voltar, se o Senhor me 
der vida até então. A minha saúde está boa mesmo se o calor me faz 
emagrecer um pouco. É normal. É preciso certo período para habi-
tuar o organismo à alimentação e às condições climáticas. Fosse só 
isto, Paulo! Aqui continua a situação social: dramática e tensa até 
dar raiva, mas Deus sabe o que está fazendo, dizem os brasileiros.

Dentro de pouco tempo é o aniversário da mamãe. Dê-lhe os 
parabéns também da minha parte. Uma lembrança particular para 
a Eugênia.

Seu irmão

A Antônio Ramin169

Cacoal, 15 de novembro de 1984

Caríssimo Antônio,

Como você está? Enquanto tenho um pouco de tempo, respon-
do. Em cada CEB170  reúnem-se e encontram-se as pessoas dos 
arredores. São quilômetros que fazem a pé. A foto lhe dará uma 

168  Carta inédita.
169  Carta publicada com modificações em E. Santângelo p. 71.
170  Comunidade eclesial de base.
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ideia. Por vezes, estão poucas famílias porque a vida é dura, outras 
vezes são muitas e chegam até trinta. A cada 10 ou 20 quilômetros 
existe uma destas CEBs. A paróquia conta com 98 CEBs; algumas 
estão bem dentro do bosque. Outras estão já em terreno aberto. 
Para abrir a floresta, fizeram tudo à mão. As máquinas não se dão 
com os pobres.

O papai escreveu-me preocupado. Espero tê-lo tranquilizado 
quanto à minha saúde. Conseguiram mudar alguma coisa em casa 
ou é sempre a mesma coisa? Penso adivinhar: é a mesma de sempre. 

Porém, siga em frente sem desanimar. Aqui o nosso trabalho é 
do tipo ZORBA (cfr. o famoso filme)171.

Cumprimentos e votos de bom Natal. Tchau, Gabry. 

Seu irmão

À	Irmã	Joana	Dugo	e	Irmã	Liliana	Barzon172

Cacoal, 25 de dezembro de 1984

Caríssima Joana, caríssima Liliana,

Hoje, aqui é Natal, por isso lhes escrevo. Li com atenção as suas 
cartas. Vocês têm muito trabalho. Mando-lhes as fotos de um líder 
indígena assassinado há um ano: Marçal Tupà-y, Guarani. As mãos 
contaram o dinheiro também desta vez. Fiz um cálculo matemáti-
co: cada cinco dias é assassinado um líder das CEBs. Quem vence 
matando parece que também tem razão, mas eu sei desde já que os 
mortos lhe pertencerão. A morte é boa para conosco, só nos ajuda, 
sem nos forçar a mão, a olharmo-nos uns aos outros como irmãos 

171  “Zorba. A orgia do poder”, filme de Costa Gavras sobre a corrupção e a repressão 
militares.
172  Carta inédita.
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e irmãs. Aqui muita gente tinha terra, mas foi vendida. Tinha casa 
e foi destruída. Tinha filhos e foram mortos. Abriram estradas, e 
foram fechadas. A estas pessoas eu já dei a minha resposta: um 
abraço!

Eu não vivo esta situação nem estou dentro dela como um con-
denado a prisão perpétua. Tenho a paixão de quem segue um so-
nho. A palavra tem tal mágoa que, se a acolho no meu ânimo, sinto 
que há uma libertação que me faz sangrar por dentro, a minha ex-
periência de caminhar por estradas que não levam a nada, por es-
tradas que não têm um céu, onde somente sinto a pequena alegria, 
arrancada cá para fora com um cansaço tremendo. Não me enver-
gonho de assumir esta irmandade. Pessoas boas ou não, generosas 
ou não, fiéis ou não são sempre irmãos e irmãs. Nós estamos na 
linguagem do Senhor. Esta igreja está organizada e tem força: nela 
me encontro bem.

Cumprimento-lhes acenando com as mãos como se ainda lhes 
chamasse173. 

Liliana, um abraço e obrigado pelas notícias. Joana, nossa! 
Que saudades. Quem sabe se eu voltarei a lhe ver. Comprou cacha-
ça da boa? 

Tchau!

Léle

173  Aceno ao momento do adeus, quando as duas irmãs foram a Roma, na véspera da 
sua partida para o Brasil.
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1985 

AO CIMI174

Relação sobre o Parque Indígena “7 de setembro” 

Cacoal, 18 de janeiro de 1985

Deixo aqui as últimas e inquietantes notícias. Depois da sua car-
ta de 15 de dezembro, parecia que os Suruí tivessem definitivamen-
te varrido a área invadida. Mas isso, infelizmente, não aconteceu. 
A situação do Parque Indígena agravou-se. A invasão chega até ao 
Rio Branco. Os Índios Suruí lamentam a presença de novas barra-
cas e licenças. Até se constatou a presença de mais de 200 cabeças 
de gado, bem adentro da área indígena.

Esta semana tem a deslocação de três caciques na área em ques-
tão para tomar medidas de solução no momento. Os caciques Ani-
ne, Itabira e Idiriaga foram acompanhados por um bom número de 
guerrilheiros. Provavelmente, entre os invasores, estarão também 
os nossos trabalhadores dos terrenos vizinhos. Estes últimos já fa-
laram conosco dizendo que as demarcações foram feitas e difun-
diu-se a voz que aquela terra era de fazenda. Com efeito, existe lá 
em cima a fazenda Catuva, não demarcada. O INCRA em questão 
é do Diamantino, Mato Grosso, mas não tem mapa. O interesse 
aumentou também pela presença da estrada Picadão que atravessa 
o Parque Indígena Lourdes.

A FUNAI passou de barco pelo Rio Branco. Agora estaria pre-
parando-se de novo para verificar a situação real ao longo dos 
confins setentrionais do Parque Indígena. A FUNAI quer insta-

174  Documento publicado em E. Santângelo, p. 103-104; original em português.
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lar um posto de guarda na tentativa de resolver definitivamente 
a questão. Para pôr ali um posto de guarda, faltam os recursos 
financeiros. A FUNAI, enquanto órgão competente, já mandou 
para Brasília relatórios e faxes, denunciando ao mesmo tempo a 
invasão da área pelos colonos. Sempre segundo as informações da 
FUNAI, parece que no ângulo do Parque Indígena 7 de setembro 
com o Parque Indígena Lourdes se está criando uma pequena ci-
dade: Rondolândia.

Uma notícia não confirmada diz que o SDTR de Ji-Paraná está 
apoiando os colonos que avançam ao longo da divisa 192 do pro-
jeto Riachuelo. Se for assim, a situação irá verdadeiramente se 
complicar. Seria necessário ver quem está realmente agitando Ji-
Paraná.

Seguindo as suas sugestões, tomamos o assunto e discutimos 
na paróquia e nos nossos encontros de guias, a questão Suruí. 
A rádio de Cacoal e a Tribuna Popular foram usadas com este 
entendimento, além da obra de conscientização nas visitas às 
CEBs. Mas o problema continua muito crítico. Pedimos o seu 
conselho. Quem escreve obtém a autorização verbal de entrar 
no Parque Indígena e de examinar toda a situação. Esperamos 
uma resposta.

A	Fábio	Ramin175

Cacoal, 9 de fevereiro de 1985

Caríssimo Fábio,

Recebo a sua carta sempre com prazer. Feliz aniversário! Os 
anos passam velozes e nunca se volta atrás. Junto com a sua carta, 

175  Carta inédita.
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recebi a do Filipe e a do papai. Chegaram todas juntas. Vocês lem-
bram sempre de mim. São os únicos parabéns que recebi. Mas me 
são tão preciosos aqui que você não consegue imaginar.

Há um mês, estou vivendo sozinho. Os outros dois foram em-
bora para férias. Estou de boa saúde, forte e cheio de energia para 
enfrentar o trabalho. Atualmente eu estou lutando contra a invasão 
de terras indígenas, em contato com as fortes imigrações. Em 1984, 
200.000 pessoas entraram em Rondônia. A terra dos indígenas é 
sempre seriamente ameaçada. Estamos vendo o que irá aconte-
cer. Um grupo grande de sem-terra está animando-se para obter 
a autorização (= aquilo que se obtém quando a gente tem fome) 
de invasão dos grandes latifúndios de 100.000 hectares. Alguém 
conseguiu possuir até 4.000.000 de hectares só para ele. Quem sabe 
aonde quer chegar com toda aquela terra.

A igreja está claramente lutando pelos mais pequenos, ofe-
recendo-lhes a voz dos seus padres e das suas comunidades de 
base. A igreja aqui é algo completamente diferente. Caso com-
parasse com Pádua, diria que nós em Pádua ficamos 80 anos 
antes do Concílio. É verdade que os problemas são muito di-
ferentes, mas aqui se respira outro ar muito mais gratificante, 
muito mais livre.

O mais difícil é cantar ao Senhor quando a morte mora nas ca-
sas das pessoas. Faz mal ao coração ver tanta injustiça e saber que 
podemos fazer tão pouco. O primeiro mundo dos Estados Unidos e 
da Europa está esmagando esta gente com tremendas dívidas ban-
cárias. O dinheiro paga-se com outro dinheiro, não com a morte 
de milhares de pessoas nem com a fome a que ficam sujeitas. Não 
lhe parece?

São temas grandes para gente pequena como eu, que pouco ou 
nada sabe e pode fazer. Cumprimentos a todos. Bebo um copo de 
vinho da missa à sua saúde. Feliz aniversário.

Obrigado por tudo. Dê um abraço em casa.

Seu irmão
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À	Irmã	Joana	Dugo176

Cacoal, 12 de fevereiro de 1985

Esta tarde, este missionário chorou diante da sua vida, mas con-
tinuo o mesmo com a minha gente.

Tchau! Ezequiel

Joana,

Estou caminhando com uma fé criadora, como o Inverno cria 
Primavera. À minha volta, as pessoas morrem, a malária aumentou 
300%, e os latifundiários aumentam, os pobres são humilhados, a 
polícia mata os agricultores, todas as reservas dos indígenas são 
invadidas. Como o Inverno, eu vou criando Primavera. Jó me suge-
re a palavra mais amarga: “creio porque o meu redentor vive e eu o 
verei no dia do julgamento”177. Os meus olhos com dificuldade leem 
a história de Deus aqui na terra.

Homilia aos fiéis178

Como você vê, desço de Jerusalém a Jericó e encontro o 
Evangelho (…)

Cacoal, 17 de fevereiro de 1985

Amo muito todos vocês e amo a justiça e, para a justiça, basta a 
vontade de uma pessoa, basta a vontade como igreja, como comu-
nidade, antes que a revolta faça surgir imprevisíveis brutalidades 

176  Carta inédita.
177  Jó 19,25.
178  Texto inédito.
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no nosso ambiente social. Não aprovamos a violência, mesmo se 
estamos sendo vítimas de violência. O padre que está lhes falan-
do recebeu ameaças de morte. Querido irmão, se a minha vida lhe 
pertence, também lhe pertence minha morte. Em comunhão com 
a CNBB179, não aprovamos nenhum tipo de violência. Diante de 
tanto atraso dos organismos do Estado, aprovamos como sempre 
fizemos durante o caminho, que o povo se organize para obter os 
justos direitos, negados não só uma vez, nem duas vezes, negados 
sempre. E talvez tenha chegado o momento em que algumas pes-
soas comecem a ter respeito por todo o trabalho de um povo que 
está sofrendo desde há muito tempo.

Ninguém está buscando reivindicações absurdas. É absurdo pe-
dir alimento para a sua família? Ou só quem é poderoso é que tem 
filhos que precisam de comer? A igreja não começou este trabalho 
sem ter feito os seus cálculos, sem ter um plano, sem ter refletido, 
com os missionários, com o bispo, como comunidade na diocese 
inteira. A igreja sabe que se devem respeitar etapas jurídicas, mas 
ela está, quer estar e estará sempre ao lado dos pobres. As áreas que 
têm documentos de propriedade não serão tocadas. Jamais foram 
tocadas as áreas do nosso conselho que já têm o documento. Há 
boatos de que tem havido invasões de fazendas dentro do nosso 
conselho. Os boatos dizem respeito ao Movimento dos Sem Terra. 
A igreja os apoia porque é um movimento popular. Não reconhece 
o Movimento dos Sem Terra como movimento eclesial, porque não 
o é; mas a igreja apoia-o como movimento que reclama por maior 
justiça.

O Movimento dos Sem Terra, dentro do nosso conselho, está 
fazendo uma pesquisa: quantas são as pessoas que ainda não têm 
terra? E por isso os encontros aos quais alguns de vocês assistiram 
ou dos quais ouviram falar, são para fazer isto: uma pesquisa geral. 
A CPT180   está dando apoio técnico ao movimento, está ajudando-
os porque estão no início. Que finalidade tem? A finalidade seria, 

179  Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
180  Comissão Pastoral da Terra.
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num segundo momento, ocupar as terras de ninguém que no nosso 
Estado, Rondônia, chegam a ser 30%. As áreas livres do nosso 
Estado pertencem agora aos nossos irmãos Sem Terra e não aos 
fazendeiros ávidos: não! Porque não é esta a justiça.

Existe uma área aqui perto, a 230-240 quilômetros, entrando 
por Presidente Médici. Terra de ninguém, não é terra indígena, 
nem terra ecológica, nem terra de seringueiros. Terra livre! Mas, 
acontece que esta terra já estava topografada por topógrafos pagos 
pelos fazendeiros. O topógrafo é de Costa Marques. Um grupo de 
60 pessoas Sem Terra, na semana passada, foram ver esta área e 
fazer a sua demarcação181. Foram feitas algumas demarcações. 
Os fazendeiros queriam pôr arame farpado à volta destas únicas 
parcelas livres, para conseguir pôr o povo fora. Eu creio que os fa-
zendeiros já receberam muito.

Tenho aqui um documento sobre Rondônia, de Rio de Janeiro, 
de 12 de setembro de 1984.

1. Joaquim Pereira da Rocha 179.979 hectares

2. Moisés Bendesby 170.000 hectares

3. João Suriadakis 147.500 hectares

4. Carlos Seres Muradas 135.138 hectares

5. Agropecuária Colonizadora Aliança LTDA 117.465 hectares

6. Neuza Prado de Azevedo 106.010 hectares

7. Raimunda Miranda Cunha 100.000 hectares

8. Madeireira Urupá S/A  100.000 hectares

9. Antônio Leite de Oliveira 82.500 hectares

10. Mário Fernandes 41.610 hectares

Façamos agora a soma: 1.180.202 hectares, coisa suficiente para 

181  Delimitação de parcelas de terra para cultivar.
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alojar 11.570 famílias dos Sem Terra, dando a cada uma um lote de 
cerca de 100 hectares.

Alguém ainda está dizendo: «o Movimento é da igreja». Não 
é verdade! O mesmo Movimento dos Sem Terra insiste em afir-
má-lo. O apoio técnico é dado mediante a CPT e o sindicato que 
apoiam de perto todo este movimento de gente e dariam a pos-
sibilidade, depois, com uma coordenação, para desenvolver um 
trabalho mais específico mediante o INCRA182. O INCRA acei-
taria os agricultores nesta área, reconhecendo, portanto a legiti-
midade da ocupação a nível jurídico. Se o Movimento dos Sem 
Terra dá a impressão que os tempos estão maduros para agir, 
isto deriva do fato que o INCRA está muito atrasado. Houve 
uma longa espera sem receber nada: anos de espera paciente. E 
as pessoas esperariam ainda e muito mais, mas a fome, as doen-
ças, a morte, não esperam, exigem imediatamente uma solução. 
Dom Antônio183 que ontem passou por aqui, reconheceu o pro-
jeto de fazer justiça a alguns dos Sem Terra. A igreja de Cacoal, 
nesta como em outras lutas sociais, não caiu na inadvertência 
de exigir com ligeireza, sem ter motivações suficientes dos orga-
nismos competentes. E se estes organismos competentes fossem 
interrogados pela opinião pública sobre o seu agir; deveriam 
poder responder que também os pobres estão à mesa… Infeliz-
mente, não é assim!

Segundo dados do IBASE184, na relação que foi entregue ao Ban-
co Mundial, o Pro-Terra, que todos sabem o que é: o programa de 
redistribuição de terras para estimular o plano industrial. O Pro-
Terra, segundo a relação do IBASE, beneficiou 920 famílias. 75% 
do financiamento, e são milhões, mas não de cruzeiros, milhões 
de dólares… 75% do financiamento foram canalizados para bene-
ficiar o latifúndio. Aos que trabalham a terra, aos agricultores sem 
terra foi destinado 2% de todas estas ajudas. Os dados estão aí para 

182  Instituto nacional de colonização e reforma agrária.
183  O bispo Mons. Antônio Possamai.
184  Instituto brasileiro de análise social e econômica.
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todos, não só para o padre; todos podem consultá-los. O que agora 
está acontecendo, na verdade, não o compreendo!

Ontem, na estação de ônibus e hoje no mercado foi distribuí-
do este folheto: ‘Atenção! Muita atenção!’ assinado pelo PDB185 de 
Cacoal. Não sei se isto tem alguma coisa a ver com o que se está 
fazendo, aproveitando para dar também um golpe à igreja, mas leio 
o que está aqui: «Você que não tem terra para trabalhar e vive em 
condições precárias, verdadeiramente se encontra num drama que 
também a Nação está atravessando. É bom que você saiba antes de 
se precipitar, fiando-se de boatos sem fundamento dos que são sim-
plesmente agitadores, que lhe mandam invadir as terras de outros. 
A invasão não é permitida pela Justiça deste País. Agitadores banais 
continuam a querer passar por cima do direito. Não se pode colo-
car em perigo a vida no confronto de usurpadores, invasores de ter-
ras legalizadas. Jamais se viu algo semelhante: É totalmente fora da 
legalidade! Queremos esclarecer isto também aos presidentes das 
comunidades que estão presentes nestas reuniões, que os organiza-
dores, com palavras traidoras, dizem ser leais. E usam pessoas do 
sindicato que não conhecem a realidade da Reforma Agrária…».

Pelo menos, digo, afirmo ter nas mãos informações corretas. 
Pelo menos, antes de imprimir. Falo com toda a honestidade, se 
isto que foi escrito, foi escrito para que o lêssemos: pelo menos é 
preciso ter na mão as informações corretas.

Quem sabe o que é a Reforma Agrária? Quem saberá melhor 
o que é a Reforma Agrária, se não os 12 milhões de famílias de 
agricultores que hoje no Brasil não têm terra ou não a têm sufi-
ciente para manter as suas famílias? Se, além disso, temos em con-
ta que cada família tem pelo menos cinco filhos, o resultado é de 
60 milhões de brasileiros que estão impossibilitados de produzir o 
alimento necessário, não porque não querem, mas porque não po-
dem. Quem sabe hoje o que é a Reforma Agrária? Quem?

«Se fossem autorizados os lobisomens e agitadores  …». Conte-

185  Partido Movimento Democrático Brasileiro.
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nho-me aqui, porque se continuasse, arriscaria rasgar este folheto 
e arriscaria destruir alguém que, imprimindo este folheto, poderá 
ter tido boas intenções, mas no conteúdo não conseguiu obter as 
informações exatas. Sempre, repito, se isto se diz a nosso respeito. 
E agora quero dirigir-me aos nossos queridos chefes, às nossas au-
toridades estatais e conselhos, porque não deixam de olhar para o 
nosso povo que sofre. O padre tem investigações da polícia a seu 
respeito, e é justo. E vêm pessoas indagar:

- Quem são vocês para interrogar-me?

- Nós não somos da Polícia.

- Então se apresentem.

E não se apresentam e querem respostas. Isto não é justo! Eu 
não estou atuando, nós, Comunidade, não estamos atuando às es-
condidas. Tudo é feito à luz do sol. Quando o dia alvorece, nós 
começamos a trabalhar. Nada é feito às escondidas. Tudo está às 
claras. Ensinaram-me a proceder assim, porque não deveria conti-
nuar comportando-me assim?

Estou olhando para o nosso povo sofredor, sobretudo o povo 
emigrante: 200.000 pessoas entraram na Rondônia em 1984. Este 
povo sem meios, sem esperança…186, que a saúde, que a educação 
sejam sempre prioritárias no planejamento do Estado.

Meus irmãos, o Secretário da Saúde do Estado quis reconhecer 
que em 1984 a taxa da malária aumentou 300%. Mas o Polo Nor-
deste187 deu subsídios para pulverizar com DDT. O Polo Nordeste 
deu subsídios para a escola. O Polo Nordeste, apesar de não ter 
feito grande coisa na região amazônica, deu o subsídio de demarca-
ção das áreas indígenas. Até hoje, só uma foi demarcada: a área de 
Nambiquara. Existem 18 áreas indígenas na Rondônia, e as outras? 
As outras estão todas invadidas.

Nesta região vivem mais de 100.000 indígenas. No Brasil inteiro 

186  Palavras incompreensíveis na gravação.
187  Projeto de desenvolvimento da região amazônica.

164

Ezequiel Ramin

LIVRO EZEQUIEL 2018 (copia).indd   164 30/06/2018   11:04



são 200.000. É aqui que se joga a vida e o futuro dos nossos irmãos. 
É aqui, no nosso território. E o dinheiro para as demarcações já 
foi dado. Onde está? Onde está o dinheiro? A senhora Betty Min-
dlin188, no plano de revisão, escreveu isto que foi publicado. Que 
reação houve?

O fato de que a igreja não esteja de acordo é um elemento crítico 
indispensável ao aperfeiçoamento de todas as instituições huma-
nas. Depois da morte de Cristo, vítima da injustiça, toda injustiça 
desafia o cristão. Vejam! Estas são as perplexidades…

«Eu, Javé, diz o profeta, abrirei os seus sepulcros»… Trezentos 
são os mártires, trezentos os líderes das nossas Comunidades que 
se tornaram mártires. Um morto a cada cinco dias! Assassinado 
quase sempre de surpresa. Mas, «Eu abrirei os seus sepulcros, farei 
sair o meu povo de debaixo da terra e dar-lhe-ei novamente a terra 
de Israel e, então, todos saberão que eu sou o seu Deus».

Ou será que nós temos que continuar gritando… O leproso 
gritava: «Impuro! Impuro!», se convencendo que não podia fazer 
nada. E as pessoas que estão morrendo de fome: «Fome! Fome!» 
se convencendo que não se pode fazer nada. E as pessoas que es-
tão morrendo de doenças gritar: «Estou com malária! Morro de 
malária!» e não fazer nada? Convencer-se! Convencer-se! Eu sou 
um mendigo, continuo sendo um mendigo, morro como mendigo. 
Convencer-se? Não! No Evangelho lemos o encontro da Comuni-
dade com o seu Senhor: «Senhor, se queres, podes curar-me…» 
Não às pessoas que vivem sem ideal, mas pessoas que assumem sua 
missão de cristãos verdadeiros, que têm um coração grande, imen-
so; tão grande que podem acolher-nos todos nele. Deus cura. Deus 
arranca o mal. Deus não dá às pessoas que se auto convenceram 
que não se pode fazer nada.

Irmão, nas dificuldades, acredita que, depois do Inverno, vem a 
Primavera! Irmão! Irmão na boa e na má sorte! Mas irmão! Assim 
temos que aprender a ser e não em nenhum outro modo.

188  Antropóloga, coordenadora do grupo de análise da situação do Polo Nordeste.

165

 Testemunha de um amor sem limites

LIVRO EZEQUIEL 2018 (copia).indd   165 30/06/2018   11:04



Ao Pe. Nando Caprini189

Cacoal, 6 de março de 1985

Recebi a sua carta. No momento, até pensei que já tinha esque-
cido este amigo de Rondônia. Por aqui, a vida é quente pela tem-
peratura. O mínimo esforço inunda-me de um banho debilitante 
porque está muito quente. O problema da terra é sempre o prin-
cipal. Neste último mês, eles tentaram me pôr medo para eu dei-
xar de falar. A ameaça era de morte e penso que eles não estavam 
só brincando. A pressão é forte, mas não estou correndo o risco 
de apresentar propostas apressadas aos vários organismos sem ter 
as informações necessárias para poder fazê-lo com segurança. La-
mento não poder dizer-lhe tudo por carta. Se você estivesse aqui 
poderíamos ser a «armada invencível». Atualmente eu estou, nós 
estamos, trabalhando na questão indígena. A reserva indígena 7 de 
setembro foi invadida. Estamos preparando grupos organizados de 
liderança indígena. Veremos os desenvolvimentos e a resposta da 
FUNAI. A minha opinião é que, sem grupos organizados, nunca 
teremos uma posição. Por isso, estou mobilizando as pessoas.

Estou me convencendo que o melhor é trabalhar com frentes de 
trabalho. A luta é dura, enquanto o ritmo de trabalho na zona rural 
é muito veloz: movimentos populares, liderança, saúde, educação, 
cursos, etc., mas temos um pouco de satisfação e de orgulho vendo 
caminhos que se abrem. Se tudo funcionar, devemos conseguir que 
o grupo Paulo Freire, que hoje é, sobretudo, uma bandeira, visto 
que são outros os que trabalham, venha a Cacoal por dois ou três 
meses para começar um caminho formativo sério com a nossa gen-
te. Aguardamos com esperança o amanhã. Emagreci; a partir de 
agora só Deus proverá. Tive dias em que comia tanto como um 
passarinho num dia. Mas agora estou comendo um pouco mais, 
sabe? E até bebendo boa cerveja! Gostaria de ir com você visitar 
Uruçui, para ver com você as pernas das meninas, mas penso que o 

189  Carta inédita; original em português.
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bispo não estará de acordo de pagar para isto. Além disso, por estes 
lados não há grande coisa e não tenho ilusões, pensando que em 
Uruçui seja diferente. No entanto, posso sempre tentar (!?) mesmo 
se um bom copo não mata a sede.

Nando, tchau e envie-me de novo o artigo190. Grandes cumpri-
mentos!

Léle

A Antônio Ramin191

Cacoal, Quarta-Feira Santa de 1985

Antônio,

Estamos na Semana Santa. Amanhã já é Quinta-Feira Santa. Já 
passou mais de um ano desde que nos vimos na estação. Os outros 
anos passarão. Você verá que nos veremos ainda, se Deus quiser. 
Levarei para você um arco e uma flecha destes indígenas que você 
dependurará na parede.

Obrigado pela imediata informação de Lúcia Malvestio192. Es-
crevi ao Luís. Poucas palavras, sabe! O coração fecha-se no silên-
cio. Sentia-me muito mais livre com o Gaudêncio, com os outros 
tenho medo de não ser capaz de nada.

As notícias da Gabriela entristecem-me. É tão querida para mim! 
As nossas forças já não têm mais força. A Cruz nos é demasiado 
amiga. Mas por que é assim? Depois de 5 anos de padre, só me resta 
a oração da mamãe. A sua, não a minha.

Esquece o dinheiro. Nunca serve. Mas respeita a intenção dos 
pais e manda-me qualquer coisa de vez em quando, para tranqui-
lizar seus corações de pais. Para a Páscoa, procurem encontrar-se 

190  Artigo de imprensa sobre as ameaças de morte recebidas pelo Pe. Ezequiel 
191  Carta publicada em E. Sorio p. 100, L. Gaiga p. 60, E. Santângelo p. 135.
192  Mulher de Luís Grossele, diretor didático.
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um momento, todos juntos. É tão lindo! E façam de conta que es-
tou com vocês. Boa Páscoa a todos.

Seu irmão

Homilia aos fiéis 193

Cacoal, Sexta-Feira Santa 1985

Paremos um pouco porque estamos diante de um homem que 
está morrendo. Quantas coisas nós poderíamos dizer a propósito 
desta morte! Mas falar da morte consiste em esvaziar a vida con-
creta de Cristo, de Jesus de Nazaré. Por qual motivo só a morte 
deveria ter valor de redenção? Será que toda a vida de Jesus não foi 
igualmente libertadora? Ele não mostrou concretamente o que é 
a redenção na vida que Ele levou, no modo em que se comportou 
nas várias situações e na maneira de enfrentar a morte? A morte de 
Cruz foi consequência de um conflito e o fim de uma condenação 
judiciária, por isso da decisão e do exercício da liberdade humana. 
Lamento que a morte de Cristo não seja vista como consequência 
da sua vida, mas como um fato preestabelecido, independente das 
decisões das pessoas, das rejeições dos Judeus, da condenação de 
Pilatos.

Parece que Deus Pai encontra alegria e satisfação na violenta e 
sangrenta morte de Cruz do próprio Filho. Morte expiatória, satis-
fatória, como forma adequada estabelecendo o direito e a justiça. 
Direito e justiça de quem?

Vejam vocês, irmãos! Vejam os ladrões crucificados com Cris-
to, para ver a outra face da realidade. Quantas vezes se viu, em 
Roma, crucificar um ladrão por ter roubado pouca coisa e, no 
mesmo dia, ser levado em triunfo um ditador que com o exér-

193  Documento publicado em E. Santângelo, pp. 131-133; 
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cito e as legiões tinha despojado e roubado as terras dos outros 
povos. Quem rouba uma canoa é pirata, quem rouba uma arma-
da é imperador. Quem rouba terras é um honrado latifundiário, 
proprietário, comerciante. Quem ocupa um bocado de terra para 
sobrevier é um ladrão. Enquanto este subtrai um palmo de ter-
ra e fica sujeito a viver em contínuo risco e perigo de morte, os 
grandes roubam sem medo e sem perigo. Se os pobres roubam, 
são enforcados; mas, se são os ricos a roubar… esses roubam e 
enforcam. A grande polícia mata os ladrões para ter a liberdade 
de roubar sozinha.

Só o bom ladrão entra no Paraíso, enquanto para os outros, va-
lem aquelas palavras de Cristo: «Quem não entra pela porta é la-
drão duas vezes» (Jo 10, 1). Porque quem não entra pela porta que 
é Jesus já é ladrão e fica na noite: esta é a verdadeira morte sem 
ressurreição. Diante de Cristo, pensem queridos irmãos e irmãs, no 
dever de restituir… Nesta restituição, que dão e a que renunciam? 
O que dão é o que não têm e aquilo a que renunciam é o que não 
podem levar consigo. «Nu vim ao mundo e nu dele sairei», dizia Jó 
(Jó 1, 21).

A Cruz é a solidariedade de Deus que assume o caminho e a 
dor dos humanos, não para torná-los eternos, mas para suprimi
-los. A maneira com que quer suprimi-los, não é através da força, 
nem com o domínio, mas pelo caminho do amor. Cristo viveu e 
pregou esta nova dimensão. O medo da morte não o fez desistir 
do seu projeto de amor. O amor é mais forte do que a morte.

Em mil maneiras, somos oprimidos, mas não nos abate-
mos. Encontramo-nos na angústia, mas não nos desespera-
mos, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não 
aniquilados194. Mortos, e eis que vivemos; tristes e vemo-nos 
na alegria, pobres, mas enriquecemos a muitos, sem nada ter, 
mas possuindo tudo.

194  Cfr. 2 Cor 4,8-9.
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À	Irmã	Joana	Dugo195

Cacoal, 25 de abril de 1985

Caríssima,

É difícil compreender o que se passa aqui se não se vive aqui. 
As CEBs não são um setor da pastoral. Não se trata de repropor 
um passado nem de reformulações de coisas ligadas a uma visão 
da igreja antiga. É uma maneira nova de ser igreja. Movo-me neste 
ambiente. Tudo está ligado ao social, a uma transformação concre-
ta. A função principal é desenvolvida pelos leigos. Eles são a igreja. 
Ocupam-se de tudo. A paróquia é uma área de 80.000 quilôme-
tros quadrados. Para não correr o risco de nada concluir, dedico 
o tempo à reflexão. O trabalho é de coesão. Tento desenvolver as 
CEBs e não capelas. Cada dia eu visito algumas comunidades. En-
contro problemas interligados com a realidade: questões de terra, 
de indígenas, de saúde e analfabetismo. Juntos, procuramos vias de 
saída. Mas, se penso no seminário, hoje roo as unhas: tanto estudo 
para não aprender quase nada. Devo aprender tudo desde o prin-
cípio.

O físico, por vezes, não me ajuda. A febre prostra-me muitas 
vezes e deixa-me sem forças. Aquela febre que, por vezes, chega a 
39,8 faz-me chorar e arrebenta-me a cabeça. Graças a Deus, dura 
poucos dias. Por vezes tenho diarreia que me deixa sem água no 
corpo, é a verminose que aqui facilmente se contrai por causa da 
água contaminada. E com essa, chega também a anemia. Eu tenho 
sorte porque tenho dinheiro (pouco) para comprar medicamentos, 
outros sofrem muito mais do que nós. De vez em quando, visito 
os indígenas. Para mim é uma festa ouvir a língua deles sem nada 
compreender a não ser a hospitalidade e a amizade.

Gostaria de dizer-lhe tantas coisas, mas para que serve? São coi-
sas que ficam no coração de quem vive aqui.

195  Carta inédita.
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A vida é bela e estou contente de dá-la. Quero que saibais isto. 
Um beijo e um abraço, mais o sorriso do desenho196.

Léle

À	Mãe197

Cacoal, 16 de maio de 1985

Querida mamãe, este é um presente para você. É um dom desta 
terra. São esmeraldas198. Quiseram dar-me as mais bonitas. Ponha 
este anel no dedo e reze uma Ave-Maria por mim. Estou bem.

Seu filho

À	família199

Cacoal, 12 de julho de 1985

Caríssimos,

De novo, pego na caneta para escrever-lhes. Recebi a carta da 
mamãe; é sempre lindo receber cartas de casa. Gostei de saber que 
alguém passou aí para dar notícias minhas. Espero que tudo isto 

196  Na carta, o Pe. Ezequiel tinha esboçado um desenho da cara sorridente de um me-
nino brasileiro.
197  Carta inédita.
198  O Ir. Mário Fortuna, que estava em Cacoal com o Pe. Ezequiel, foi quem levou as 
esmeraldas à família.
199  Carta inédita.
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lhes tranquilize. Eu estou bem de saúde e sou sempre forte. Aprendi 
a arranjar-me em mil coisas.

Cumprimentos a todos. Mando-lhes mais uma fotografia. Este-
jam sempre alegres.

Um abraço ao papai e à mamãe.

Ezequiel
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ADVERTÊNCIA

Não estão aqui publicadas todas as cartas do Pe. Ezequiel Ramin, 
mas somente as que foram consideradas mais importantes para 
compreender a sua personalidade, o seu percurso existencial e o seu 
modo de relacionar-se com as pessoas e as problemáticas do tempo. 
Todo o material publicado aqui é conservado, no original ou em có-
pia, por Fábio Ramin.

Elenco das cartas que não são publicadas nesta compilação

13/08/1975:   de Londres à família

Novembro/1975:  de Sulmona à família

10/01/1977:   de Mirfield ao Pe. Tonino Pasolini

19/02/1977:   de Mirfield à família

19/06/1977:   de Chicago à família

22/07/1977:   de Richmond a Paulo Ramin

16/08/1977:   de Chicago à família

30/08/1977:   de Chicago à família

19/09/1977:   de Chicago à família

16/10/1977:   de Chicago à família

30/10/1977:   de Chicago à família

23/03/1978:   de Chicago à família

07/07/1978:   de Chicago à família

28/07/1978:   de Chicago à família

17/08/1978:   de Chicago à família

13/09/1978:   de Cincinnati à família

18/09/1978:   de Chicago à família
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19/11/1978:    de Chicago à família

08/01/1979:    de Chicago à família

03/03/1979:   de Chicago à família

Domingo de Pascoela/1979: de Chicago a Paulo Ramin

23/08/1979:    da Cidade do México à família

07/11/1979:    de La Paz - B. C. 

09/12/1979:    de La Paz - B. C. à família

18/10/1980:    de Nápoles a Federico Talami

12/08/1981:    de S. Mango sul Calore à família

02/12/1981:    de Tróia à família

30/05/1982:    de Tróia à família

17/06/1982:    de Tróia a Cristina Ferin

??/04/1983:    de Tróia à família

16/09/1983:    de Lisboa Tróia à família

Jan-fevereiro/1984:  de Brasília à família

23/04/1984:    de Brasília a Paulo Ramin

Páscoa/1984:   de Brasília a Miguel Mastasi

Páscoa/1984:    de Brasília a Rosita Garghentino

24/04/1984:    de Brasília a Cristina Ferin

13/06/1984:    de Brasília à família

15/11/1984:    de Cacoal ao pai

18/12/1984:    de Cacoal à família

15/01/1985:    de Cacoal à família

25/02/1985:    de Cacoal à família

30/04/1985:    de Cacoal à família
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04/05/1985:    de Cacoal à família

15/06/1985:    de Cacoal a Miguel Mastasi

05/06/1985:    de Cacoal a Fábio Ramin

17/06/1985:    de Cacoal a Antônio Ramin

175

 Testemunha de um amor sem limites

LIVRO EZEQUIEL 2018 (copia).indd   175 30/06/2018   11:04



Bibliografia

BENTO XVI, Sessão Inaugural dos Trabalhos da V Conferência Geral do 
Episcopado da América Latina e do Caribe, 2007.

FRANCISCO, Evangelii Gaudium, 2013.

GUIMARÃES, Gaspar. Ezequiel Ramin: O mártir da opção pelos pobres. 
2015, (18m56s). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?-
v=7s0_qFyGQAI>. Acesso em: 18 de junho de 2018.

JOÃO PAULO II, Sollicitudo Rei Socialis, 1987.

MUNARI, João. Ezequiel Ramin: A Força de um Testemunho. Editora 
Alô Mundo, São Paulo, 2005.

RAMIN, Ezechiele, Testimone della speranza. Lettere e scritti (1971 - 
1985), a cura di Ercole Ongaro e Fabio Ramin, Rete Radié Resch, Quar-
rata (Pistoia), 2000.

SANTANGELO, E., Terra e Arame Farpado, Ezequiel Ramin Voz dos Ex-
cluídos, Loyola, S. Paulo 1995.

Glossário

- Grilagem: Falsificação de documentos para, ilegalmente, tomar posse 
de terras devolutas ou de terceiros, bem como de prédios ou prédios in-
divisos.
- Meeiro: Agricultor que trabalha em terras que pertencem a outra pes-
soa. Em geral o meeiro ocupa-se de todo o trabalho, e reparte com o dono 
da terra o resultado da produção. O dono da terra fornece o terreno, a 
casa e, às vezes, um pequeno lote para o cultivo particular do agricultor 
e de sua família. No Brasil, a agricultura de meação ainda é muito prati-
cada.
- Posseiro: Agricultor que posseia, isto é, toma posse de uma terra devo-
luta.
- Jagunço: Cangaceiro ou homem que mata as pessoas por dinheiro; ca-
panga.
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