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Campanha da Fraternidade 2022
Educar com Amor, para a Fraternidade
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A CULTURA DO ENCONTRO 

“Outros pequenos povos: 
Schamkab, Lawins, Schelluk, 
Bagara. Nas margens habi-
tadas pelos Bagara e pelos 
Schelluk, a paisagem tor-
na-se mais interessante e 
maravilhosa; as cabanas co-
meçam a desaparecer: tudo 
é silêncio. Observamos com 
o maior assombro o espec-
táculo duma natureza vir-
gem: uma imponente e exu-
berante vegetação. Bandos 
infinitos de aves de toda a 
espécie, tamanho e colorido. 
Macacos, grandes crocodi-
los, imensos hipopótamos. 
Em suma, eu não seria capaz 
de dar-vos nem uma pálida 
ideia daquele maravilhoso 
espectáculo” (Escritos 352-
355)

Vemos aqui de relance o 
lado contemplativo de Com-
boni. Ficava encantado pela 
natureza em suas viagens 
pelo centro da África. Seus 
encantos cresciam nos con-
tatos com os povos originá-
rios. No entanto, a missão 
conduziu Comboni a enca-
rar e assumir outras realida-
des totalmente diferentes: 
escravatura, seca, deserto, 
doenças e morte. A frase “As 
obras de Deus nascem aos 
pés da cruz” pode resumir 
seu caminho de fé.

Lionel
comboniano em Curitiba

VIDA COMBONIANA

Sonhos de 

Comboni
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Abriu-se 2022, um ano 
especial para a Família 
Comboniana: as Irmãs 

Missionárias Combonianas ce-
lebram 150 anos de fundação 
de seu Instituto. Convidam a 
celebrar com elas uma longa ca-
minhada em “milagrosa fragili-
dade”. Inspiram-se em uma das 
frases mais fortes de São Daniel 
Comboni, no fim de sua vida: 
“Eu morro, mas minha obra não 
morrerá”.

Neste mesmo ano, os Mis-
sionários Combonianos fazem 
memória de 70 anos de presen-
ça no Brasil, com uma série de 
atividades e propostas de es-
tudo e oração, que estão sendo 
amplamente divulgadas pelas 
redes sociais. 

Somem-se vocês também à 
nossa ação de graças, por toda 
essa história que Deus está te-

Papa Francisco insiste mui-
to sobre este jeito de ser 
Igreja. Porém, às vezes, 

tudo isso não passa de um re-
frão muito repetido, mas pouco 
praticado em nossas paróquias. 

Como está sua comunidade 
e igreja local? Como podem vo-
cês, leigas e leigos comprometi-
dos, ajudar também a nós mis-

UM ANO REALMENTE 
COMBONIANO!

IGREJA EM SAÍDA, PARÓQUIA 
MISSIONÁRIA E SINODAL

cendo através das vidas missio-
nárias! 

Rezem por nossos Institutos, 
que terão em 2022 seus Capítu-
los Gerais: assembleias interna-
cionais realizadas a cada seis 
anos, para escutar os sinais dos 
tempos e traçar prioridades e 
compromissos para o período 
seguinte. Que o Espírito de Deus 
nos acompanhe!

sionários, para não perdermos 
o sabor da missão e da partici-
pação? Os párocos combonia-
nos se reuniram, em fevereiro, 
para refletir sobre isso e buscar 
fidelidade ao magistério e às 
provocações do Papa. Caminhe-
mos juntos!

Dario Bossi 
comboniano em SP
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O
meu nome é Manuela 
Martín e sou de Teruel, 
Espanha. Cheguei ao 
Equador em 1973 e lá per-

maneci até voltar para Espanha, 
devido a problemas de saúde. 
Agora estou em Saragoça.

Metade da minha vida missio-
nária foi dedicada à animação 
missionária, junto às Pontifícias 
Obras Missionárias, tanto nacio-
nal como no Vicariato de Esme-
raldas. Nós éramos uma equipe 
intercongregacional responsável 
pela preparação das Campanhas 
Missionárias, da Juventude sem 
Fronteiras e da Infância Missio-
nária. A cada quatro anos, com a 
equipe das POM, preparamos os 
Congressos Missionários do Con-
tinente (COMLA ou CAM). O traba-
lho em equipe com os religiosos e 
religiosas e a igreja local foi uma 
experiência muito enriquecedo-
ra e válida na minha vida missio-
nária.

Dediquei também muito tem-
po e energia à formação dos ani-
madores infantis da Infância 
Missionária. Vocês não podem 
imaginar o que as crianças são 
capazes de fazer quando moti-
vadas! Me lembro uma vez em 
uma escola, uma menina ficou 
tão sensibilizada, que pediu para 
sua mãe trazer a mala, porque ela 
queria ser missionária. A menina 
tinha apenas 7 anos. 

Outra criança tinha ouvido 
falar sobre o poder da oração e 
como Jesus ouve a oração das 
crianças. Os professores percebe-
ram que a menina tinha dificul-
dades e adormecia na aula. Quan-
do a professora lhe perguntou o 
que estava acontecendo, ela disse 
que seus pais estavam em proces-
so de separação. Ela se levantava 
a noite para rezar pelos seus pais, 
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e o que ela poupava dava para 
as crianças da infância missio-
nária. Ela só pedia a Jesus para 
que seus pais não se separassem. 
Soubemos depois que seus pais 
se reconciliaram e casaram-se 
pela Igreja. As orações da meni-
na tinham conseguido o milagre. 
Hoje o casal faz parte do Movi-
mento da Família Cristã.

Passei quase toda a minha 
vida missionária na província 
de Esmeraldas, onde a maioria 
é afrodescendente. Uma região 
com muitos jovens, que sabem 
viver com pouco e compartilham 
com quem não tem. Vivem as fes-
tas com grande alegria e com um 
entusiasmo que contagia todo o 
mundo. Lá conheci Serafin, um 
homem muito idoso, para quem 
eu levava a comunhão todos os 
dias. Uma vez sua casa pegou 
fogo e os vizinhos o tiraram de 
lá muito ferido. Levaram-no para 
o hospital e enquanto o médico 

lhe tratava as feridas, ele não se 
queixava. Então, o médico lhe dis-
se: “Reclame Serafin, porque eu 
sei que está doendo.” Mas ele res-
pondeu: “Você só está fazendo có-
cegas”. O senhor Serafin me disse 
depois, que oferecia tudo a Deus 
pelos jovens e crianças.

Trabalhei também com cate-
quistas na preparação para os 
sacramentos de crianças, jovens 
e adultos. Foi muito bom ver com 
quanto entusiasmo participa-
vam! Foram anos muito intensos, 
vividos com grande alegria ape-
sar das dificuldades.

Hoje só posso agradecer ao 
Senhor por tudo o que comparti-
lhei com as pessoas de Esmeral-
das. Acredito que posso resumir 
minha vida dizendo que aprendi 
muito delas e que recebi muito 
mais do que eu mesma pude dar.  

 Manuela Martín,
Comboniana no Equador

APRENDI E RECEBI 
MUITO MAIS DO QUE DEI
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Ir. Manuela com crianças da Infância Missionária
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EM FOCO

CAMPANHA DA 
FRATERNIDADE 2022

Otexto base da Campanha 
da Fraternidade sobre a 
educação (terceira edi-

ção sobre este tema) mostra, 
sem dúvida, como estamos 
perante um tema de grande 
relevância, atualidade e até de 
urgência. Não obstante a im-
portância desse tema, de um 
modo geral, a apresentação 
pode parecer um pouco confu-
sa, com justificativas desorde-
nadas sobre os diversos aspe-
tos da realidade educacional 
brasileira.

A proposta, conforme os 
subsídios constantes do texto 
base, carece de uma concepção 
explícita da educação para a 
fraternidade humana, como 
também não traça o perfil de 
uma pessoa educada para a 
fraternidade. Por essa razão, 
pode ficar a impressão de que 
nenhum dos sete (7) objetivos 
específicos consegue propor 
algo concreto, prático, objetivo. 
Campanha supõe mobilização 
de pessoas, grupos e da socie-
dade. Mas onde estão as pro-
postas de mobilização? Não 
parecem fáceis de encontrar. 

Se por um lado, falta uma ex-
plícita concepção de educação 
para a fraternidade humana, 
também falta uma proposta 
de formação e treinamento de 
educadores nessa mesma pers-
petiva de fraternidade. Ao meu 
ver, seria necessário optar por 
um paradigma educacional e 
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elaborar subsídios teóricos e 
práticos que fundamentem a 
práxis educativa em todos os 
níveis.

A pandemia, assim como 
aparece no texto base, não foi 
e nem deve ser a razão da esco-

EDUCAR COM AMOR
PARA A FRATERNIDADE 

lha da educação como tema de 
uma CF.  O que deve ser levado 
em conta, necessariamente, é o 
déficit educativo. Especialistas 
dizem que o aproveitamento 
escolar nesse tempo de pande-
mia não passou de 25% (um em 
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cada quatro) e que para supe-
rar esse déficit são necessários 
pelo menos 10 anos.  Outra ob-
servação que me parece óbvia 
é que a mudança na educação 
e sobretudo o direcionamento 
para uma fraternidade huma-
na integral e inclusiva exigem 
a criação de condições e possi-
bilidades para a mudança. Tais 
condições não caem do céu 
mas dependem de políticas 
públicas educacionais, que só 
podem ser conseguidas por ar-
ticulações e mobilizações polí-
ticas e sociais.

A educação para uma cultu-
ra de fraternidade tem neces-
sariamente que desembocar 
numa amizade social. Tal é a 
perspectiva vislumbrada pelo 
Papa Francisco na Encíclica 
Fratelli Tutti e nesta perspecti-
va emerge o paradigma da al-
teridade, a ser explorado com 
profundidade para que o outro 
seja prioritário, frente aos di-

versos aspectos da práxis edu-
cativa. A relação ensino/apren-
dizagem já não é mais o centro 
do processo educacional, mas 
sim o processo de constitui-
ção de novos sujeitos. Sujeitos 
que por sua vez, se constituem 
como tais pela interpelação 
ideológica de novas visões de 
mundo, excluindo todo tipo de 
fundamentalismo. Nesse sen-
tido, os professores ou mestres 

outro  nunca pode ser conside-
rado objeto, é sempre sujeito 
capaz de diálogo, que é uma di-
mensão humana essencial (Cf. 
Levinas e os filósofos  Bakthin/ 
Volóchinov). 

O texto base não apresenta 
uma avaliação crítica das esco-
las católicas, que em geral por 
terem afinidade com as elites, 
certamente, não estão dispos-
tas a mudar, nem a revolucio-
nar a educação que oferecem. E 
vem então a pergunta que não 
quer calar: Como é possível por 
exemplo que um colégio de 
Ensino Fundamental e Ensino 
Médio, na Av. Paulista, em São 
Paulo,  entre em uma Campa-
nha para uma educação para a 
fraternidade? De um modo ge-
ral, as escolas católicas são um 
empecilho para qualquer mu-
dança na educação brasileira. 
Lamentavelmente!

 Florêncio Paz,
comboniano em SP
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Sala de aula no Projeto Legal (Santa Rita-PB)

A EDUCAÇÃO PARA UMA 
CULTURA DE FRATERNIDADE 
TEM NECESSARIAMENTE QUE 

DESEMBOCAR NUMA AMIZADE 
SOCIAL.

devem ter uma consistente for-
mação em Ciências Humanas e 
Sociais para poderem estabe-
lecer diálogos significativos, 
com estudantes de todos os 
níveis. Enfim, no paradigma 
educacional da alteridade, o 
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A
missão entre os povos indígenas é um dom 
de Deus. A cada visita vivemos uma aventura 
missionária, cheia de desafios e de alegrias. 
Graças a essa experiência de encontro apren-

demos muitas coisas. Nesse contexto, somos chama-
dos a pôr em prática os sonhos do Papa Francisco 
para a Amazônia, principalmente ser uma Igreja 
com rosto amazônico. 

Normalmente nós visitamos as comunidades in-
dígenas nos fins de semana, por causa dos afazeres 
das pessoas. A cada mês, temos um calendário de 
visitas com quase 20 comunidades, presentes nas 
regiões do Baixo e Médio São Marcos e no Murupú. 
Nessas comunidades os indígenas vivem de manei-
ra muito simples. A maior parte das suas casas são 
construídas com barro e cobertas com a palha de 
buriti, uma palmeira típica da região norte do Brasil.

O povo de Deus que está presente nessas comu-
nidades tem sede de Deus. Muitos esperam a visita 
do missionário com grande alegria e nos momentos 
em que não podemos chegar, a própria comunidade 
conduz o anúncio da Boa Nova. 

Os maiores desafios da missão aqui são: primei-
ro as distâncias que temos que percorrer, a comu-
nidade mais próxima está a 60km de Boa Vista; em 
segundo lugar, as intempéries climáticas pois com 
as chuvas se torna impossível chegar a muitas co-
munidades.  As estradas se tornam atoleiros e os 
rios sobem, impossibilitando a passagem. O nosso 

sonho como missionários é incentivar o protagonis-
mo indígena na evangelização, fazendo assim, que 
membros da própria comunidade sejam os princi-
pais anunciadores do Evangelho. Com isso, estamos 
contribuindo para que a Igreja local tenha um rosto 

IGREJA EM SAÍDA
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A MISSÃO É UM DOM DE DEUS

O POVO DE DEUS QUE ESTÁ PRESENTE 
NESSAS COMUNIDADES TEM SEDE DE 
DEUS. MUITOS ESPERAM A VISITA DO 

MISSIONÁRIO COM GRANDE ALEGRIA E 
NOS MOMENTOS EM QUE NÃO PODEMOS 

CHEGAR, A PRÓPRIA COMUNIDADE 
CONDUZ O ANÚNCIO DA BOA NOVA. 

cada vez mais amazônico, como nas palavras de São 
João Paulo II: “Uma fé que não se torna cultura é uma 
fé não plenamente acolhida, não inteiramente pen-
sada, nem com fidelidade vivida”.

Existem outras dificuldades que encontramos 
nessa missão como os problemas das drogas, da de-
pressão, do garimpo ilegal, da prostituição, a demar-
cação de terras, etc. São realidades que temos sem-
pre presentes em nossa atuação missionária. Assim, 
buscamos sempre o “bem viver” para todas as pesso-
as com quem partilhamos nossa vida. 

Deivith Zanioli,
comboniano em Boa Vista-RR
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Deivith visita a comunidade indígena Macuxi de Vista Alegre
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VINDE E VEDE

INSPIRADO PELA 
VIDA DE SÃO DANIEL 

COMBONI
O

meu nome é Teddy Ke-
yari Njaya, padre mis-
sionário comboniano 
de Eldoret, Quênia. Meus 

pais me apresentaram à vida da 
Igreja onde recebi minha pri-
meira comunhão e o sacramen-
to da confirmação. Eu partici-
pava das atividades juvenis da 
igreja e meu pároco, um dia nos 
deu muitas revistas New People 
(Gente Nova) para queimar. Mas, 
antes demorei um pouco para 
ler e entender o conteúdo. Não 
queimei as revistas e as distri-
buí entre os jovens que tinham 
interesse em ler. Enquanto lia a 
revista, deparei-me com a histó-
ria de vida de São Daniel Com-
boni, desde o seu nascimento 
até à sua morte no Sudão. Fi-
quei realmente inspirado por 

sua vida. O que mais me tocou 
foi que, sendo o único filho so-
brevivente da família de oito, 
ele escolheu arriscar, indo para 
a África com o propósito de re-
alizar o trabalho de evangeliza-
ção. Nunca esqueci sua afirma-
ção, “África ou morte”. Além de 
conhecer a história de vida de 
São Daniel Comboni, também 
descobri que existem missioná-
rios combonianos trabalhan-
do em várias partes do mundo. 
Entrei em contato e comuni-
quei à minha família o desejo 
de me juntar aos missionários 
combonianos. Entretanto, senti 
uma dúvida: escolher ingressar 
na universidade e estudar enge-
nharia por cinco anos, ou então 
ingressar na Formação Combo-
niana e me preparar como re-

ligioso por dez anos. Após um 
tempo de discernimento e con-
sulta, optei por ser missionário.

Fiz minha experiência de 
pré-postulantado em Nairóbi 
por um período de um ano, tra-
balhando nas favelas, ajudando 
no ensino aos alunos carentes 
e facilitando o acesso deles à 
educação. Fui admitido no pos-
tulantado para estudar filoso-
fia. Fiz o noviciado no Uganda, 
aprofundando minha relação 
com Deus e depois fui designa-
do para São Paulo, para os estu-
dos teológicos.

Voltei ao Quênia para o ser-
viço missionário, trabalhan-
do entre os nômades Turkana. 
Posteriormente fui ordenado 
diácono nesta missão e após a 
ordenação sacerdotal, destina-
do para a mesma comunidade, 
onde fiquei por seis anos. Após 
esse tempo me enviaram para  
outra comunidade, em Nairó-
bi, para trabalhar na Anima-
ção Missionária e sensibilizar 
a igreja local para a missiona-
riedade da Igreja. Depois de três 
anos fui destinado à missão no 
Brasil. Estou feliz por estar aqui 
no Brasil entre os povos indíge-
nas, que são acolhedores. O que 
eu posso dizer em poucas pala-
vras é que, a evangelização não 
é apenas mudar os outros, mas 
sobretudo mudar a mim mes-
mo. A vocação é uma caminha-
da inacabada de conversão.

Teddy Njaya,
comboniano em Boa Vista-RR 

Pe. Teddy concelebra a eucaristia no Quénia
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Q
ue lindo ver a juventude interessada na 
preservação do meio ambiente. Boa notícia: 
2022 é o ano internacional do vidro, material 
antigo que pode ser completamente recicla-

do e sempre mais usado na comunicação (fibras óti-
cas e celulares) painéis solares e até turbinas eólicas. 
O livro do Gênesis narra que Deus nos educa e colo-
cou o ser humano num jardim e não num lixão. A 
vocação do ser humano é ser jardineiro, mas infeliz-
mente estamos consumindo mais do que o planeta 
pode oferecer. No Brasil, a natureza continua sendo 
entregue à máfia ambiental e ao crime organizado. 
Entidades estatais de controle passaram a ser diri-
gidas por personalidades escolhidas com critérios 
ideológicos, sem ter em conta sua competência, fato 
que pode ser facilmente comparado à atitude de re-
gimes totalitários. Os infratores sabem que contam 
com o apoio do governo e os fiscais são atacados 
pelas tais ‘máfias’ (madeireiros, garimpeiros e grilei-
ros) que invadem, destroem e se apropriam de terras 
da União e das reservas indígenas. 

A juventude organizada grita: “As mudanças cli-
máticas são também resultado da crise política, 
econômica e cultural do nosso tempo. Somos a pri-
meira geração que sofrerá, ou melhor, que já sofre, 
os efeitos da crise ecológica e climática. No entanto, 

ESPAÇO JOVEM
AMBIENTE: A VOCAÇÃO DO SER HUMANO 
É SER JARDINEIRO

Apadrinhe um Missionário
E APOIE A NOSSA MISSÃO

somos a última, que pode fazer algo para deter este 
desastre”. Papa Francisco nos convida a criar uma 
nova mentalidade, ajudando o povo a desenvolver 
o amor, a admiração, a contemplação da natureza 
a partir dos gestos cotidianos de preservar e plan-
tar. O cuidado é uma maneira de viver contrária às 
relações de domínio e de mercado. É necessário ver 
o mundo não mais como um simples meio de en-
riquecimento, sem responsabilidade sobre o futuro, 
mas como uma casa comum. Que tal a juventude 
viver o ano internacional, evitando o plástico e pro-
movendo coletas de vidro para reciclagem?

Roberto Minora, 
comboniano em Santa Rita-PB

(11) 3721-8733            (11) 97956-8317            combonianos@brcomboni.org.br

NOME: Província dos 
Missionários Combonianos
CNPJ:   27120062/0001-93

Contribua do 
seu jeito: 

Transferência bancária:  
Bradesco Ag: 2199-7 CC: 
17090-9
Transferência Programada: 
1. Contate seu Banco (Apli-
cativo, Cx. Eletrônico, ou 
guichê da Agência)
2. Agende sua transferência
Pix, chave vinculada: 
+5511979568317 ou QR Code


