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Nossas Causas      valem mais do que nossas vidas
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“EU MORRO, MAS A 
MINHA OBRA NÃO 

MORRERÁ”. 
Esta é a frase cheia de fé 

e de confiança que animou 
São Daniel Comboni no final 
da sua vida. Uma frase que 
resume toda a experiência 
de Comboni na sua entrega 
confiante a missão da rege-
neração da África Central. 

Este olhar profético, que 
sempre se destacou na vida 
de São Daniel Comboni e a 
certeza de que a obra por 
ele administrada era obra 
de Deus, que é sempre fiel, 
fez ele afirmar com segu-
rança, que a obra iria con-
tinuar mesmo após a sua 
morte. E assim foi, os seus 
companheiros e filhos se 
dedicaram e se espalharam 
no mundo com paixão na 
obra de evangelização. No 
Brasil esse sonho profético 
de Comboni continua vivo 
pela presença dos missio-
nários combonianos que 
este ano vivem a celebração 
dos 70 anos de paixão nas 
terras brasileiras. O mesmo 
sonho segue também com a 
presença das irmãs missio-
nárias combonianas e dos 
leigos missionários combo-
nianos. 

Lionel
comboniano em Curitiba
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Sonhos de 
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Os missionários combonia-
nos vivemos um momento 
especial: o 190 Capítulo Ge-

ral. A luz de Cristo ilumina o nosso 
agir e atuar, frutos da nossa escuta. 
Escuta do grito de milhões de seres 
humanos que ainda vivem em situ-
ações de morte; escuta dos missio-
nários que caminham com os povos 
nas pegadas da missão; escuta da 
Palavra e da voz do Espírito Santo 
que nos ajuda, através da partilha e 
da oração, a discernir os sinais dos 
tempos como sociedade, Instituto 
e Igreja. Na intimidade com o Cru-
cificado-Ressuscitado, refazemos o 
nosso ser discípulos missionários, 
chamados a viver hoje a alegria do 
Evangelho. Somos uma missão e, 
através do nosso testemunho e mi-
nisterialidade, anunciamos o Novo 
céu e a Nova terra, pois “O primeiro 
céu e a primeira terra passaram, e o 
mar já não existe...”! Nos mártires, 
ressoa a voz da esperança: a Vida 

CAPÍTULO GERAL: OLHAR O 
PRESENTE E O FUTURO COM 

FÉ E ESPERANÇA
venceu! É a vitória do amor sobre 
a raiz do mal, uma vitória que não 
“contorna” o sofrimento e a mor-
te, mas passa por ambos, transfor-
mando o mal em bem: marca exclu-
siva do poder de Deus.

É tempo de celebrar “... pois 
nunca mais haverá morte, nem 
luto, nem grito, nem dor”. Nossa fé 
nos enche de alegria, reconfirma o 
nosso ser missão na construção do  
Reino que é vida em plenitude para 
todos. Por isso é preciso celebrar 
nos gestos de solidariedade, par-
tilha, reconciliação, fraternidade, 
justiça e paz nas nossas comunida-
des. Celebrar a vitória da ternura do 
amor através do serviço de pessoas 
que são o anjo da guarda da porta 
ao lado, em meio às guerras, pande-
mia, etc. Vamos todas e todos aco-
lher o Kairos do Espírito: “Eis que 
faço novas todas as coisas” (Ap 21,5).

João Paulo, 
comboniano em SP
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E m 2019, fui enviado para a 
República Democrática do 
Congo. Após dez anos em 
missão no exterior, achei 

legal oferecer parte da minha ju-
ventude no país onde nasci. Voltei 
feliz. Tinha terminado o curso de 
jornalismo em Madrid, enquanto 
trabalhava como redator na revis-
ta Mundo Negro, com os diários 
de missão, que são as experiências 
dos missionários que trabalham 
fora da Europa. Também dei entre-
vistas, escrevi crônicas, notícias e 
reportagens para aquela revista 
comboniana. Ali na redação, com 
outros cinco jornalistas profissio-
nais, eu trabalhava por horas pes-
quisando na internet ou conver-
sando com meus contatos sobre 
notícias africanas. Depois, verifi-
cava as informações e as melhora-
va para que soassem melhor aos 
leitores. Não foi tudo fácil, porque 
eu tinha que cumprir também mi-
nhas tarefas acadêmicas e os com-
promissos da vida religiosa.

Cheguei a Kinshasa em janeiro 
de 2020. A equipe de Afriquespoir 
estava me esperando. Esta revista 
trimestral começou timidamen-
te há 24 anos com recursos muito 
precários, mas foi crescendo. Hoje, 
é bem recebida em círculos cris-
tãos e não cristãos. Publicada em 
Kinshasa, a revista é distribuída 
em mais cinco países francófonos, 
onde nós combonianos estamos 
presentes: África Central, Chade, 
Togo, Benin e Camarões.

A nossa presença nos meios de 
comunicação foi-nos legada pelo 
fundador, São Daniel Comboni, 
que viu aqui uma oportunidade 
de evangelização. Apresentamos 
as igrejas africanas ao mundo e as 
do mundo aos africanos. Também 
contamos a África acerca de sua 
própria realidade política, social, 
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eclesial... a fim de conscientizar 
os africanos sobre os desafios do 
continente e a necessidade de se 
envolverem na transformação da 
realidade porque temos a certeza, 
como Comboni, que os próprios 
africanos, levantarão o continente.

Nossas grandes dificuldades 
vêm da realidade política e social: 
analfabetismo, pouco interesse 
pela leitura da maioria das pessoas 
e pobreza. Ninguém compra uma 
revista quando não tem nada para 
comer. Por isso, cuidamos bem das 
assinaturas que temos. Além disso, 
enviar revistas pelo correio é mui-
to caro. Às vezes chegam ao desti-
natário depois de muitos meses e 
até chegam danificadas.

A nossa principal fonte de as-
sinaturas são as paróquias. De 
2020 até agora, já visitei cerca de 
cinquenta paróquias das mais de 
trezentas, da capital. Aos domin-
gos saimos para a animação mis-
sionária, a divulgação da revista 
e dos livros de nossa editora Afri-
quespoir. Muitos estudantes di-
zem que os nossos livros são úteis 
para seu trabalho acadêmico e os 
professores também dizem que os 
ajudam na preparação das suas 

aulas. Aproveitamos a nossa pre-
sença nas paróquias para conver-
sar com as pessoas, que vêm ver os 
nossos materiais. Às vezes ficam 
conosco compartilhando suas ex-
periências ou regateando preços. 
Muitas crianças e adolescentes, 
chegam sem dinheiro, mas conhe-
cem e gostam dos livros. Se estão 
com os pais, as crianças insistem 
para comprá-los, com a retórica do 
choro.
Ser jornalista no Congo é difícil. A 
situação política do país dificulta 
o acesso às informações oficiais. Às 
vezes, é preciso propina para con-
seguir uma entrevista. Felizmen-
te, a realidade fala por si. Por isso, 
saímos para perguntar às pessoas 
sobre suas experiências, visitamos 
paróquias, hospitais, escolas, cen-
tros de formação ou abrigos para 
pessoas em situação de vulnerabi-
lidade. Comunicamos por meio da 
revista impressa, do site e, às quin-
tas-feiras, em um canal de televi-
são da Igreja. Assim podemos dar 
a conhecer a realidade às pessoas e 
aos políticos.

 Lwanga Silusawa, 
comboniano na Rep. Dem. Congo

COMO COMBONI 
EVANGELIZAMOS COM OS 
MEIOS DE COMUNICAÇÃO
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O irmão Lwanga entrevista uma mulher no Hospital Kinsenso
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PADRE EZEQUIEL 
RAMIN: UM MÁRTIR 

CONTESTADO
Quem no Brasil não ouviu 

falar do Padre Ezequiel Ra-
min, o missionário com-

boniano que foi morto em 24 de 
julho de 1985, aos 32 anos de ida-
de, na fazenda Catuva? Quem não 
experimentou dor e repulsa ao 
visitar o lugar onde ocorreu a em-
boscada fatal: lugar administra-
tivamente situado no Estado de 
Mato Grosso e eclesiasticamente 
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pontos que enquadram não ape-
nas o ambiente físico, em que se 
deu o evento da morte do Padre 
Ezequiel, mas também o contex-
to de valores que estavam em 
causa. Não há dúvida de que foi 
uma execução por jagunços, con-
tratados pelo proprietário da 
fazenda Catuva para se livrar de 
um missionário inconvenien-
te que, naquela manhã de 24 de 
julho, junto com um sindicalista 
amigo dele, tinha ido lá para dis-
suadir os posseiros de permane-
cerem no território da fazenda, 
que havia se tornado um lugar 
extremamente perigoso para 
eles. Outro fato indiscutível é que 
o Padre Ezequiel foi para lá como 
representante de uma Igreja par-
ticular, a de Ji-Paraná, que, em 
nome de sua fé, tinha claramen-
te tomado partido em defesa dos 
mais fracos, mais pobres e mais 
discriminados da região. Além 
disso, apesar de sua curta perma-
nência ali, todos sabiam quem 
era o Padre Ezequiel e com que 
amor ele havia se dedicado ao 
seu povo: de fato, ele havia sido 
ameaçado de morte e no momen-
to fatal havia se identificado e 
era identificável como sacerdote. 
Ainda, como corolário, e todavia 
não menos importante, deve-se 
acrescentar que o evento ocorreu 
em um momento extremamen-
te perigoso para a segurança da 
vida dos próprios posseiros, que 
estavam lá para começar o culti-
vo de uma terra fortemente rei-
vindicada pelo proprietário da 
fazenda Catuva (mais tarde, no 
julgamento criminal, ficou esta-
belecido que a maior parte era 
ilegal: cerca de 70.000 hectares). 

em Rondônia no território da pa-
róquia de Cacoal, Diocese de Ji-Pa-
raná? 

1. Alguns pontos firmes 
A fim de compreender plena-

mente o significado desta morte 
(“morte infligida a um missioná-
rio fiel a sua missão evangélica 
de salvar vidas espezinhadas”), é 
necessário ter em mente alguns 
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Além disso, tinha havido um pe-
dido explícito das mulheres dos 
posseiros ao Padre Ezequiel para 
ir convencer os maridos a sairem 
de lá. 

2. O martírio cristão
Dito isto, pensamos que não 

seja necessário nos determos em 
dados biográficos ou detalhes, com 
os quais todos já estão familiari-
zados. Em vez disso, tentaremos 
entender as razões pelas quais o 
fato do assassinato ocorrido na fa-
zenda Catuva, deve ser identifica-
do como martírio cristão, ou seja, 
morte em nome da fé e da carida-
de de Cristo. Em outras palavras, 
acreditamos que este fato só deve 
ser atribuído à justiça superior do 
Reino de Deus. Acreditamos tam-
bém que o martírio é o momento 
mais alto da fé católica: uma graça 
e ao mesmo tempo um dom supre-
mo que identifica a vida cristã em 
seu momento mais consistente, 
mais exigente e ao mesmo tempo 
mais humilde de seguimento do 
Senhor Jesus. Um ato supremo que 
na história testemunha o amor 
absoluto de Deus por cada pessoa 
humana concreta, portanto um 
ato que se origina do autêntico 
rosto misericordioso de Deus, ma-
nifestado em Jesus de Nazaré, e ao 
mesmo tempo fruto da fidelidade 
do mártir, que adere totalmente 
ao dinamismo do amor divino en-
carnado. O Evangelho o certifica: 
“Ninguém tem maior amor do que 
este, de dar a vida por seus amigos” 
(Jo 15,13). Porém, aqui mesmo ini-
ciam as maiores dificuldades em 
relação ao martírio do Pe. Ezequiel! 

3. Críticas
Ezequiel Ramin, o mártir, é 

contestado antes de tudo porque 
não pode ser reconhecido como 
um mártir cristão (no máximo, 
diz-se, ele é um “mártir social”). 
Além disso, é contestado que ele 
possa ser apresentado como um 
exemplo a ser seguido por causa 

da sociedade, mas também por 
grupos dentro de uma Igreja for-
temente tradicional.

“Mártir social”? Os céticos 
afirmam que ele é basicamente 
um “mártir social”, ou seja, uma 
pessoa que lutou por uma causa 
política. Um Padre violento man-
chado pelo marxismo (um Padre 
vermelho!) e que, portanto, abra-
çou a ideologia marxista e fez da 
violência e da luta de classes a 
chave para o advento de um novo 
tipo de sociedade e de homem. Em 
essência, segundo a acusação, ele é 
alguém que reduz a transcendên-
cia à mera imanência e prega o ad-
vento de uma sociedade na qual 
Deus é descartado como supér-
fluo, se não alienante. Como pro-
va do que dizemos, é suficiente ler 
a insinuação que aparece no títu-
lo do artigo: “Um santo marxista? 
A estranha proposta dos bispos 
brasileiros para o Sínodo”, produ-
zida por uma “Correspondência 
Romana” não mais especificada 
(cf. panamazonsynodwatch.info 
- 6 de agosto de 2019). Uma insi-
nuação, que se torna acusação 
explícita, quando nos primeiros 
e últimos parágrafos do mesmo 
artigo se afirma claramente que 
o Padre Ezequiel foi à fazenda Ca-
tuva para levar armas aos possei-
ros e juntar-se a eles na invasão 
da mesma faz enda. Estas duas 
declarações são seriamente preju-
diciais para a pessoa e o trabalho 
do Padre e carecem de qualquer 
fundamento sério. De fato, os atos 
do julgamento criminal reconhe-
cem o papel do Padre como paci-
ficador e afirmam que até mesmo 

QUEM NO BRASIL NÃO OUVIU 
FALAR DO PADRE EZEQUIEL 

RAMIN, O MISSIONÁRIO 
COMBONIANO QUE FOI 

MORTO EM 24 DE JULHO DE 
1985, AOS 32 ANOS DE IDADE, 

NA FAZENDA CATUVA? 

de sua vida concreta de cristão e 
sacerdote, e também de religioso 
de vida consagrada (um modelo 
manchado por idéias marxistas 
e liberais!). Finalmente, como se 
isto não fosse suficiente, não se 
deve mais falar da verdadeira 
fama do martírio, ou do impacto 
espiritual que sua morte gerou no 
povo de Deus (no máximo seria 
um fenômeno midiático induzi-
do, uma operação de amplificação 
pela obra televisiva de de ficção 
de 1991, intitulada “A Casa Quei-
mada”, produzida na Itália, e que 
teria estimulado e ampliado deci-
sivamente a fama do personagem 
Ezequiel). 

Neste ponto, é natural pergun-
tar-se por que estas observações 
críticas continuam a ser apoiadas 
e divulgadas hoje, não apenas por 
certos círculos ricos da política e 

Painel da Evangelização do Brasil, Santuário Nacional de Aparecida do Norte
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um dos assassinos, que confessou 
o crime e foi encurralado, teve que 
admitir que nem o Padre Ezequiel 
nem o sindicalista Adílio tinham 
um simples canivete sobre ele.

Quanto à acusação de marxis-
mo, parece atribuída apressada-
mente, primeiro ao estudante do 
ensino superior Ezequiel e depois 
ao jovem missionário que se mu-
dou para Rondônia. O significado 
do “Documento político do grupo 
‘Mani Tese’” produzido pelo Eze-
quiel em 1973 foi distorcido em 
sua mensagem programática. Ele 
tinha sido preparado para o grupo 
florentino de “Mani Tese”, precisa-
mente para evitar uma perigosa 
mudança extremista (a de cair 
nos braços da esquerda antago-
nista). Na verdade, o que poderia 
significar aquele forte chamado a 
querer agitar as bandeiras dos vá-
rios “Carlos Marx e Mao” e depois, 

infelizmente, baixar as dos santos 
nomes da Trindade (“atenção a 
não poder mais cumprir os mes-
mos compromissos em nome do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo” 
- escrevia!). Mais ainda, o que res-
ta da ideologia marxista se se tira 
dela a crítica corrosiva da religião 
(ópio do povo), a luta de classes 
e o uso da violência, como faz o 
jovem Ezequiel?  Além disso, pa-
rece que a afirmação repetida da 
“matriz cristã” da sociedade, como 
ponto fixo a partir do qual reco-
meçar constantemente a reforma 
de tudo, é bem diferente da matriz 
dialética do comunismo! Quanto 
ao missionário Ramin, que tinha 
chegado e permanecido no Brasil 
por pouco tempo, a frase que ele 
escreveu em 7 de março de 1984 
de Brasília: “Lutarei à esquerda em 
tudo, mesmo que me custe expul-
são do Brasil” deve ser lida à luz 

de duas declarações posteriores, 
a fim de compreender seu pleno 
significado. A de 27 de agosto de 
1984, desde Cacoal, aprofunda e 
esclarece a motivação da sua ação: 
“Estou aqui e estou trabalhando 
para dar uma mão ao Senhor Je-
sus. É a única razão que me im-
pulsiona a continuar” e a outra, 
novamente de Cacoal, a 25 de de-
zembro do mesmo ano, esclarece 
sua opção e sua atitude: “Eu já dei 
minha resposta a essas pessoas: 
um abraço! Eu não estou viven-
do esta situação, nem estou nela 
como um salva-vidas. Eu tenho a 
paixão de alguém que segue um 
sonho”. Penso que estas três últi-
mas frases vão exatamente con-
tra a temida contiguidade com a 
ideologia marxista e a prática vio-
lenta! Seu objetivo sempre foi o de 
uma sociedade cristã, justa e fra-
terna, e seus meios sempre foram 
os meios pastorais da Diocese de 
Ji-Paraná e seu bispo, com os qual 
ele agiu em estreita comunhão.

É claro que com tal opção e 
tal espírito, o Padre Ezequiel não 
podia deixar de ser odiado por 
aqueles senhores para quem um 
pedaço de terra (seria mais corre-
to dizer “uma imensidão de terra 
em benefício de uns poucos”) va-
lia mais do que um povo desespe-
rado em busca de um torrão para 
poder alimentar suas numerosas 
famílias! Como também é odia-
do hoje por aqueles que assinam 
“Correspondência Romana” e têm 
a coragem de escrever sobre um 
jovem Ezequiel que era sensível 
a “supostas (adjetivo ignominio-
so) situações de pobreza”: “Desde 
jovem ele mostrou uma ardente 
“consciência social”, ou seja, uma 
atenção voltada para supostas si-
tuações de pobreza ou opressão, e 
um conseqüente desejo de resol-
vê-las através de ações, orientadas 
para a raiz do problema”.  Aqui 
está o ‘mártir social’, e ouvimos a 
acusação voltando! Infelizmente, 
os detratores não perceberam, e 
ainda não percebem, que o Padre 
Ezequiel foi à fazenda Catuva não 
em seu próprio nome, mas em 
nome daquela Igreja brasileira 
que tinha decidido, com base na Painel da Evangelização do Brasil, Santuário Nacional de Aparecida do Norte



fé recebida do Senhor, não se sub-
meter a essa injustiça e tinha to-
mado sobre si a cruz de seu povo.

4. Quem o matou?
Nestes casos, especialmente se 

for um padre, ou há silêncio, ou 
se defende acusando. Este tam-
bém foi o caso do Padre Ezequiel 
(ele foi onde não deveria ter ido, 
agiu como político e sindicalista, 
não foi identificado como sacer-
dote, foi carregar armas, tirou fo-
tos provocativas, etc.). No entanto, 
algo estava silenciosamente se 
desmoronando no violento cam-
po dos latifundiários que acusa-
vam a Igreja presente na região 
de não mais ser fiel ao Evangelho 
de Jesus Cristo, tendo perdido seu 
papel espiritual. O fazendeiro, 
proprietário da Catuva, além dos 
silêncios que levou consigo para o 
túmulo, deu mais do que simples 
pistas a um amigo com quem ele 
costumava conversar. A princí-
pio, este último havia notado que 
após o assassinato de Ezequiel, o 
latifundiário, que costumava fre-
quentar a igreja, havia se retirado 
de qualquer evento religioso. De-
pois dos silêncios, vieram as fra-
ses incompletas sobre o evento, 
desde os aspetos menos compro-
metedores até a admissão de res-
ponsabilidade. A que estas frases, 
que saíram de sua boca, teriam 
aludido? “Essa não foi uma morte 
inocente...”. “Havia uma responsa-
bilidade coletiva por trás disso...”. 
“A fazenda Catuva é a primeira, in-
vadida aquela, a porta permanece 
aberta para todas as outras...”. De-
pois, a admissão inesperada: “Eu 
também dei as ordens para a em-
boscada”. Além disso, o mediador 
dos jagunços que atuavam naque-
la época na fazenda Catuva, con-
fessara de não conseguir entender 
onde o proprietário encontrasse 
uma quantidade tão grande e va-
riada de armas! Finalmente, hou-
ve outra admissão importante e 
inesperada. Um descendente de 
uma grande e violenta família de 
latifundiários da região de Caco-
al, em visita ao túmulo do Padre 
Ezechiele em Pádua, foi visto cho-
rando e ouvido sussurrar: “Vocês 
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outros nos deram um jovem que 
estava disposto a fazer o bem, e 
nós o matamos e o devolvemos a 
vocês morto”. A testemunha deste 
evento, que veio para relatá-lo no 
julgamento diocesano em Ji-Pa-
raná, conclui: “Se pelo menos por 
esta razão, a viagem valeu a pena. 
Eu nunca teria imaginado que 
testemunharia algo assim. Na mi-
nha opinião, isto pode ser consi-
derado como o primeiro milagre 
de Ezequiel: ter causado a conver-
são deste homem”.

5. Fama espontânea ou pro-
vocada do martírio?

Agora, antes de concluir, a úl-
tima objeção sobre a natureza 
da fama de martírio do Padre 
Ezequiel merece alguma atenção. 
Para os críticos da fama de martí-
rio do Padre, aqui, não se trata de 
um sentimento genuíno de admi-
ração do Povo de Deus por seu tes-
temunho de martírio, mas de algo 
artificial, provocado intencional-
mente. E é precisamente a difusão 
do filme “A casa queimada”, men-

cionada acima, que explicaria a 
importância que a figura do Padre 
Ezequiel adquiriu desde então. 
Portanto, uma fama não causada 
por um exemplo de imolação por 
fé sobrenatural e caridade, mas 
por uma amplificação mal dis-
farçada da mídia. Mesmo ficando 
só na amplificação da mídia, há 
uma primeira informação a des-
mentir esta operação. Nenhuma 
versão do filme “A Casa Queima-
da” foi jamais feita para o públi-
co brasileiro. Em nossa opinião, 
isto é uma vantagem porque, sem 
querer diminuir o real talento dos 
atores, ela é uma reconstrução do 
martírio decepcionante e muitas 
vezes imprecisa do ponto de vista 
histórico. 

Entretanto, para aqueles que 
querem passar do nível da sim-
ples mídia para o conteúdo de 
uma verdadeira fama de martírio, 
há algo mais. A tese da amplifica-
ção nos parece não conseguir cap-
tar a rica experiência de fé que a 
comunidade cristã viveu ao longo 
de todo o caminho, desde o dia 
do martírio de Padre Ezequiel (25 
de julho de 1985) até hoje (março 
de 2022). Basta, de fato, verificar 
os nomes das personalidades en-
volvidas e que reconheceram no 
Padre Ezequiel um verdadeiro 
mártir cristão, um autêntico “tes-
temunho da caridade de Cristo”, 
para perceber que estamos muito 
além de um fenômeno mediático. 
Mencionemos com São João Pau-
lo II toda uma série de cardeais, 

PARA RESUMIR, PODEMOS 
DIZER QUE A MORTE DO 
PADRE EZEQUIEL FOI DE 
FATO UM ATO DE AMOR 
GRATUITO, POIS ELE SE 
COLOCOU AO LADO 

DOS MAIS FRACOS PARA 
ALCANÇAR A TODOS. 
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arcebispos e bispos brasileiros 
juntamente com todas as suas co-
munidades (basta pensar na carta 
de apoio à Causa enviada por 374 
bispos brasileiros ao Papa Fran-
cisco por ocasião do Sínodo na 
Amazônia; basta pensar na colo-
cação do Padre Ezequiel entre os 
grandes evangelizadores do Bra-
sil representados na cruz direita 
do santuário nacional de Apare-
cida!) Recordemos também todas 
as numerosas celebrações e pere-
grinações ao local de seu martírio, 
assim como os prodígios obtidos 
por sua intercessão. Neste ponto, 
não parece mais possível afirmar 
que o filme está por trás do au-
mento da fama de seu martírio. 
Para ser rigoroso, seria necessário 
afirmar exatamente o contrário, 
ou seja, que foi o filme que se be-
neficiou e não o contrário. Para re-
sumir, podemos dizer que a morte 
do Padre Ezequiel foi de fato um 
ato de amor gratuito, pois ele se 
colocou ao lado dos mais fracos 
para alcançar a todos. Certamente 
um escândalo, pois expressa uma 
prioridade (começar sempre com 
as vítimas) mas também uma res-
ponsabilidade (estender a mão a 
todos, inclusive aos agressores). 
Para falar sem rodeios, os infrato-
res, hoje, precisamente em nome 
do Evangelho, devemos chamá-
-los pelo nome de “verdugos per-
doados” uma vez que admitem 
sua responsabilidade. Precisa-
mente por causa do amor de Deus, 
que se oferece livremente a todos, 
devemos afirmar sem hesitação 
que ofendido e ofensor nunca po-
dem ser colocados no mesmo ní-
vel, mas sempre no mesmo hori-
zonte de perdão, constantemente 
concedido por Deus e pela vítima. 
Padre Ezequiel, nem na vida nem 
na morte, jamais deixou de dialo-
gar com todos e de gritar sua iden-
tidade de sacerdote e missionário 
interessado preferencialmente 
nos mais pobres. Uma voz livre e 
profética que se tornou insupor-
tável e teve que ser silenciada. 

5. Conclusão
Em conclusão, podemos dizer 

que duas declarações marcam 

a vida do mártir Padre Ezequiel 
Ramin e, especialmente, apoiam 
sua morte. Aos 19 anos, ele es-
creveu em uma reflexão para o 
Dia Mundial das Missões de 1971: 
“Libertemos o homem da fome, 
da doença, façamos dele um ho-
mem livre, testemunhando desta 
forma a Cristo que está dentro de 
nós” e aos 32 anos de idade, avan-
çando em direção a Catuva no 
caminho do martírio, ele respon-
deu: “É meu dever ir lá. Jesus foi 
pregado na cruz para nos salvar. 
Se eu morrer, estarei cumprindo 
minha missão”. E ele continuou 
sua jornada para o objetivo: o 
cume do amor. 

Falar hoje de imprudência e 
desobediência é querer anular o 
dom de sua vida, orientada pelo 
amor de Cristo e de seus irmãos 
camponeses, cujas vidas estavam 
em perigo extremo. Falar hoje 

de imprudência e desobediên-
cia é um truque, para não querer 
entender que o Padre Ezequiel 
preferiu evangelicamente colo-
car sua própria vida em risco, 
em vez de abandonar os campo-
neses pobres e suas famílias ao 
seu destino sangrento. A partir 
daquele momento, sua palavra 
correspondeu exatamente ao seu 
cadáver crivado de 70 balas na 
estrada da fazenda Catuva. Não 
é difícil entender então por que 
tal coerência e medida abalam 
nossas táticas ou posições adqui-
ridas. O mártir é sempre contes-
tado antes de ser venerado. Cristo 
foi o primeiro, e assim será para 
aqueles que querem seguir seus 
passos.

 Resposta à 
“Correspondência 

Romana”
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VINDE E VEDE

SONHAR OS SONHOS 
DE DEUS

O lá, eu sou Padre Rafael Ge-
melli Vígolo, missionário 
comboniano, e estou em 
missão em Macau, na Chi-

na. Venho hoje partilhar com você o 
meu caminho vocacional.

Eu nasci em Curitiba/PR. Creio 
que foi na minha família e paróquia 
onde nasceu a minha vocação mis-
sionária. Desde pequeno, meus pais 
nos ensinaram a amar a Deus e a ter 
um coração aberto aos pobres. A ex-
periência de fé vivida na paróquia 
me levou a discernir o chamado 
de Deus para dedicar minha vida a 
Deus na Missão.

O sonho de ser padre nasceu 
quando tinha 10 anos. Este desejo 
profundo sempre me acompanhou, 
como um belo tesouro que guardo 
no coração. Porém quando era ado-
lescente também pensei em de en-
trar na universidade. Esforcei-me e 
consegui ingressar no curso de En-
genharia Mecânica. No entanto, à 
medida que estudava, crescia cada 
vez mais o desejo de consagrar a mi-
nha vida a Deus e a servir aos outros, 
em especial aos pobres e necessita-
dos. Pouco a pouco, meus horizontes 
foram se alargando e comecei a me 
perguntar: e por que não ir a África 
ou outro lugar onde mais se neces-
site? Decidi fazer um discernimento 
vocacional, conheci várias congre-
gações religiosas e me identifiquei 
com os Missionários Combonianos e 
São Daniel Comboni. Arrisquei! Após 
me formar em engenharia, deixei 
tudo para trás e entrei no seminá-
rio. No caminho encontrei alegrias e 

também dificuldades, mas Deus me 
acompanhou. Foi Ele quem me aju-
dou a seguir em frente desde o início 
até agora.

Durante a formação, estive sete 
anos no Peru, onde fiz o noviciado 
e estudei a Teologia. Em seguida fui 
enviado em missão à Amazônia, 
onde estive quatro anos. Trabalhei 
com o povo ribeirinho, com os jo-
vens de Rondônia na animação vo-
cacional e acompanhei o processo 
de martírio do Pe. Ezequiel Ramin. 
Esse tempo me marcou profunda-
mente. Guardo o recordo das pesso-
as com muito carinho.

Depois fui destinado para traba-
lhar na China. Agora faz cinco anos 
que estou aqui em Missão. Os pri-
meiros dois anos foram de estudo 
do Cantonês, a língua falada no sul 
da China. É uma língua muito difícil 
de aprender. Ainda sigo aprendendo 
o chinês. Trabalho em uma paró-
quia em Macau. Busco servir o povo 
com alegria e generosidade, e me 
sinto feliz em ser um missionário 
comboniano. Meu desejo é ajudar as 
pessoas a se encontrarem com Jesus, 
e Nele, descobrir a luz e o amor de 
Deus.

Convido você, estimado jovem, a 
se deixar guiar pelo desejo profundo 
do seu coração. O que você se sente 
chamado a ser e viver na sua vida? 
Pedimos a Deus que nos ajude a so-
nhar os seus sonhos. Que Deus ilu-
mine os teus passos.

Rafael Vígolo,
comboniano na China Pe. Rafael Vígolo
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A té parece contraditório o tema que vamos ao 
longo desta leitura tentar enxergar. Tempo 
pascal: as tentações que também são as nos-
sas. É pensar só em nosso pão e nas nossas 

crises. Queremos manter o poder como seja, ainda que 
ceifando centenas de vidas “capital chama capital e 
mata gente”.

É por isso que mais uma vez a igreja católica, nos 
faz navegar na dinâmica da fé, neste conceito da res-
surreição. É nela que aqueles que acreditamos, colo-
camos nossas angústias, traumas, lágrimas e sorrisos. 
Como falar de ressurreição frente à realidade nua, ela é 
mais cruel que a ficção. 

O vírus da corrupção infeta as nações, o grande flu-
xo de imigrantes. Trens carregados de crianças, mulhe-
res e outros inocentes, tentando sair da Ucrânia, para 
uma terra desconhecida e um dia voltar a celebrar a 
vida. Nosso mundo sofrido no meio das crises globais, 
necessita de ressurreição, espera sobretudo do cristão 
a razão de sua esperança. Por isso, temos que destruir 
as atitudes pessimistas que com frequência nos con-
duzem ao desespero e à morte. Somos chamados a vi-
ver a alegria e a esperança. Tudo isto consiste em dar 
razão daquilo que acreditamos: a ressurreição para o 
cristão. Vamos seguir os passos que esse homem mis-
terioso deu.

Estamos mudando aceleradamente num ritmo 
cultural, onde o mais importante é o caminho da rapi-

ESPAÇO JOVEM
A RESSURREIÇÃO EM ÉPOCA DE 
MUDANÇAS OU MUDANÇA DE ÉPOCA

Apadrinhe um Missionário
E APOIE A NOSSA MISSÃO

dez, já não queremos pensar, repensar, reelaborar, pois 
tudo tem que estar feito em milésimas de segundos. 
Parece que com facilidade nos aprisionamos nos cár-
ceres das rotinas, onde não há a capacidade de sonhar, 
de aprender mais. Estamos deixando de ser autores da 
própria história. Simplesmente porque repensar DÓI. 
A humanidade está em crise. Somos uma cultura de 
jovens em construção. O segredo da felicidade é fazer 
muito do pouco, e cada ser humano é uma obra de arte, 
a mais bela da criação. 

O mesmo que foi crucificado foi ressuscitado, ele 
não perdeu a paixão mesmo diante da morte. Se en-
controu com alguns de seus amigos (Jo 20,19).

René Vera,
comboniano em Porto Velho-RO

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