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Daniel Comboni Mil vidas para a missão

“Eu tenho uma vida somente 
para consagrá-Ia ao bem dos africanos:  

desejaria ter mil vidas para  
consumi-Ias com essa finalidade” 
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Daniel Comboni

Toque o tambor, o atabaque, a calimba  
toque a guitarra, a cuíca, as marimbas...  

Juntando a voz, num só canto a quem traz  
Desde a Mãe-África, um grito de paz! 

Bendito seja este homem fiel 
Bendita seja a paixão de Daniel  
Comboni, bendito é Deus em teu nome! 

Toque na alma do mundo o clamor  
Que vem da fome, da peste, da dor ...  
Dos graves crimes da escravidão  
África clama justiça e atenção! 

Toque de ferro em brasa marcou 
Seu coração e Daniel entregou 
A cada negro e negra também  
Testemunhando o evangelho do bem! 

Toque de vida, de axé, de alegria  
Eis a missão que Jesus nos confia  
Toque que faz cada humano vibrar  
Para o futuro feliz recriar! 

Tocando em frente, irmãs e irmãos  
Com Daniel em qualquer região  
Toque pra festa da vida animar  
Dance pra glória divina exaltar! 

Zé Vicente - Fortaleza
Para a festa da canonização de Daniel Comboni 

“ O verdadeiro apóstolo jamais 
recua diante dos obstáculos mais terríveis,  

contradições violentas, e caminha com pés firmes diante  
das numerosas tribulações e dos golpes 

de tempestades furiosas. 
EIe caminha para o triunfo através da via do martírio. 

O martírio exprime e implica uma fidelidade  
que vai até o cumprimento da missão recebida,  

por causa de Deus, de Quem a recebemos, 
e por causa dos irmãos, a Quem Deus nos enviou” 
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98

A      s palavras da página ao lado são de dom Leo Meu-
rin, jesuíta, missionário e bispo de Bombaim, na 

índia. Voltava à Alemanha para recolher fundos para a 
missão. Na viagem para a sua terra, passava pelo Cairo.  
Tinham-lhe apresentado um jovem missionário italia-
no que, com seu entusiasmo, parecia querer revolucio-
nar as técnicas da evangelização na África. Seu nome  
era Daniel Comboni. 

O bispo ficara tão impressionado que, falando aos 
seus ouvintes e benfeitores da Alemanha, convidava-os 
a fazer sua oferta não só para a índia, mas também para 
a missão da África, que ele julgava muito mais necessi-
tada, e para Comboni, a quem chamava de “Francisco 
Xavier da África”. Passou-se um século e meio. No dia 5 
de outubro de 2003, na grande Praça de São Pedro, em 
Roma, numa manhã cinzenta e chuvosa, Daniel Comboni 
foi colocado, de fato, ao lado de Francisco Xavier, como 
santo da Igreja católica. 

Nas palavras do escritor francês Jean Guitton, os 
santos “são contemporâneos do futuro”. Isto é, são fi-
guras que se destacam, por sua grandeza, em todos os 
tempos, pois trazem ensinamentos e propostas que não 
se restringem a um lugar e menos ainda a uma época.  
Mostram a riqueza da humanidade que cada ser humano 
possui: o poder dos sonhos, a força das paixões, a impor-
tância dos ideais; falam de coisas que são permanentes e 
imperecíveis e nisso acabam sendo referenciais que aju-
dam a travessia humana sempre. 

Estas páginas são oferecidas aos leitores do Brasil 
para que Daniel Comboni, missionário na África Central, 
santo para hoje e para todos os tempos, seja conhecido, 
invocado e imitado. 

“ Passarão dois séculos e ainda se falará dele,  
porque foi ele que encontrou 

a chave para descobrir o grande problema da 
cristianização da África Central” 

Colônia - Alemanha, 15 de agosto de 1869 
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Em 1870, ao terminar um relatório que estava fa-
zendo para o cardeal encarregado das missões, em 

Roma, Comboni escreveu: 

“Só tenho uma vida para oferecer 
pela salvação dos africanos: gostaria de ter mil;  

e as ofereceria todas para esse fim” 

É uma frase que resume de maneira clara a figu-
ra e a história de Daniel-Comboni, um homem de um 
sonho só e de uma única grande paixão. Alguém que 
viveu pela África e a ela se entregou de corpo e alma.  
Fez em apenas 50 anos de vida aquilo que humanamente 
exigiria várias vidas para poder ser feito. Uma vida apai-
xonante, intensa, quase sempre extraordinária. Nunca pe-
quena, mesquinha. 

Fora algumas poucas regiões litorâneas mais desenvol-
vidas, a África do século XIX era um continente desconhe-
cido e proibido. Poucos tinham conseguido chegar a seu 
interior. Para fazê-lo, era necessário vencer as correntezas 

dos rios e das cachoeiras, os obstáculos dos desertos e das 
matas, resistir ao calor sufocante do dia e aos perigos da 
noite. Era necessário adaptar o corpo ao clima, às chuvas 
e às longas estiagens, à fome e à sede, aprender a lidar com 
animais e doenças e se defender da hostilidade de muitas 
populações locais. A África não era lugar para europeu.  
Além de não ter estrutura física para suportar o ambiente, 
era vista e considerada um inimigo, pois ainda não haviam 
sido canceladas as marcas da escravidão. Em pouco mais 
de três séculos de investidas de traficantes e caçadores de 
escravos, inteiras populações foram dizimadas e nenhum 
branco era bem-vindo, nem os homens de Igreja. Pelas 
dificuldades naturais e pela hostilidade, nenhum grupo 
religioso ainda penetrara na África Central. 

Esse foi o ambiente que Comboni escolheu para viver 
seus sonhos e trabalhar como missionário.
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Comboni nasceu em uma linda região do norte da 
Itália, desenhada entre o Lago de Garda e as montanhas: 
lugar bonito, mas de gente rude, acostumada ao trabalho 
e ao sacrifício. Era o ano de 1831. A vida não era fácil 
para ninguém naquele tempo e menos ainda para as fa-
mílias pobres dos lugarejos mais afastados dos grandes 
centros urbanos. 

O lugarejo chamava-se Teseul. Do alto, uma vista 
deslumbrante sobre o Lago de Garda e a cidadezinha 
logo abaixo, a pouco mais de um quilômetro, Limone. 

Luigi e Domenica, os pais, 
eram um casal de jardineiros a 
serviço de uma família abastada 
do lugar. Tiveram oito fi lhos. To-
dos morreram ainda crianças. Só 
Daniel, o mais forte, sobreviveu. 
Lógico que era sobre ele que se 

voltavam as atenções e as esperanças do casal. 
Na família Comboni, o pão vinha do trabalho duro 

de Luigi, que cuidava do jardim e de alguns animais do 
patrão. Na pequena casa, só havia as coisas 
essenciais, pouca comida, a roupa indis-
pensável para se proteger do frio do in-
verno, quase nenhum móvel: nada de 
luxo nem esbanjamento. A riqueza era a 
estrutura familiar bem sólida e com ela 
os ensinamentos que os pais faziam 
questão de passar aos fi lhos, 
geralmente com severidade e 
rigor. Ensinava-se o respei-

to pelos outros, O valor da honestidade, o amor ao tra-
balho e, principalmente, a importância da fé em Deus. 
Os sonhos que se alimentavam não tinham nada de ex-
traordinário e estavam ligados às pequenas coisas de que 
era feita a vida de todos os dias: uma comida melhor e 
mais farta, a saúde, a família... 

Daniel sempre foi orgulhoso desse mundo e nunca es-
queceu as raízes. Um dia, já crescido e importante,  escre-
veu de Paris a um amigo e comentou: “Grandes e ricos 
me cumprimentam e reverenciam. Se eles soubessem... 
que nasci em Teseul...”. 
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Luigi Comboni

patrão. Na pequena casa, só havia as coisas 
essenciais, pouca comida, a roupa indis-
pensável para se proteger do frio do in-
verno, quase nenhum móvel: nada de 
luxo nem esbanjamento. A riqueza era a 
estrutura familiar bem sólida e com ela 
os ensinamentos que os pais faziam 
questão de passar aos fi lhos, 
geralmente com severidade e 
rigor. Ensinava-se o respei-

Daniel Comboni ainda garoto

Teseul, onde nasceu Daniel Comboni, em 15 de março de 1831.
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Ainda garoto manifestou o desejo de ser missioná-
rio no Japão. Tinha despertado para essa ideia ao  

ler um livrinho, Vitórias dos Mártires, de Santo Afonso 
Maria de Ligório, que contava histórias de missionários 
que, no Japão, tinham passado por muitas dificuldades e 
pela grande prova do martírio. Daniel ficara impressio-
nado: em sua imaginação juvenil, ele também partia, dei-
xava tudo para trás e era missionário e mártir nas terras 
distantes do Sol Nascente. Coisas e sonhos de crianças 
que, sem dúvida, a vida e o tempo teriam desfeito. 

Restava o fato de que Daniel era um garoto inteligen-
te. Os pais resolveram dar-lhe a pos-

sibilidade de estudar. Com imen-
sos sacrifícios, levaram-no, aos 11 
anos, para Verona, a cidade mais 
importante da região, onde eles ti-

nham uma família de conhecidos. 
Perto, havia boas escolas que pare-

ciam ser o caminho necessário para 
construir algo diferente daquilo 

que se encontrava nas mon-
tanhas. 

Depois de um ano com 
os parentes, Daniel foi 
acolhido no colégio de 
um jovem sacerdote, o 
pe. Mazza, que trabalha-
va para ajudar os garotos 

mais pobres e inteligentes da cidade, pois acreditava que 
a dignidade se conquista com esforço e sacrifício. 

No colégio, havia também um grupinho que, em 
meio aos outros, estudava para seguir a vida religiosa. Pa-
dre Mazza não acolhia os garotos para que se tornassem 

padres. Queria, em primeiro lugar, que se tornassem gen-
te. Se, depois, alguém sentisse um apelo especial para a 
vida sacerdotal, seria ajudado também nisso, mas na hora 
apropriada. 

Padre Mazza era chamado cari-
nhosamente de “padre Congo”, 
porque tinha uma afeição muito 
grande por lugares distantes. Fala-
va disso aos garotos e, quando po-
dia, organizava encontros com 
missionários que passavam pela ci-
dade. Queria abrir os horizontes de 
seus garotos e mostrava que a vida 

tem sentido quando é vivida por algum grande ideal. Da-
niel, ainda muito novo, escutava, refletia. Com a generosi-
dade e o ímpeto de um adolescente que descobria a vida, 
estava fascinado por aquele mundo, e em seu coração já ti-
nha tomado a decisão de ser um dia padre e missionário. 
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Comboni no Cairo
aos 30 anos.

Verona, Itália, no século 19.

Pe. Nicolau Mazza
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No começo, sentia-se atraído pelo Japão, mas, aos 
poucos, à medida que ia conhecendo as histórias de quem 
voltava da África, passou a se sentir cativado por elas. 
“Foi em janeiro de 1849, quando era estudante de Fi-
losofia, com 17 anos de idade, que jurei aos pés de meu 
venerado superior, o pe. Mazza, consagrar toda a minha 
vida ao apostolado na África Central. Nunca faltei, com 
a graça de Deus e apesar da mudança das circunstâncias, 
à minha promessa. Desde aquele momento não tive ou-
tro objetivo senão preparar-me para tão santa empresa”. 
As palavras de Comboni explicam por si mesmas como 
houve um caminho de busca e amadurecimento e, aos 17 
anos, uma decisão que se revelaria no tempo fundamental 
para toda a vida: 

“Consagrar-se à África Central”. 

Com a curiosidade e o entusiasmo do adolescente, 
Daniel Comboni começou a se interessar pela Áfri-

ca. Queria saber tudo: a geografia, a história, a situação 
de alguns povos e de algumas civilizações. Naquela épo-
ca, certas ideias “liberais”, que eram bastante difundidas 
nos ambientes culturais e nos movimentos políticos das 
cidades, despertavam nos jovens interesses que as esco-
las não satisfaziam. Algumas coisas eram até proibidas. 
Muita preocupação com a África era vista como algo es-
tranho, de certa forma suspeito. Comboni pouco se im-
portava com isso e devorava os livros que o colocavam 
em sintonia com a África e seus pro-
blemas. Essa febre de conhecimentos, 
que começou nos anos da formação, o 
acompanhou a vida inteira e foi res-
ponsável por feitos importantes 
da vida de Daniel. Das línguas, 
teve familiaridade com hebrai-
co, árabe, espanhol, francês 
e inglês. Chegou a aprender 
alemão, português, além de 
vários dialetos árabes e de 
algumas línguas africanas. 
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Daniel Comboni, aos 31 anos 
de idade, uma juventude 

marcada pelo desejo de se 
doar aos mais pobres, não só 
na Itália, mas, sobretudo, aos 

povos distantes.
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Quando, em 1854, aos 23 anos de idade, Daniel 
Comboni foi ordenado sacerdote, pe. Mazza, seu su-
perior, estava querendo começar, com o seu pessoal, 
algum trabalho missionário na África: já tinha feito con-
tatos com algumas situações e com as autoridades da 
Igreja e aos poucos o projeto ganhava corpo, força e 
consistência. Mazza sabia das dificuldades, mas ousado 
como era, resolveu abrir uma nova frente de atividade 
para o Instituto que dirigia. Formou uma equipe de seis 
pessoas e nela incluiu Daniel, o mais novo, que depois 
de ordenado padre estava há três anos se aperfeiçoando 
nos estudos. 

De todo o grupo, Daniel Comboni sempre tinha 
sido o mais entusiasmado com a ideia da missão. Estra-
nhamente, porém, quando Mazza foi comunicar-lhe que 
a decisão estava tomada e que o grupo partiria para a 
África e a missão começaria, em lugar de provocar uma 

explosão de alegria no jovem padre, viu-o fechar-se numa 
cortina de preocupação e tristeza. O que estava aconte-
cendo? Para Daniel, o problema eram os pais. Cansa-
dos pela idade e bastante provados pelas dificuldades da 
vida, não tinha coragem de deixá-los sozinhos. Além de 
tudo, eles passavam por um momento muito difícil do 
ponto de vista financeiro. Como poderia partir e deixar 
tudo para trás? Aconselhou-se com amigos e diretores 
espirituais. Foram semanas de angústia. No fim, tomou 
a decisão: se a África era realmente chamado de Deus, 
Ele encontraria  as maneiras de cuidar também dos ve-
lhos pais. 

A eles mandou uma foto, em cujo verso estavam es-
critas as palavras de Jesus: “Quem ama o pai e a mãe 
mais do que a mim, não é digno de mim!”. A mãe, mos-
trando às  amigas, comentava: “Dos oito filhos que 
Deus me deu, sobrou-me apenas um! De papel”. 

“ Depois de ter pedido conselhos a Deus
e aos homens, vi que as missões são a minha
verdadeira vocação ” 

Nesta pintura, dom Nicolau Mazza
abençoa os seus missionários pouco antes
de partirem para a África. Na expedição,
que saiu de Trieste em 10 de setembro de 1857,
estava também o jovem Daniel Comboni.
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O impacto com a África foi dramático. A expe-
dição partiu da Itália em novembro de 1857 e 

chegou à missão de Santa Cruz, nas margens do rio 
Nilo, só em 14 de fevereiro de 1858. Preparada para 
ser o começo de um grande trabalho apostólico, so-
nhada por muito tempo e organizada em todos os seus 
aspectos, idealizada para ser a base da Igreja no conti-
nente africano, virou logo um pesadelo. Havia muitas 
barreiras: primeiro, a língua, mas era o de menos. As 
dificuldades maiores vinham do clima insuportável: os 
europeus não estavam acostumados a um calor de mais 
de 40 graus. E havia o problema das doenças, princi-
palmente a malária. O corpo não resistia. Até os mais 
fortes eram vencidos pelas diarreias, os problemas in-
testinais e as febres. 

Tinha um outro obstáculo a superar, o fato dos mis-
sionários serem brancos: brancos como os escravagis-
tas, que tinham saqueado as aldeias e levado os melho-
res jovens para outros continentes. O povo não gostava 
dos brancos. Eram vistos não só como estranhos, mas, 
principalmente, como ameaças. 

De toda maneira, foram as muitas dificuldades liga-
das ao clima que venceram aquele grupo de aventurei-
ros. Depois de apenas 40 dias, o padre Francisco Oli-
boni, de 33 anos, faleceu. Pouco antes de morrer, tinha 
pedido aos seus companheiros: “Mesmo que fique só 
um, não desistam!”. 

Havia em todos o desejo de não desistir, mas não 
era suficiente querer. A malária vinha quando menos a 
esperavam, e sempre deixava para trás um grupo mais 
fraco e mais desanimado. O próprio Daniel várias vezes 
pegou a doença. 

Em novembro daquele ano, depois de muitas difi-
culdades de adaptação, um barco trouxe o correio e 
duas notícias inesperadas: a morte, em Cartum, de um 
membro do grupo e, quatro meses antes, de Dome-
nica, a mãe que Comboni havia deixado em Limone. Fr
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Desenho feito por Comboni – Missão de Santa Cruz.
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Eram os sonhos se chocando com a vida e deixan-
do no coração dos jovens missionários a sensação 
de ter exagerado nos ideais e na busca de coisas 
impossíveis. 

O grupo começou a se perguntar se aquele lugar e 
a missão que queriam construir teriam futuro. Tudo 
indicava que não. Resolveram recuar e voltar a Car-
tum, a capital. Mesmo assim, um terceiro companhei-
ro faleceu e Daniel, muito enfraquecido e fisicamente 
esgotado, contra a sua vontade, foi chamado de volta 
à Itália. 

A experiência durou menos de dois anos. Desses, 
apenas 11 meses na missão de Santa Cruz. O preço 
pago: três vidas humanas e a constatação de uma ini-
ciativa sem nenhuma possibilidade de realização. 

Um verdadeiro fracasso! 

Desenho da morte de Francisco Oliboni.

Mapa das viagens de Comboni

Fracasso
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De volta à Itália, Comboni não demorou a recuperar 
as forças. Mazza, o superior, designou-o para ou-

tros serviços internos, encarregando-o de cuidar da edu-
cação dos jovens africanos que estudavam em Verona.

Um dia, eles souberam de um grupo de escravos que 
havia sido resgatado por um navio inglês e que se en-
contrava no porto de Aden, atual Yemen, à espera de 
alguma sistemação. Mazza pensou que poderia trazer 
alguns para estudar na Itália, em seu colégio de Verona. 
Deu ao Comboni essa tarefa: ir e trazer quantos pudes-
se. Este logo partiu.

Comboni conhecia a escravidão. Referia-se a ela 
como ao “infame tráfi co de carne humana, infame ne-
gócio que humilha e degrada toda a humanidade”. Ain-
da prosperava naquelas regiões, mesmo que a Europa 
imaginasse que já tivesse sido extinta. 

Não conseguiu naquela ocasião fazer o que pensava. 
Ao chegar, encontrou o problema já parcialmente re-
solvido. Muitos jovens tinham sido encaminhados para 
famílias do lugar ou outras instituições. Só conseguiu 
juntar um grupo de sete e levá-los, e até com muitas 
difi culdades. 
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“ Nunca paixão alguma criou 
raízes em meu coração, a não 
ser o amor pelos africanos. 
Foi o primeiro amor da 
minha juventude”

Comércio de escravos na 
época de Comboni.
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A escandalosa realidade da escravidão, porém, per-
maneceu gravada em seu coração. 

Numa ocasião, ao atravessar o deserto, encontrou 
várias caravanas de jovens que eram levados aos mer-
cados da costa para serem vendidos. Descreveu assim 
o que viu: “Em minha viagem de nove dias, encontrei 
mais de mil destes infelizes em várias caravanas. Eram 
rapazes e moças, completamente nus, atados promiscua-
mente – de oito em oito, ou dez em dez –, com uma cor-
da no pescoço reforçada ainda por uma trave para que 
não fugissem; outros com os braços atados nas costas e 
puxados por uma corda; outros, presos com correntes 
de ferro aos pés; outros ainda, amarrados à sheva, uma 
espécie de canga que acaba em triângulo e prende dire-
tamente o pescoço dos escravos... Encontrei ainda mui-
tos cadáveres de escravos sucumbidos à fadiga e caídos 
mortos pelo caminho”. 

A Europa ignorava essa realidade. Comboni fez de 
tudo para divulgá-la, sensibilizando pessoas e, sobre-
tudo, para tentar ajudar alguém. Denunciou, escreveu, 
arrecadou dinheiro, foi pessoalmente brigar com auto-
ridades para libertar alguém, recorreu a estratagemas 
para burlar leis e burocracia. Uma vez queria fazer uma 
expedição à África Oriental para resgatar de cinquenta 
a cem jovens e dizia: “De minha parte estou disposto a 
fazer qualquer sacrifício e a sofrer todas as provações e 
canseiras por grandes que sejam para realizar tal empre-
endimento”. Não conseguiu. Os custos ultrapassavam 
suas possibilidades. 

Nesse intervalo de tempo, a missão de Santa Cruz e 
toda a região, inicialmente entregue aos cuidados 

pastorais do pe. Mazza, passou a ser confiada aos fran-
ciscanos. Era um grupo mais forte e organizado. Talvez 
conseguissem onde os outros haviam fracassado. Mas 
não foi bem assim. Para eles também a experiência foi 
dramática. Muitos foram enviados e muitos morreram, 
tanto que os franciscanos também desistiram. Diante 
das evidências, Roma tomou a decisão de fechar a mis-
são de forma definitiva e de não mandar mais ninguém 
para lá. 

Mergulhado em uma grande reflexão, Comboni se 
perguntava por que as coisas não funcionavam e onde 
estaria o problema. Em 1864, escreveu: “Sinto-me de-
solado ao constatar o pouco que os franciscanos e nós 
conseguimos fazer pela África Central... Entre outras 
coisas, quero tratar exaustivamente com Propaganda 
Fide (a estrutura do Vaticano encarregada das missões) 
a maneira de trabalhar, com sucesso, para o bem da 
África, fazendo menos sacrifícios”. 

Não sabemos o que de fato Comboni andava pen-
sando. Sabemos, porém, que poucos dias depois, lá esta-
va ele em Roma. Havia uma festa de beatificação da qual 
queria participar e aquela seria uma boa oportunidade 
para discutir a situação da missão na África Central com 
Propaganda Fide. São suas as palavras: “No dia 15 de 
setembro de 1864, participando na basílica de São Pe-
dro dos festejos pela solene beatificação de Margarida 
Maria Alacoque, tive uma luz do plano que iria usar para 
a regeneração da África”. 

Comboni fala em “luz”. Não sabemos exatamente o 
que foi, mas certamente mexeu profundamente com ele. 
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Da basílica de São Pedro ele foi direto para casa e 
começou a escrever. Diz ter trabalhado ininterrupta-
mente por 60 horas seguidas. Três dias depois, o tal 
“plano” já estava nas mãos do cardeal Barnabó, prefei-
to de Propaganda Fide. Mais tarde, Comboni comen-
tou: “Creio que este plano seja obra de Deus porque 
me veio como um raio que, improvisamente, invadiu 
meu pensamento”. 

De que se tratava? De um projeto bastante ambi-
cioso: criar na África, em lugares estratégicos e aces-
síveis também aos missionários europeus, estruturas 
onde fosse possível preparar pessoas que, bem for-
madas e animadas, voltassem para as suas regiões e se 
tornassem eles mesmos sujeitos da missão e da evan-
gelização do continente. Não só padres, mas também 
leigos, professores, enfermeiras, catequistas, artesãos e 
todos que estivessem dispostos a colaborar. Ele resu-
miu isso em uma frase: 

                “Salvar a África com a África”. 

Comboni entendia que o trabalho missionário não 
dava certo porque estava mal organizado. O que 

ele chamava de “plano” era algo muito prático: os eu-
ropeus levariam seus recursos, seus conhecimentos, 
suas iniciativas até o continente africano e os africanos 
viriam adquirir a bagagem que julgassem necessária 
para começar a trabalhar na mudança dos destinos do 
continente. As palavras de Comboni eram claras: “É 
preciso criar numerosos institutos de ambos os sexos 
para circundar a África, colocando-se inteligentemen-
te em lugares estratégicos bem próximos das regiões 
internas, mas em terrenos seguros e em lugares desen-
volvidos, onde possam viver tanto o europeu como 
o africano”. Portanto: institutos masculinos e femini-
nos, colégios e universidades, em território africano, e 
abrindo suas portas para acolher jovens e moças dis-
postos a investir na transformação de seus países. 

Não precisava inventar tudo nem começar do nada. 
Comboni achava que havia muita coisa já feita. Quan-
do ele apresentou o plano, todos lhe manifestaram 
apreço e lhe deram o maior incentivo. Parecia tudo 
fácil. As ordens religiosas e as congregações podiam 
dar alguém. Os governos podiam colocar à disposição 
alguns recursos. As Igrejas europeias podiam se mobi-
lizar. Dizem que ele foi explicar o projeto até ao papa 
e o fez com tanto entusiasmo que acabou avançando 
nele e encostando-o na parede, provocando, no final, 
uma risada no próprio pontífice. 

Com o plano na cabeça e a paixão pela África no 
coração, Comboni se colocou em movimento. Come-
çou a percorrer toda a Europa, da França à Inglater-
ra, da Áustria à Alemanha. Mexeu com todos. Bateu à 
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Desenho de Comboni – Missão Santa Cruz
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porta de institutos e congregações, de padres e bispos, de 
príncipes e reis. A todos falava da mesma coisa: do plano, 
da África, da evangelização do continente. Todos gos-
tavam. Alguns o consideravam ambicioso demais, mas 
muitos se comprometiam a ajudá-lo. O problema prin-
cipal eram as pessoas. Comboni encontrava uma resis-
tência muito maior do que imaginava. Ele propunha uma 
ação conjunta de várias forças, coordenadas por Roma... 
Evidentemente era utopia. O próprio instituto ao qual 
ele pertencia, depois da morte do pe. Mazza, o fundador, 
virou-lhe as costas. 

Havia um duplo problema: de um lado, faltavam pes-
soas, mas, de outro, Comboni parecia percorrer um cami-
nho independente demais, que começava a despertar re-
jeição e ciúmes. Não poucos pensavam que os superiores 
deviam impor-lhe limites. 

“Trabalha-se com as mãos e com a cabeça,  
viaja-se com os pés e os barcos! 

É preciso estudar, suar, sofrer, alegrar-se. 
Isto é o que quer de nós a Providência” 
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Um grande projeto nas mãos, mas sem pessoas para 
realizá-lo: essa era a realidade. Foi por isso que, no 

dia 1º de junho de 1867, Comboni fundou em Verona, 
na cidade onde tudo tinha começado, um instituto de 
missionários só para a África: quem entrava sabia qual 
seria seu destino e onde deveria estar seu coração. Faria 
um juramento para manifestar esse desejo e viveria só em 
função disso. 

Comboni começava só. Parecia não se dar conta de 
como as coisas seriam complexas. Por exemplo: mesmo 
que houvesse pessoas interessadas e disponíveis, quem 
as prepararia? Quem criaria as estruturas necessárias? 
Quem o ajudaria a construir todo aquele sonho? Com-
boni foi à França; juntou três religiosos da congregação 

de São Camilo, conversou 
com um instituto de irmãs, 
reuniu um grupinho de 16 
professoras negras que ti-
nham sido resgatadas por 
padre Mazza e formadas 
nos colégios de Verona, 
e com eles começou. No 
final daquele ano, na cida-
de do Cairo, no Egito, um 
instituto masculino e outro 

feminino já estavam se organizando e abrindo as portas 
para acolher os primeiros jovens. 

A cidade era a porta de entrada para a África, o lugar 
que para Comboni podia ser a ponte ideal entre Europa 
e África. Foi por isso que decidiu montar lá as suas estru-
turas. Desse momento em diante, sua atividade tornou-se 
frenética. Para consolidar as obras, precisava de recursos 
que só encontrava na Europa, por isso, frequentemente, 
ia bater de porta em porta, pedindo ajuda. Pedia orações, 
pessoas e dinheiro, acreditando que era essa a matéria-
-prima de que necessitava para realizar seus objetivos. 
Quando ficava só, sobretudo nas noites maldormidas, ao 
rezar diante do sacrário, costumava mudar um pouco a 
ordem das coisas. Pedia a Deus que lhe enviasse cruzes, 
pessoas e dinheiro, nessa ordem, convencido de que as 
coisas importantes sempre nascem aos pés da cruz e pre-
cisam ser feitas com sacrifício. 
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Os institutos masculino e feminino fundados por 
Comboni no Cairo – Egito.

Sede do Instituto de 
Missionários só para 
a África – Verona.
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Em 1870, Comboni conta ter tido uma outra ideia: 
“Um dia estava mergulhado em meus pensamentos 

quando, como um raio, veio-me uma ideia: aproveitar o 
Santo Concílio Ecumênico para me apresentar a todos os 
bispos do mundo católico, reunidos ao redor do túmulo 
de São Pedro para tratar com o Vigário de Cristo os mais 
importantes assuntos da Igreja católica”. 

O papa Pio IX tinha convocado um Concílio, o 
Vaticano I. Os bispos deviam se encontrar para discu-
tir os temas mais importantes. da vida da Igreja. Esta, 
por sinal, passava por transformações muito profundas. 
Todo o poderio militar e político dos papas, acumula-
do ao longo de séculos, estava sendo colocado em dis-
cussão pelos novos movimentos que propunham so-
ciedades autônomas do poder religioso. Havia ventos 
de renovação soprando muito fortes, e o papa sentia a  
necessidade de discuti-los com seus colaboradores do 
mundo todo. 

Para Comboni, era a oportunidade de levar os proble-
mas da África. Mas tinha um detalhe: o Concílio era en-
contro de bispos, e ele não era bispo. Em sua empolgação 
e criatividade, logo encontrou uma forma. Sabendo que 
cada bispo podia levar para o Concílio algum assessor, 
ele pediu ao bispo de Verona, de quem era amigo, que o 
aceitasse como assessor particular. 

O bispo aceitou e Comboni preparou um documento. 
Chegando a Roma, passou-o a todos os bispos que en-
controu, conseguindo a assinatura de setenta deles. Nesse 
documento, pedia que toda a Igreja assumisse a responsa-
bilidade missionária e fizesse algo para os “100 milhões” 
de africanos que dizia estarem esquecidos e abandonados 
por todos. Queria que a África voltasse a ocupar o lugar 

central das preocupações da Igreja e que fosse prioridade 
na evangelização. 

O próprio papa mostrou-se simpático à ideia de Com-
boni e decidiu que a questão entraria na pauta do Concí-
lio. Só que, por causa das turbulências políticas da época, 
os trabalhos tiveram que ser interrompidos. O Concílio 
foi suspenso. Os bispos voltaram para suas dioceses, es-
perando uma nova convocação. Comboni voltou ao seu 
trabalho e o assunto ficou esquecido. 
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“No decurso de minha árdua e laboriosa empresa,  
mais de vinte vezes me senti abandonado por Deus,  
pelo papa, pelos superiores, por todos os homens” 

Fotografia tirada após audiência com o papa Pio IX.
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Recomeçaram as viagens, palestras, reuniões inter-
nacionais, contatos e, sobretudo, cartas. Nos pri-

meiros cinco meses de 1871, ele conseguiu escrever 
1.347 cartas, perdendo incontáveis horas de sono, entre 
uma viagem e outra, muitas vezes lutando contra as fe-
bres que periodicamente o atacavam. Fundou até uma 
revista para poder divulgar suas ideias e animar os co-
laboradores a manter um pouco da paixão que lhe ardia 
no peito. No dia 1 º de janeiro de 1872, fundou um outro  
instituto, o das irmãs combonianas, chamadas inicial-
mente de Pias Mães da Nigrícia. 

Comboni via claramente que uma parte importante 
do trabalho podia ser desempenhado só por mulheres: 
antes de tudo, nos colégios femininos, onde precisa-
vam acolher e acompanhar as meninas que chegavam e 
fazer um pouco de tudo; mas também nas missões, que 
eram centros de atividades de todo tipo: educativas, 
sanitárias, religiosas e de promoção humana. 

“Eu não posso fazer uma grande missão sem as ir-
mãs”, admitia Comboni. Sabia que elas eram importantes 
como colaboradoras, pela sua dedicação e generosidade, 
e indispensáveis na possibilidade de chegar às famílias. 

Em um relatório preparado anos antes, onde tentava 
detectar as causas de tantos fracassos anteriores, escre-
veu a uma organização europeia que o apoiava: “Muito 
antes devia ter sido fundada uma congregação de irmãs 
missionárias, pois elas teriam dado à missão uma ajuda 
poderosa e indispensável, principalmente na divulgação 
da fé no seio das famílias”. Mesmo no meio de intermi-
náveis dificuldades, tão comuns aos grandes empreen-
dimentos, a missão da África Central, com a ajuda de 
leigos e mulheres, começava a renascer. 

Roma não demorou a reconhecer o trabalho reali-
zado por Comboni e, em 1872, o papa nomeou-o pri-
meiro Vigário da África Central e, quatro anos mais 
tarde, bispo. Quando Comboni chegou a Cartum, com 
um grupo de treze missionários e como representante 
oficial da Igreja e pastor, pronunciou, durante a homilia, 
um discurso que ficou na história do Instituto: “Volto 
ao vosso meio para nunca mais deixar de ser vosso... e 
o dia mais feliz de minha vida será aquele em que puder 
dar minha vida por vós”. Eram palavras que vinham do 
coração, que de certa forma resumiam toda sua vida e que 
revelavam como, por trás das atividades que o ocuparam 
naqueles anos, havia também uma espiritualidade forte, 
bem motivada e alicerçada nos fundamentos da vida cris-
tã, além de um amor sem medidas pelos africanos. 

“Sem as irmãs, não se consegue  
fazer trabalho missionário na África”
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Missionárias Pias Mães da Nigrícia com monsenhor Francisco Sogaro.
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Para Comboni, a missão é iniciativa e obra de Deus. 
Ela exige que o missionário esteja muito em comu-

nhão com Ele para que os frutos apareçam. Quando teve 
a inspiração do plano em Roma, disse tê-la abraçado com 
todas as forças porque entendia que era algo que vinha 
do coração traspassado de Cristo crucificado. Amava a 
África porque amava a Cristo e sentia que Cristo tinha 
morrido também pelos africanos. Por isso gostava de 
contemplar o crucificado. Pensando na África, dizia sen-
tir “mais fortes as batidas de seu coração”. Eram expres-
sões de um homem de fé profunda e, sobretudo, apaixo-
nado. Para ele, tudo vem de Deus e é expressão do amor 
que Ele tem por nós. 

Ao lado de uma forte espiritualidade, Comboni era 
homem realista e muito prático. Ao falar da necessida-
de de resgatar a África de seu sofrimento, via a impor-

tância de tornar concretas essas expressões e o fez ini-
ciando, em Malbes, uma aldeia agrícola onde os negros 
convertidos podiam trabalhar em paz e construir famí-
lias cristãs. Ao mesmo tempo, nunca deixou de pensar 
em expandir o trabalho de evangelização. Abriu novas 
missões no sul, preparando-se para chegar até Uganda.  
Nada parecia detê-lo: nem as dificuldades físicas, nem 
as doenças. Numa ocasião, para ir da cidade do Cairo a 
Cartum, gastou 98 dias. Em outra, teve que viajar 82 dias 
com um braço quebrado depois de ter caído de um came-
lo. Enfrentava as dificuldades sem desânimo, movido por 
um inquebrantável zelo apostólico. 

Certa vez, escreveu a uma senhora da alta socieda-
de francesa: “Escrevo-lhe debaixo de uma grande árvore 
que atualmente é nosso palácio. Faz um calor de 45 graus 
e ainda não chegamos à metade de março”. Deixava en-
tender que o pior estava ainda por vir. 

Em 1878, a África Central foi castigada por uma gra-
víssima carestia, seguida de peste, que dizimou a popula-
ção. “Mais da metade da população já morreu”, escreveu 
à Propaganda Fide. “Estou só. Aqui eu sou bispo, páro-
co, superior, padre, médico, enfermeiro e coveiro”. Era 
o preço que ele pagava por querer estar sempre do lado 
dos pobres. 

Além disso, tinha dívidas que lhe tiravam o sono, no 
Cairo e em Verona, onde os Institutos por ele fundados 
tinham dificuldades a consolidar. E havia sofrimentos de 
outros tipos, mais íntimos, que ele não gostava de parti-
lhar com ninguém, mas que o atormentavam profunda-
mente. Eram ataques contra a sua pessoa, a integridade 
moral de sua vida, e que eram orquestrados por colabo-
radores e pessoas próximas. Alguns desses problemas 
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Aldeia de Malbes para a formação de famílias cristãs
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Famoso baobá, árvore gigante, na aldeia de Malbes.

foram levados até para Roma, onde Comboni um dia 
teve que ir para se explicar. 

Em agosto de 1881, depois de uma longa viagem 
entre as montanhas Nuba e de uma visita pastoral a 
algumas missões, Comboni adoeceu. Vários de seus 
colaboradores já tinham perdido a vida: três padres, 
uma religiosa, um leigo... Ele sabia que estava chegan-
do também a sua hora. 

No dia 27 de setembro, de Cartum, escreveu uma 
última carta: “Nós aqui já não tiramos mais nem o ve-
lório da capela. Toda missa que celebramos é missa de 
corpo presente. Antes de ontem, foi o pe. Moron que 
nos deixou. Ontem, foi o pe. Antônio. Hoje, a irmã 
Maria. Outros estão lutando contra as febres tropicais. 
Eu mesmo estou doente. Mas o que mais me aflige 
não é isso, mas as notícias que me chegam da Itália. Já 
não tenho mais forças para escrever e agora que não 
preciso mais me defender dos assaltantes, tenho que 
me defender das calúnias que estão levantando contra 
mim. Estou desesperado porque não sei mais como 
pagar as contas aqui no Sudão e me comunicam que, 
também lá em Verona, estou cheio de dívidas... Che-
guei ao ponto de, enquanto estava celebrando missa de 
corpo presente por um irmão falecido, ter de deixar o 
altar para ir socorrer outro que morreria uma hora de-
pois. O que me conforta é que, se não tiver consolação 
na terra, a terei no céu”. 

Foi o que teve em 10 de outubro de 1881. Passou 
a última noite falando da família, da infância, do pai, 
da sua pequena e querida Teseul. Mas as últimas pala-
vras foram as de um fundador que sente estar à beira da 
morte e deixa aos seus seguidores as últimas recomen-
dações, de forma meio apressada, mas clara: “Tenham 
coragem; tenham coragem nesta hora difícil e mais ain-
da no futuro. Não desistam. Não desanimem nunca. 
Enfrentem sem medo todo tipo de tempestade. Não te-
nham medo. Eu morro, mas minha obra não morrerá”. 

O servo foi fiel até o fim. O povo que ele amou e 
que o tornou um deles chorou sua morte: “Morreu 
o pai dos pobres”, disseram, chorando, naquela noite. 
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Aldeia nas montanhas Nuba, fundada em 1874.
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Hoje Daniel Comboni é santo. Foi canonizado pelo 
papa João Paulo II, na praça de São Pedro, Roma, 

na manhã do dia 5 de outubro de 2003. 
O processo de beatificação e canonização costuma 

acontecer quando, além de uma vida exemplar e heroica 
por parte de alguém, pode-se comprovar que ela fez um 
ou dois milagres. De Comboni se dizem tantas coisas. 
Os maiores sinais que ele deixou foram sem dúvida o 
de ter formado uma Igreja, na África Central, hoje viva, 
dinâmica, florescente e com espírito missionário, e de ter 
dado vida a grupos (hoje, quatro) que, inspirando-se nele, 
vivem seus mesmos ideais nos quatro cantos do mundo. 

Para a canonização, no entanto, foram dois os mila-
gres atribuídos a Comboni e reconhecidos oficialmente 
pela Igreja. O primeiro aconteceu em 1970, no Brasil. 

O caso foi a cura de uma meni-
na, Maria José da Paixão Oliveira, de 
10 anos. Internada com fortes dores 
na barriga e levada de urgência para 
a mesa de cirurgia, os médicos cons-
tataram que havia uma infecção in-
terna já muito avançada, a ponto de 
ter necrosado boa parte do intestino. 
Não viam como poderiam fazer algu-

ma coisa para salvá-la. Do jeito que a abriram, também 
a fecharam. Uma irmã comboniana, chegando ao leito 
da menina agonizante, colocou-lhe debaixo do traves-
seiro uma pequena imagem de Comboni. Rezou com 
fé junto dela. Depois de alguns dias, curada, a menina  
deixou o hospital. Os médicos, incrédulos, quiseram ver 
o que tinha acontecido. Levaram de novo a menina para 
a mesa de cirurgia e nada encontraram. 

O segundo milagre aconteceu no Sudão, a terra da 
qual Comboni foi bispo. Lubna Abdel Aziz, uma mu-
çulmana sudanesa, é internada na maternidade St. Mary 
de Cartum, administrada pelas irmãs combonianas.  
Espera o quinto filho e passa pela quinta cesariana. De-
pois do parto, tem uma hemorragia incontrolável junto 
com outras complicações. Os médicos não sabem mais 
o que fazer. Tentam de tudo para estancar a hemorra-
gia, mas não conseguem. As irmãs e o corpo médico se 
sentem impotentes. Começa uma corrente de oração. 
“Colocamos debaixo do travesseiro da mulher agoni-
zante uma imagem de Comboni e a confiamos a ele”, 
conta a irmã que acompanhava a paciente. “Eu tentava 
explicar à mãe da paciente e à própria paciente quem era 
Comboni e pedia a ela que invocasse a sua intercessão. 
Tinha um certo receio, porque era muçulmana. Contu-

Sa
nt

ida
de

Maria José da
Paixão, atualmente.

Canonização de Daniel Comboni, no dia 5 de outubro de 2003,
na Basílica de São Pedro – Vaticano.
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do, expliquei a ela que Comboni viveu aqui para levar a 
todos o amor do Senhor. Ele amou o Sudão e os suda-
neses. Morreu aqui, no meio desse povo. Nós sabemos 
que agora ele se encontra junto de Deus e é seu amigo. 
Por isso podemos pedir a ele favores. É o que estamos 
fazendo”. 

Nas orações, o pessoal implorava: “É mãe de cinco 
filhos! Como permites que morra? Não faças esse pape-
lão... Cure-a!” 

No outro dia, inexplicavelmente, Lubna começa a me-
lhorar. Uma semana mais tarde, deixa o hospital. Como 
boa muçulmana, ela e o esposo vão à Meca agradecer ao 
seu Deus pela graça conseguida... 

Este último fato faz lembrar o ano de 1929 quando, 
em Cartum, celebrou-se o processo diocesano para intro-
duzir a causa de beatificação de Daniel Comboni. Havia 
muitas testemunhas presentes que o tinham conhecido 
pessoalmente. Entre elas, muçulmanos e até um ex-mer-
cador de escravos. Todos concordavam: “Era bom, ama-
va todos, sobretudo os pobres. Era verdadeiramente um 
homem de Deus, um santo”. Mohamed Yusuf  el Ezzi, 
um camponês, fez o elogio mais bonito: 

“Era bom como o profeta Jesus!”. 

“O mais feliz dos meus dias 
será aquele em que eu puder dar a vida por vocês”  

O que Comboni iniciou sobrevive até hoje. E, de 
certa maneira, este também deve ser considera-

do um milagre: em primeiro lugar, porque tudo que 
foi obra de Comboni nasceu, cresceu e se desenvolveu 
por causa de sua extraordinária doação e capacidade de 
trabalho e liderança. Tudo deixava pensar que, como 
as coisas tinham começado, também morreriam com 
ele. Além dessa ligação estreita com a pessoa e a figura 
carismática que ele foi, surgiram algumas dificuldades 
objetivas. Poucos meses depois da morte do grande 
missionário, o grupo de Comboni sofreu a maior das 
provações quando Mohammed Ahmed ibn-Abdullah, 
um fanático muçulmano, proclamou-se O Mahdi (o 
guia, o restaurador da religião e da justiça) e iniciou um 
movimento, que teve nas incipientes missões do Su-
dão efeitos devastadores. Os missionários foram feitos 
prisioneiros. Isolados, foram pressionados a se torna-
rem muçulmanos. Algumas irmãs, forçadas a contrair 
casamento. Foram anos de duríssimas provações. As 
missões foram devastadas. Os missionários, dispersos. 
A obra de Comboni caminhava melancolicamente para 
o fim. Seu próprio túmulo foi violado e os restos mor-
tais dispersos. 

Mas foi a partir disso que, na virada do século XIX e 
início do século XX, os grupos se reorganizaram, o caris-
ma ressurgiu e voltou a empolgar homens e mulheres de 
todos os continentes. Hoje a grande família comboniana 
é formada por cerca de quatro mil membros, homens e 
mulheres, religiosos e leigos, unidos pela única vontade 
de dar continuidade à obra que Comboni iniciou. 

Em cada lugar, em cada país e continente, o grupo 
tem uma fisionomia. Em comum, a missão. Campos de 
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atividade são os lugares onde vivem os mais pobres e 
abandonados. Eles vão e se solidarizam com as popula-
ções que encontram. Levam solidariedade e esperança. 
Trabalham em comunidade. Procuram testemunhar com 
a vida aquilo que pregam com as palavras. Servem à Igre-
ja e se esforçam para que ela entenda e viva à dimensão 
missionária, acreditando que Igreja sem missão é como 
comida sem sal. 

‘’Eu, os meus missionários, 
as minhas cinco irmãs (que são verdadeiros anjos),  

os meus artesãos somos os mais felizes da terra  
porque estamos nas mãos de Deus” 

Ao Brasil, os missionários combonianos chegaram 
em 1952. O primeiro grupo veio de Portugal, para ani-
mar a colônia portuguesa, principalmente nos Estados do 
Rio de Janeiro e Espírito Santo. Logo se deram conta das 
necessidades que existiam e resolveram ajudar. Em diálo-
go com a Nunciatura Apostólica, decidiram assumir um 
trabalho missionário no sul do Maranhão, em uma região 
de grandes distâncias e com uma presença da Igreja quase 
nula. Logo outros vieram: o Brasil cativava pelos desafios 
e pelas possibilidades imensas de trabalho que oferecia. 

Em pouco tempo o grupo fortaleceu-se e se estabili-
zou nos Estados do Espírito Santo e do Maranhão. 

Da década de 50 até hoje, muitas mudanças ocorre-
ram, tanto na família comboniana, como dentro da Igreja 
e da própria sociedade brasileira. O Instituto fez um es-
forço grande de renovação para poder responder aos de-
safios da realidade. Os missionários foram se abrindo, se 
solidarizando, participando. As situações os levaram para 
vários lugares: entre os agricultores do interior, os índios 
da Amazônia, os negros da Bahia e de outras cidades, os 
menores de algumas grandes periferias, as comunidades 
eclesiais de base, os lugares de conflito, os movimentos 
sociais. 

Hoje há cerca de 80 combonianos trabalhando no 
Brasil. As irmãs são em torno de 40. Há também leigos, 
brasileiros e estrangeiros, que buscam formas de presen-
ça própria em linha com o carisma de Comboni. 

Nunca a caminhada foi fácil, em nenhum lugar do 
mundo. No Brasil, os combonianos sentiram na pele o 
que são a injustiça e a rejeição. Como exemplo, gostam 
de apresentar um jovem padre que veio da Itália, cheio 
de energias e ideais e que, como tantos líderes comunitá-
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esforço grande de renovação para poder responder aos  
desafios da realidade. Os missionários foram se abrin-  
do, se solidarizando, participando. As situações os le-  
varam para vários lugares: entre os agricultores do in-  
terior, os índios da Amazônia, os negros da Bahia e de  
outras cidades, os menores de algumas grandes perife-  
rias, as comunidades eclesiais de base, os lugares de con-  
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Hoje há 120 combonianos trabalhando no Brasil. 
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rios e populares que assumiram a defesa dos mais pobres 
neste país, chegou a derramar o seu sangue para que as 
injustiças fossem vencidas. Contar a sua história é de cer-
ta maneira contar essa outra parte da vida de Comboni, 
que continua nos seus filhos e em todos aqueles que o 
têm como exemplo e modelo. 

Padre Ezequiel Ramin, italiano 
de origem, chegou ao Brasil 

em 1984. No coração, carregava 
os sonhos de todo missionário na 
primeira experiência: conhecer, se 
doar, partilhar a vida e o destino 
das pessoas. 

Depois de uma rápida introdução à língua e aos cos-
tumes locais, foi para Rondônia. A situação era explosiva 
na região naquela época. Fronteira de um novo grande 
projeto de colonização, acolhia pessoas aos milhares. 
Vinham de todo o Brasil. Chegavam carregando tudo, 
principalmente sonhos e esperança. O governo abria es-
tradas, distribuía terra, incentivava o desmatamento e a 
produção, prometia financiamentos, dizia que aquele era 
o futuro e as pessoas respondiam enchendo caminhões e 
ônibus com poucas coisas e levando junto toda a famí-
lia. Para muitos era a chance de construir algo para si e 
os filhos. O que era apenas mato fechado virava cidade 
do dia para a noite. A BR 364, ainda não asfaltada, era o 
corredor de entrada: 1.500 quilômetros de chão que, em 
épocas de chuvas, viravam passarela vermelha de buracos 
e atoleiros. 

Quando chegou, pe. Ezequiel encontrou em Rondô-
nia um mundo em plena agitação. Uma espécie de febre 
colonizadora que contagiava a todos. Havia muito movi-
mento para construir, mas também gente morrendo: de 
malária, de tuberculose e, sobretudo, pela falta das estru-
turas públicas, que sempre chegavam tarde demais. Em 
1984, mais de 200 mil pessoas tinham entrado no Estado. 
“O migrante chega e não encontra orientação, fica amon-
toado em estações rodoviárias ou em galpões de igrejas”, 
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Missionário Comboniano no Maranhão – Brasil.

Ezequiel Ramin
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contava o bispo de Ji-Paraná, dom Antônio Possamai, 
que também incentivava seus padres a oferecer ao povo o 
máximo de orientação e ajuda. 

Era o outro lado da moeda: a terra das oportunidades 
era, para muitos, apenas mais um salto no vazio ou até 
mesmo o fim de linha. 

O maior de todos os problemas era o da terra. Gran-
des ambições e fortes interesses estavam em jogo e vi-
nham junto com os colonos. Se os pequenos buscavam 
um lote para começar a plantar, havia também grupos 
poderosos que disputavam cada palmo de chão para ga-
rantir um lugar nas cidades que surgiam ou no Estado 
que se organizava. Os resultados não podiam ser outros: 
conflitos permanentes. Fazendeiros contra posseiros, 
grileiros contra pequenos agricultores, fazendeiros e ma-
deireiras contra índios. Muitas vezes, políticos e autori-
dades contra o povo. Vilões eram sempre considerados 
os que buscavam caminhos de entendimento e de paz, 
especialmente os grupos organizados de pastoral da ter-
ra, taxados de não estar a serviço do evangelho, mas de 
interesses internacionais. A estes, porém, não passavam 
desapercebidas, como ao resto da sociedade, as 16 mil 
famílias em fila de espera que na época estavam nas listas 
do Incra e pelo menos as 50 mil famílias de sem-terra. 
Segundo o bispo de Ji-Paraná, a consequência de tudo 
aquilo era que os conflitos aumentavam cada dia em qua-
se todos os municípios. “O povo está cansado de esperar 
e, diante da ameaça da fome, começa a se organizar e a 
ocupar terras que ninguém cultiva”, admitia com simpli-
cidade e objetividade. 

Foi o que ocorreu na fazenda Catuva, uma terra gri-
lada a cerca de 100 quilômetros de Cacoal, a cidade onde 

Ezequiel morava e trabalhava, que algumas famílias insis-
tiam em querer cultivar. Diante das pressões e ameaças de 
fazendeiros e jagunços, ele tomou posição. 

No dia 24 de julho de 1985, saiu de casa bem cedo, 
em companhia do presidente do Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais de Cacoal, para trocar ideias com os colonos 
ameaçados de despejo. Queria que não partissem para o 
conflito. Achava que era necessário ter paciência e apos-
tar no lento, mas seguro caminho da negociação. Voltan-
do para casa, o carro em que viajava foi crivado de balas. 
Tinha apenas 33 anos. 

Pouco tempo antes, ao comentar a situação em que se 
encontrava, tinha desabafado em uma celebração: “Eu sei 
muito bem que esta escolha vai me custar muito caro e, 
desde agora, aceito voluntariamente todas as consequên-
cias que dela vierem, quem sabe a prisão, a tortura e tam-
bém a vida”. Não fugiu nem se amedrontou. Foi fiel até 
o fim. Como Jesus. 

Era exatamente isso que Comboni sempre pedia aos 
seus filhos e colaboradores. 

“O verdadeiro apóstolo jamais recua 
diante dos obstáculos mais terríveis,  

contradições violentas, 
e caminha com pés firmes diante 

das inúmeras tribulações” 
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� 20/02/1843:  Entra no Instituto fundado pelo padre 
Nicolau Mazza. 

� 31/12/1854:  É ordenado sacerdote. 

� 10/09/1857:  Primeira viagem de Comboni à África. 

� 15/09/1864:  Enquanto reza junto ao túmulo de São 
Pedro, em Roma, concebe o seu “Plano 
para a regeneração da África”. 

� 11/06/1867:  Funda em Verona o Instituto Missionário 
para a África. 

� 01/01/1872:  Funda o Instituto das Irmãs Missionárias 
Combonianas. 

� 26/05/1872:  É nomeado pró-vigário da África Central. 

� 12/08/1877:  Consagração episcopal de dom Daniel 
Comboni como vigário da África Central. 

� 10/10/1881:  Morre em Cartum, rodeado pelos seus 
missionários.  

� 14/02/1928:  É introduzida em Verona a causa 
diocesana de sua beatificação. 

� 06/01/1969:  Reconhecimento canônico do terceiro 
Instituto que se inspira na espiritualidade 
de Comboni: Missionárias Seculares 
Combonianas. 

� 25/10/1970:  Cura miraculosa da menina brasileira, 
Maria José da Paixão, atribuída a 
Comboni.

� 17/03/1996:  Solene beatificação de Daniel Comboni 
na Basílica de São Pedro, em Roma. 

� 10/04/2002:  Cura da mulher muçulmana, Lubna 
Abdel Aziz, em Cartum. 

� 05/10/2003:  O papa João Paulo II canoniza o bem 
aventurado Daniel Comboni na Basílica 
de São Pedro, em Roma.
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África minha
África minha, até quando deverei escutar teus soluços?

África minha, lança o teu grito de nobreza 
e destemor que caracteriza os teus antepassados.

Arranca de ti o colar de ouro
 — mas sempre corrente  —, que o mundo
chamado “tecnicamente avançado”
te colocou no pescoço para domar os 
teus gemidos de leoa ferida.

África minha, faze ressoar o teu velho tam-tam
para convocar todos os povos africanos sob
uma única bandeira: solidariedade.
Sob um único lema: libertação.
Sob um único ideal: paz.

Elisa Kidane
Missionária Comboniana da Eritreia

“O missionário deve estar disposto a tudo:
à alegria e à tristeza, à vida e à morte,

ao abraço e ao abandono” 
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       (11) 97956 8317

Site: combonianos.org.br

Email: combonianos@brcomboni.org.br

Busque no Google: @combonianos.brasil 
e encontre facilmente nossas presenças online

CENTRO de ANIMAÇÃO MISSIONÁRIA e VOCACIONAL
R. José Rubens 15 - Caxingui
05515-000 S. PAULO - SP
Tel: (11) 3721 8733 (11) 97956 8317

IRMÃS MISSIONÁRIAS COMBONIANAS
Av. Saturnino Rangel Mauro 310 – Jd. Penha
29060-770  VITÓRIA - ES 
Tel: (27) 3227 0429  

LEIGOS MISSIONÁRIOS COMBONIANOS
R. Mangueiras 200 - Ipê Amarelo
32051-060 CONTAGEM - MG
Tel: (31) 3356 7625   

MISSIONÁRIOS COMBONIANOS
FORTALEZA - CE
Tel: (85) 3225 0641              

MISSIONÁRIOS COMBONIANOS 
PORTO VELHO - RO
Tel: (69) 3221 3505   

MISSIONÁRIOS COMBONIANOS 
CURITIBA - PR
Tel: (41) 3288 3109    

MISSIONÁRIOS COMBONIANOS  
CONTAGEM - MG
Tel: (31) 3392 8282    

       (11) 97956 8317

05515-000 S. PAULO - SP
Tel: (11) 3721 8733 (11) 97956 8317

Informações ...

56


	Livro-Comboni-capa
	Livro-Comboni-Mil-Vidas-FINAL

