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AS OBRAS DE DEUS 
NASCEM AOS PÉS

DA CRUZ 
Comboni, na sua total dedi-

cação e determinação em levar 
adiante o projeto de Deus a ele 
confiado, encontra na cruz um 
critério de confirmação da par-
te de Deus. Foi através da cruz 
que Jesus manifestou a sua en-
trega total e o amor incondicio-
nado do Pai. Isso leva Comboni 
a sonhar e a pedir muitas cru-
zes, muitos sinais divinos no 
seu plano de evangelização. A 
cruz levada por amor a Jesus e 
aos povos se torna um sonho 
pessoal de Comboni e também 
dos seus filhos. Comboni en-
contra na cruz consolo, força e 
refúgio nos momentos difíceis. 
A contemplação da cruz de Cris-
to se torna um dos imperativos 
para os candidatos à missão: 
contemplar a cruz e se pergun-
tar o que significa um Deus 
morto na cruz para a salvação 
da humanidade.

Esse sonho de Comboni se 
manifesta hoje nas várias expe-
riências missionárias que seus 
herdeiros estão levando adian-
te. Abraçar as cruzes da missão 
como sinal de amor e compro-
metimento com os mais pobres 
e abandonados. O servo de Deus 
Ezequiel Ramin e muitos outros 
combonianos e combonianas 
abraçaram a cruz até à entrega 
da própria, vida pelo bem dos 
injustiçados e empobrecidos, 
como Comboni, nos passos de 
Jesus. 

Lionel Dofonnou
comboniano em Curitiba

VIDA COMBONIANA

Sonhos de 

Comboni
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Toda família, em algum mo-
mento especial, reúne-se para 
celebrar a vida, fazer memória 

dos entes queridos, tomar alguma 
decisão importante, reencontrar 
quem viajou para longe, lembrar 
das etapas de vida que marcaram a 
identidade da família...

Assim é para nós, missionários 
combonianos, um Capítulo.  Acaba-
mos de celebrar o 19º Capitulo Ge-
ral, reunião de missionários vindos 
literalmente “dos quatro cantos do 
mundo” para avaliar a caminhada, 
ajustar o passo e definir novas me-
tas. 

Na seção “Em foco” dessa edição 
de Sem Fronteiras encontrarão um 
aprofundamento sobre esse evento 
de graça na vida de nossa família 
missionária. Aqui destacamos a im-
portância do “retorno a casa” depois 
de um mergulho em tanta diversi-
dade de rostos combonianos e tan-
tas experiências escutadas. 

AJUSTAR O PASSO E DEFINIR 
NOVAS METAS

Para nós que atuamos no Brasil, 
ressoou forte o chamado de Papa 
Francisco a superar a autorrefe-
rencialidade, a escutar o grito dos 
pobres e da Mãe Terra e a assumir a 
Ecologia Integral como visão inte-
gradora de nossa missão.

A riqueza cultural de nosso país, 
a sabedoria dos povos, a longa ca-
minhada da Igreja na profecia da 
opção preferencial pelos pobres, a 
vitalidade das pastorais urbanas, da 
Rede Eclesial Panamazônica, da in-
culturação do Evangelho no mun-
do afrodescendente são memória 
viva, sinal de esperança e convite 
permanente ao compromisso.

Os missionários combonianos 
retomamos a missão, depois do Ca-
pítulo, junto ao povo de Deus que já 
nos abriu tantos caminhos e per-
correu conosco as estradas do Rei-
no. Sigamos!

Dário Bossi, 
comboniano em SP
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O lá, meu nome é Marco, 
sou irmão missionário 
comboniano. Em 2020, 
depois de terminar mi-

nha formação de base, fui envia-
do para a missão entre o povo 
Nuer, no Sudão do Sul. Gostaria 
de aproveitar essa oportunidade 
para compartilhar com vocês um 
pouco dessa cultura tão diferente 
da nossa cultura ocidental.

O povo Nuer é o segundo maior 
do Sudão do Sul, que é o país mais 
novo do mundo, tendo apenas 11 
anos. Tem passado por guerras, 
antes e depois da independên-
cia. Há muita pobreza, corrupção, 
fome e alta precariedade em to-
das as áreas sociais, segundo nos-
sa perspectiva ocidental.

Com o povo Nuer não é dife-
rente. Vivem em áreas alagadas, 
onde não há estradas, nem sinal 
de internet ou telefone. O aces-
so a essa região só pode ser feito 
navegando pelo do rio Nilo ou de 
helicóptero. Em Nyal, onde nossa 
comunidade foi estabelecida, o 
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único transporte local é a canoa 
feita de palmeira. Pude experi-
mentar na prática nossa expres-
são “com quantos paus se faz 
uma canoa”. 

Nesta cultura os homens po-
dem ter várias esposas. A quanti-
dade de esposas reflete a riqueza 
material do homem pois o casa-
mento se dá através de pagamen-
to com vacas ao pai da noiva. O 
“preço” varia, em geral, entre 25 a 
50 vacas, onde se considera a al-
tura da noiva, quanto mais alta 
for a noiva maior o valor, pois 
podem gerar filhos mais altos. A 
saúde, destreza na cozinha e grau 
de estudos também são conside-
rados. O valor pode passar de 50 
vacas se a noiva completou o en-
sino médio, o que é muito raro. Os 
direitos das mulheres são quase 
nulos. 

O ensino é tão precário que 
praticamente não existem pro-
fessores qualificados. As pessoas 
mais qualificadas buscam ou-
tros trabalhos, normalmente em 

ONGs onde recebem um salário 
muitíssimo maior que o salário 
de professor.

Nesta área não há hospitais. 
Somente existem pequenos pos-
tos de saúde, onde quem atende 
os doentes muitas vezes são vo-
luntários com pouca ou nenhu-
ma formação profissional. Quem 
eles chamam de doutor, muitas 
vezes nem terminou o ensino 
médio. A mortalidade é altíssi-
ma por falta de equipamentos, 
de atendimento qualificado e de 
remédios.

Em meio a tantas dificulda-
des, a presença das ONGs e nossa 
presença missionária são funda-
mentais para dar algum tipo de 
alento a esse povo. É lindo e mui-
to gratificante ver a festa que fa-
zem quando vamos visitá-los nos 
vilarejos mais distantes. Os bati-
zados são feitos às centenas em 
cada visita. A festa toma conta de 
todo o povoado.

Esta experiência está me ensi-
nando muita coisa. Como eles di-
zem, “Kuoth a thin!” que significa 
“Deus está sempre presente.” Sem 
essa confiança na presença de 
Deus seria quase impossível vi-
ver. Aprendi também a entender 
e aceitar o diferente, a ter mais 
compaixão e não ser absolutista. 

Hoje entendo que muitas coi-
sas que eu considerava essenciais 
na verdade não o são. Hoje para 
mim, o doar-se ao irmão segundo 
os ensinamentos do Evangelho é 
o verdadeiramente essencial.

Como explica Antoine de Sain-
t-Exupéry em sua obra O pequeno 
príncipe: “O essencial é invisível 
aos olhos. ”

 Marco Faria, 
comboniano no Sudão do Sul

“KUOTH A THIN!”
DEUS ESTÁ SEMPRE PRESENTE
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Ir. Marco com grupo de crianças em Nyal
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EM FOCO

O XIX CAPÍTULO GERAL E 
A MISSÃO COMBONIANA 

QUE SONHAMOS
“Eu sou a videira, e 

vocês são os ramos. 
Quem permanece 

em mim, e eu nele, dará mui-
to fruto” (João 15,5). Este foi o 
versículo inspirador do XIX 
Capítulo Geral dos Missioná-
rios Combonianos do Cora-
ção de Jesus, que foi realizado 
em Roma durante o mês de 
junho de 2022. 

O ícone da videira acompa-
nhou os 69 Capitulares e 4 ob-
servadores nas celebrações, 
reflexões e discernimento du-
rante o mês de Capítulo que 
teve como tema: “Enraizados 
em Cristo junto com Combo-
ni: vivendo a missão como 
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um caminho de fraternidade 
sinodal”.

A pessoa de Daniel Com-
boni, intimamente ligada à 
pessoa de Jesus Cristo, foi a 
inspiração principal dessa 
assembleia Comboniana. En-
xertados no Senhor, a seiva do 
Espírito passa pelos missioná-
rios, os une e os torna capazes 
de ser missão. “Podemos fazer 
muitas coisas” – lembrou o 
Papa Francisco aos missioná-
rios. “Iniciativas, programas, 
campanhas... tantas coisas; 
mas se não estamos nele, e se 
seu Espírito não passar por 
nós, tudo o que fazemos não 
é nada aos seus olhos, ou seja, 

não vale nada para o Reino de 
Deus”. Permanecer é um verbo 
de pertença, de participação, 
mas também de resistência, 
de esperança obstinada. Des-
se modo, partindo do carisma 
de Daniel Comboni, e enraiza-
dos em Cristo, os missionários 
Combonianos Capitulares, a 
grande maioria atuante nas 
periferias de muitos países 
do mundo, preocuparam-se 
em como dar ‘o fruto de uma 
nova humanidade’.

O XIX Capítulo Geral ocor-
reu nas sombras de um mun-
do fechado e que passa por 
várias crises onde muitos so-
nhos são destruídos. Muita 
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gente teve seus sonhos des-
moronados pela pandemia 
da Covid-19. Tantas outras 
sombras, pelas guerras que 
dividem os povos – especial-
mente o conflito na Ucrânia 
que está causando impactos 
mundiais. A grave crise so-
cioambiental, o grito sufoca-
do dos pobres e da Mãe Terra, 
juntamente com a crise mi-
gratória, são também grandes 
desafios mundiais. A estes se 
poderia acrescentar muitos 
outros. 

O atual processo sinodal 
desperta na Igreja o envol-
vimento de todo o povo de 
Deus em novos caminhos de 
sinodalidade: “Por uma Igreja 
sinodal: comunhão, partici-
pação e missão”. O Instituto 
Comboniano também é desa-
fiado a crescer nessa atitude 
sinodal e no fortalecimento 
da ministerialidade e colabo-
ração nos diversos serviços. 
Já desde o caminho prepara-
tório do Capítulo, decidiu-se 
adotar o método de discerni-
mento apreciativo, que é uma 
forma de observar a realidade 
a partir das “sementes de vida” 

Esses fatos fizeram os Ca-
pitulares sonhar com a vida 
e a missão do Instituto Com-
boniano para os próximos 
seis anos (2023-2028). Foram 
escolhidas cinco prioridades, 
identificadas no discerni-
mento comunitário: 1. Espiri-
tualidade, 2. Identidade e Vida 
Comunitária, 3. Revisão da 
Formação, 4. Ministerialidade 
em vista da Requalificação e 
5. Comunhão de bens, parti-
lha e sustentabilidade. Cada 
prioridade carrega um sonho, 
que serve de estímulo e hori-
zonte no caminho missioná-
rio. Em seguida, pensaram as 
diretrizes, que correspondem 
aos chamados e apelos mais 
fortes suscitados pela reali-
dade. Por fim, apresentaram 
os compromissos concretos 
para a missão Comboniana 
nos próximos seis anos. Esses 
sonhos, diretrizes e compro-
missos precisam ser concreti-
zados para gerar muitos fru-
tos nos diversos terrenos da 
missão.  

Raimundo Rocha, 
comboniano em São Luís

O ATUAL PROCESSO 
SINODAL DESPERTA NA 

IGREJA O ENVOLVIMENTO 
DE TODO O POVO 

DE DEUS EM NOVOS 
CAMINHOS DE 
SINODALIDADE

que Deus semeou no mundo e 
na história do Instituto Com-
boniano. São sinais de um 

futuro diferente já em cons-
trução, pelo poder do Espíri-
to, muitas vezes escondido e 
surpreendente.  Escutando, 
olhando, lendo a realidade, 
discernindo, sonhando e ca-
minhando juntos, os Capitu-
lares encontraram muitas se-
mentes de vida presentes nas 
diversas realidades, sentiram-
-se interpelados pelos desa-
fios e chamados a gerar mais 
vida. Buscaram inspiração na 
Palavra de Deus e no magis-
tério do Papa Francisco, que 
muitas vezes partilhou essa 
Palavra através de suas Encí-
clicas “Laudato Si” e “Fratelli 
Tutti” e através da convocação 
do Sínodo.   
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T
estemunhos de três pessoas, recolhidos 
pelo padre Bernardino na região Pau da 
Lima-Sussuarana em Salvador-BA sobre a 
presença comboniana e a questão da ne-

gritude.
Dona Antônia Elita: “Para ser sincera, eu não me 

lembro, antes da chegada dos combonianos, de ter 
essa preocupação com a negritude. Nós viemos per-
ceber muito mais a questão racial com a chegada 
dos combonianos. Eram pessoas negras, mas que 
não se identificavam como negras. Nós não víamos 
que a questão da cor da pele fazia com que nós es-
tivéssemos vivendo toda essa situação de pobreza.”

Dona Margô: “Antes de conhecer os combonia-
nos, tanto eu como outras pessoas que fizeram 
essa caminhada, nos sentíamos feios, nós tínha-
mos medo de nos expor. Eu, particularmente, tinha 
medo ou receio de falar, talvez as pessoas não me 
aceitassem, era uma dificuldade de expressão em 
todos os sentidos. Depois fui descobrindo os valo-
res. Lembro sempre duma frase que ajudou muito 
a gente: ‘o negro tem valor’. Então foi aí que senti 
que algo começou a ascender em mim e também 
em todas as pessoas, principalmente os jovens. Co-
meçamos a olhar para nós mesmos e a acreditar 
que somos importantes. Com os combonianos, nós 
aprendemos nossa história; a se conhecer como 
pessoa, se reconhecer como ser humano e saber 
que pode e precisa caminhar junto. Então, isso le-
vanta um pouquinho a nossa autoestima. Uma vez 
que a gente se reconhece como gente, como pessoa, 
isso abre espaço para outras descobertas a partir 

de nós mesmos. Os combonianos viraram a moeda 
quando nos ajudaram a reler com cabeça erguida a 
nossa história.”

Bebeto: “Nós só víamos pessoas brancas na TV, 
nós não ouvíamos falar da palavra negritude, ne-
gro; nós vivíamos como se tudo fosse normal, do 

IGREJA EM SAÍDA

NEGRITUDE E CONSCIÊNCIA 
NEGRA

UMA VEZ QUE A GENTE SE RECONHECE 
COMO GENTE, COMO PESSOA, ISSO ABRE 

ESPAÇO PARA OUTRAS DESCOBERTAS 
A PARTIR DE NÓS MESMOS. OS 

COMBONIANOS VIRARAM A MOEDA 
QUANDO NOS AJUDARAM A RELER COM 

CABEÇA ERGUIDA A NOSSA HISTÓRIA

jeito que Deus permitia. Eu, pessoalmente, tive um 
momento da minha vida, que passava por uma 
loja, por um restaurante e não entrava, porque 
não conseguia me identificar. Não conseguia me 
ver dentro daquilo ali. Eu acreditava que meu lu-
gar era na minha comunidade, com meu povo, na 
minha favela. Aqui não era meu lugar. É você não 
se perceber enquanto cidadão, de fato, e de direito. 
Era essa coisa de separação, de brancos podem e ne-
gros não podem. Com a chegada dos combonianos, 
nós começamos a despertar. Nós começamos a se 
identificar, e começamos a mudar a visão que nós 
tínhamos de nós mesmos.” 

 
Bernardino Mossi, 
comboniano em Salvador
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Pe. Bernardino ao centro, com uma comunidade na Sussuarana



combonianos.org.br 7

VINDE E VEDE

POR FIM, EU ESTAVA 
FELIZ POR PODER PARTIR
N asci em 1979, em Mutoy, 

Diocese de Kikwit, Re-
pública Democrática do 
Congo. Meus pais, fervo-

rosos católicos, tiveram oito filhos, 
eu sou o sexto. Tive uma infância pa-
cífica. Depois do ensino básico, me 
matriculei em um internato em Ki-
kwit, onde me encontrei com religio-
sos e padres de várias congregações. 
Eu gostava particularmente dos Ir-
mãos Combonianos: sua maneira 
de trabalhar e o tipo de missão deles 
tinha algo que me atraía. Parecia-me 
que eu poderia ser um deles. Minha 
família me encorajou e em 2001, en-
trei no Postulantado dos Irmãos do 
Instituto dos Missionários Combo-
nianos.

A 13 de maio de 2007, fiz meus 
primeiros votos religiosos e viajei 
para Nairóbi onde continuei minha 
formação no Centro Internacional 
de Irmãos. Frequentei o Tangaza 
College, na faculdade de Ministério 
Social, onde fiz um curso de Ciências 
Sociais e Desenvolvimento Humano 
e concluí em 2011 o Mestrado em 
Gestão Financeira.

Por fim, eu estava feliz por poder 
partir para o meu primeiro serviço 
missionário. Fui enviado para o Ma-
lawi, como professor no Colégio Téc-

nico de Comboni (CTC), em Lunzu. 
Saltei diretamente para minha nova 
missão, com toda minha energia e 
entusiasmo. Li e estudei tudo o que 
podia para conhecer melhor o Ma-
lawi: seu povo, suas incríveis cultu-
ras, sua veia artística e seus talentos, 
seus potenciais, suas dificuldades, 
suas expectativas... Eu tinha uma 
curiosidade e uma preocupação par-
ticular com os jovens, sempre moti-
vada por uma pergunta: “Como pos-
so ajudá-los a ser o que Deus quer 
que eles sejam?”

No Colégio, o ritmo das aulas é in-
tenso: 46 semanas por ano, 40 horas 
de instrução por semana (32 horas 
de trabalho prático e 8 horas de te-
oria). Após dois anos, os alunos têm 
seis meses de experiência adicional 
em indústrias e empresas em todo o 
país, onde podem colocar em prática 
os conhecimentos que receberam.

Já vivo há 11 anos junto com 
150-180 jovens, aos quais ensino 
empreendedorismo, contabilidade 
e desenvolvimento humano. Como 
membro da administração, passo 
a maior parte do meu tempo com 
eles, tentando conhecê-los melhor e 
estabelecer uma relação de confian-
ça mútua. A cada ano testemunho 
algo que me fascina e me emociona. 

Ir. Gédéon na oficina com estudantes em Lunzu
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Jovens vêm até nós tímidos, e quase 
com medo. A timidez e o medo, no 
entanto, desaparecem em poucas 
semanas. O ambiente amigável e ca-
loroso ao seu redor os ajuda a rela-
xar. E eu os vejo crescer, amadurecer, 
tornarem-se confiantes e, acima de 
tudo, alegres.

Para ser honesto, tenho que ad-
mitir que não há missão sem desa-
fios. Grande é a dor que sinto quando 
vejo alguns alunos que abandonam 
os estudos e deixam a escola porque 
não há ninguém para pagar suas 
mensalidades. Alguns deles são es-
tudantes brilhantes, a maioria me-
ninas. Acima de tudo, rezo a Deus 
para que ele continue a tocar os co-
rações das pessoas de boa vontade 
que, surpreendentemente, vêm nos 
dar uma mão com sua generosidade, 
fornecendo ferramentas para a for-
mação e também alimentação.

Estou feliz por estar aqui, e só 
quero continuar por muitos mais 
anos, porque, neste lugar de forma-
ção juvenil, sinto-me totalmente re-
alizado como Irmão Comboniano.

Vocês que me lêem, venham e su-
bam a bordo!

Gédéon Ngunza,  
comboniano congolês no Malawi



A juventude sempre teve 
um destaque especial 
ao longo dos 70 anos de 
presença dos Combo-

nianos no Brasil. Quantas esto-
rinhas foram contadas nas Mis-
sões Jovens. 

Conta a estória que ao chega-
rem numa cidade do interior os 
Missionários foram bem rece-
bidos com uma festa de acolhi-
da pelas autoridades do lugar. 
Os missionários falaram muito 
de comunidade e de como Deus 
quer bem aos pobres. No sermão 
um missionário disse: “Meus ir-
mãos se preparem. Vai amanhe-
cer morta a pessoa mais importante deste lugar.” Pronto, 
foi um Deus nos acuda. Cada fiel imaginando quem po-
deria ser. Os políticos e os ricos entraram em verdadeira 
agonia. Engraçado como agora cada rico dizia que não 
era tão rico assim e que o outro era mais. Na festa de re-
cepção cada um se esforçava para ser mais importante. 
Agora a conversa era outra. 

Naquela noite pouca gente dormiu. O dia amanhe-
ceu e todos estavam vivos. Então começaram a mangar 
do missionário, duvidando da sua palavra. Lá pelo meio-
-dia, chegou uma pessoa correndo e contou a novidade: 
João, um pai de família que perdeu o emprego e virou 
mendigo pedindo esmolas, estava morto debaixo da 
ponte. 

ESPAÇO JOVEM
JUVENTUDE, MISSÕES E ELEIÇÕES

A Missão é de todas e todos
VENHA PARTICIPAR!

Na igreja, quando o caixão ia saindo, aquele missio-
nário disse: “João está no céu. Ele era a pessoa mais im-
portante. Tenham olhos para enxergar, não as pessoas 
ricas de dinheiro e poder, mas as mais necessitadas, as 
mais queridas por Deus”. 

Nas próximas eleições tenhamos olhos para enxer-
gar a triste realidade do Brasil e mudar a história. Exer-
cer o voto é um direito do qual não podemos abrir mão. 
Confiemos somente naqueles/as que estejam de fato 
comprometidos/as com as causas da paz, dos pequenos 
e da Civilização do Amor. Como diz Papa Francisco “a po-
lítica é uma forma mais elevada de caridade social”.

Roberto Minora,  
comboniano em S. Rita

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

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

Contribua do 
seu jeito: 

R$25,00 R$50,00 R$100,00 Outro Valor

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