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Um dos valores importantes 
nas culturas africanas é a arte de 
fazer memória através das histó-
rias de vida e de sabedoria, que 
são contadas às novas gerações 
pelos anciãos. Muitas vezes no 
início da noite à volta de uma fo-
gueira, ou numa ciranda, os mais 
velhos reúnem as crianças e jo-
vens para contar histórias e expe-
riências da vida. Isso é uma forma 
de educação que alimenta a tradi-
ção oral dos vários povos, que têm 
a comunidade como um lugar 
de aprendizagem e educação dos 
mais novos.

Comboni logo cedo percebeu 
a beleza desse valor e entrou na 
dança, pedindo a seus missioná-
rios de abraçar a arte de contar as 
histórias e experiências de missão 
aos jovens aspirantes da missão 
nas várias casas de formação.

Há mais de 150 anos que essa 
herança se perpetua na nossa 
vida de herdeiros do carisma 
comboniano. Na conclusão da ce-
lebração dos 70 anos de presença 
no Brasil redescobrimos a neces-
sidade de levar a sério a herança 
que o pai fundador nos deixou. 
Contar a história e as várias ex-
periências missionárias no Brasil 
foi um momento importante de 
partilha para bebermos da histó-
ria que os primeiros missionários 
nos deixaram, história feita de 
muita paixão, dedicação, pecados 
e superação.  

Contar a história, para os jo-
vens beberem da fonte e se deixar 
instruir para dar passos novos, 
lendo os sinais dos tempos, fa-
zer causa comum com os povos, 
e reavivar a herança da profecia 
que São Daniel Comboni tanto so-
nhou para seus herdeiros. 

Lionel Dofonnou
comboniano em Curitiba

VIDA COMBONIANA

Sonhos de 

Comboni
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Durante um ano inteiro, pre-
paramos a celebração dos 70 
anos de presença combonia-

na no Brasil. Em diversas dioceses, 
comunidades e áreas pastorais do 
Brasil, teve comemorações diferen-
ciadas e criativas. A festa final foi o 
digno encerramento de todas estas 
mobilizações locais. Escolhemos 
celebrar numa grande periferia, na 
zona leste de São Paulo. Não era um 
lugar famoso ou conhecido, mas 
um símbolo de nossa opção mis-
sionária, ao lado das pessoas que 
estão às margens.

Participou toda a Família Com-
boniana: leigas e leigos que se re-
conhecem neste carisma, vindo 
do Maranhão, de Minas, do Espíri-
to Santo, do Paraná e de São Paulo. 
Leigos Missionários Combonianos, 
irmãos e padres. Em plena comu-
nhão com as irmãs combonianas, 
que nos mesmos dias iniciavam 

COMO É BOM CELEBRAR
EM FAMÍLIA!

seu Capítulo Geral, em Roma. Hou-
ve, no mesmo dia, reflexão e cele-
bração. Primeiro teve uma mesa 
de debate para aprofundarmos os 
desafios atuais da missão nas pe-
riferias urbanas (imaginem quan-
tas experiências e quantos passos 
urgentes a serem dados, ainda 
mais depois de dois anos de dura 
pandemia e num contexto de tão 
forte desemprego, fome e violência 
urbana...). 

Depois, uma celebração cheia 
de símbolos, esperança e gratidão, 
recordando também os missioná-
rios que já fizeram sua Páscoa, mas 
continuam caminhando ao lado 
das comunidades eclesiais de base 
e de nossas pastorais sociais.

Seguimos em missão, animados 
e inspirados pela profecia e pela 
paixão de São Daniel Comboni!

Dário Bossi, 
comboniano em SP
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Bênção dos pães no evento de encerramento dos 70 Anos
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A Paróquia Mãe da Paz de 
Amakuriat foi minha pri-
meira terra de missão, diz 
o padre Gervais Mutsopi. 

Os Pokot são uma minoria no 
Quênia. São pastores semi-nôma-
des que estão gradualmente co-
meçando a se estabelecer. Criam 
rebanhos de cabras, camelos, 
ovelhas, burros e, sobretudo, va-
cas. Tradicionalmente, os Pokot 
se alimentam de leite misturado 
com sangue de gado, que extra-
em fazendo uma incisão na veia 
de um animal. No entanto, a seca 
que afeta a nossa região há vá-
rios anos, está causando uma di-
minuição nos rebanhos e já não 
é tão fácil ter leite e sangue em 
abundância para todos. Alguns 
Pokot estão aprendendo a culti-
var a terra, mas não é fácil nesta 
região, que é semi árida.

Recentemente abrimos uma 
padaria na paróquia, a única da 
zona. Hoje produzimos entre 400 
e 500 pães por dia, que as pessoas 
apreciam muito e que, juntamen-
te com o leite, se tornaram um 
bom complemento alimentar. 
Vendemos pão no atacado para 
ajudar financeiramente as pesso-
as que o distribuem.

Os Pokot mantêm muitos cos-
tumes de sua cultura, como os 
nomes que dão aos filhos, muitas 
vezes relacionados à época, lugar 
ou estação do ano em que nas-
cem. Por exemplo, uma menina 
nascida de manhã cedo é chama-
da Cheyech; um bebê nascido na 
estação chuvosa é chamado Krop, 
mas se for uma menina, Cherop; 
se uma menina nasce no campo, 
fora de casa, ela é chamada de 
Chesang. A este nome pessoal, 
adicionam o nome do clã ao qual 
pertencem. Eles também man-
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têm o ritual de iniciação, chama-
do sapana, que não é para todos, 
mas apenas para aqueles que al-
cançam certo grau de notorieda-
de.

Características são também 
as roupas e acessórios tradicio-
nais, como os colares coloridos 
das mulheres e as famosas saias 
loruwa, que têm muitas dobras 
e que elas fazem balançar ao an-
dar. Os homens usam o shuka, 
um tecido colorido que os prote-
ge do frio, e o ngachar, um ban-
quinho de madeira que também 
usam como apoio de cabeça. É 
neste contexto, respeitando as 
tradições deste povo, que vive-
mos o nosso serviço de evangeli-
zação.

Amakuriat é a maior paró-
quia da diocese de Kitale, as dis-
tâncias são enormes e as pessoas 
estão muito dispersas. Temos 50 

pequenas capelas com comuni-
dades cristãs ativas, com umas 
20 pessoas em média. Nós os qua-
tro missionários que compõem a 
nossa comunidade procuramos 
visitar as comunidades a cada 
dois meses. Alguns catequistas e 
os animadores das comunidades 
nos apoiam neste trabalho.

Também trabalhamos muito 
nas escolas. 90% dos Pokot são 
analfabetos e não falam swahili 
nem inglês. Não há escolas públi-
cas, mas o governo apoia as 25 es-
colas católicas da paróquia, duas 
das quais secundárias, pagando 
aos professores. Frequentemen-
te os visitamos para a formação 
cristã e celebramos a Eucaristia 
com os alunos. Desta forma, da-
mos especial atenção aos jovens.

 Gervais Mutsopi,  
comboniano no Quênia

O EVANGELHO DA PACIÊNCIA: 
MISSÃO ENTRE O POVO POKOT
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Padre Gervais encontra uma mulher Pokot, em Amakuriat
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EM FOCO

SINODALIDADE  
ONTEM E HOJE

POR UMA SINODALIDADE 
COMBONIANA

1 A Igreja nasceu sinodal 
Desde seu início, a Igreja é 
guiada pelo Espírito de Je-

sus. Por essa razão, o foco de 
Jesus no Reino de Deus e sua 
forma de atuar com todos pas-
sa a ser o foco e também a prá-
tica da Igreja. Olhando para o 
‘sínodo’ de Jerusalém (At. 19) 
podemos ver como o problema 
do longo conflito, devido à en-
trada de povos não judeus na 
igreja, não tem solução defini-
tiva. No entanto, as diferentes 
visões e situações, animadas 
pelo Espírito Santo, buscam e 
acabam encontrando um en-
tendimento que consegue ga-
rantir o respeito na diferença. 
O papa Francisco comenta: “É o 
Novo Testamento que nos mos-
tra como a Igreja nasce sinodal 
e vive através da sinodalidade”.
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2 Concílio Vaticano II
Depois de 60 anos do even-
to eclesial mais importan-

te do século XX, estamos chama-
dos a retomar e assumir para 
valer uma das principais intui-
ções do Concílio: a igreja é o Povo 
de Deus. Mas quando olhamos 
com atenção para a igreja, tanto 
antes como depois do Concílio, 
continuamos vendo uma igreja 
clerical e hierárquica. De fato, es-
tamos aqui considerando uma 
revolução copernicana: o povo 
precisa ser sujeito efetivo e ativo 
na igreja. Ministros e hierarquia 
sempre vão ter seu lugar e fun-
ções, mas não podem deixar de 
ser ‘povo’, pois nesse caso esta-
rão desvirtuando o foco e a prá-
tica de Jesus. Tal não pode nunca 
ser a comunidade dos discípu-
los de Jesus.

3Sinodalidade e Missão
Em nosso mundo combo-
niano, a sinodalidade nos 

desafia em duas vertentes, em 
linha com nosso carisma ori-
ginário: Salvar a África com os 
africanos e também promover 
sempre mais os ministérios lai-
cais.

3.1 | Salvar a África com os 
africanos
Na esteira de São Daniel Com-
boni, nós continuamos acre-
ditando que os povos que nos 
acolhem e suas culturas são su-
jeitos de sua própria história e 
carregam sementes que Deus 
semeou. O próprio Espírito San-
to conduz os povos e os vivifica 
ainda hoje. Nós chamamos isso 
de empoderamento popular e 
de autodeterminação dos povos.
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o servem através das diversas 
pastorais, nas comunidades 
eclesiais. Enfrentamos cotidia-
namente o desafio de ‘reinven-
tar’ uma igreja ministerial, já 
que, nas últimas décadas foi-se 
esvaziando progressivamente o 
papel dos leigos, especialmente 
das mulheres. Por isso, conti-
nuou a tendência a verticalizar 
a dinâmica do poder, a qual vem 
empobrecendo sempre mais o 
protagonismo dos batizados 
e dando preferência ao fenô-
meno religioso dos eventos de 
massa, onde se perdem os vín-
culos comunitários.
Aqui o grande desafio e expe-
tativa é que o próximo sínodo 
facilite a integração de toda a 
riqueza da igreja, em sua diver-
sidade, nos processos de deci-
são e no caminhar das distintas 
comunidades, rumo ao Reino 
de Deus. 

João Paulo, 
comboniano em SP 
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Jesus e seu Espírito guiam a comunidade na caminhada

Os ministérios laicais são a base do Carisma e da 
Missão comboniana

3.2 | Ministérios Laicais Fe-
mininos
Em termos eclesiais, falamos 
de promover e formar diferen-
tes ministérios, de acordo com 
a orientação do Espírito Santo, 
para o crescimento da comu-
nidade - corpo de Cristo (1Cor. 
12). As mulheres continuam 
sendo demasiado excluídas. Os 
espaços de decisão e poder na 
igreja continuam sendo exclu-
sivamente machistas. Também 
neste campo, o papa Francis-
co fez alguns gestos proféticos 
de grande simbolismo, mas de 
fato, o que faz falta é integrar 
e sobretudo legislar, para que a 
riqueza da experiência de fé e 
das experiências culturais pos-
sam de fato enriquecer a igreja, 
povo de Deus a caminho: igreja 
sinodal.
Acreditamos que a vida da igre-
ja está nas mãos de muitos 
ministros, leigas e leigos que 
mergulham na vida do povo e 

Im
ag

em
: C

at
ho

pi
c



6
EM

RONTEIRAS

O
meu nome é Victor Alejandro Camey Mo-
rales. Sou leigo missionário comboniano 
(LMC) e estou aqui com a minha família 
no Brasil fazendo parte desta missão. A 

minha viagem missionária começou há quase 
nove anos. Sou leigo missionário comboniano.

Após quatro anos de casados, a Ana Cris e eu 
tivemos o nosso reencontro com o Senhor. Tí-
nhamos um filho e lá começou a nossa aventura 
de ser LMC.

“Eu sou Ana Cris e conheci a missão quando 
tinha 17 anos, num encontro internacional de 
animação missionária, que se realizou na cidade 
de Guatemala. Fiquei muito animada de conhe-
cer muitos missionários e missionárias, que es-
tavam espalhados em todo mundo e que viviam 
uma grande alegria por estarem juntos. Eu gostei 
muito e isso chamou muito a minha atenção. Os 
leigos são os que vivem os problemas e situações 
do dia a dia.”

Juntos como casal trabalhamos na pastoral fa-
miliar, nas comunidades e especialmente com os 
casais, tanto no pós matrimonial como também 
com aqueles que vão se casar. Ser missionário é 
uma tarefa, é um chamado pois todos somos cha-
mados a partir em missão. É uma decisão pesso-
al, escutar a voz de Deus e falar: eu vou.

IGREJA EM SAÍDA

FAMÍLIA MISSIONÁRIA DA 
GUATEMALA

SER MISSIONÁRIO É UMA TAREFA, É 
UM CHAMADO POIS TODOS SOMOS 

CHAMADOS A PARTIR EM MISSÃO. É UMA 
DECISÃO PESSOAL, ESCUTAR A VOZ DE 

DEUS E FALAR: EU VOU

É uma alegria maravilhosa porque eu não sou 
nada, eu não sou ninguém. Mas é o Senhor que 
escolhe a gente. Jesus diz: “Não fostes vós que me 
escolhestes, mas fui eu que vos escolhi.” Então… 
Fazer parte disso é um presente que não tem pre-
ço. Porque eu somente faço presença de Jesus, 
faço uma pequena parte. E é Jesus quem olhou 
para mim. É Jesus que diz meu nome. Eu somente 
estou a sua disposição.

Alejandro, Ana Cris e família
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Ana Cris, Alejandro e sua família em Nova Contagem

VEJA ESTE
DEPOIMENTO

EM VÍDEO AQUI:
YOUTUBE YOUTU.BE/

DWD33DROGIK
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VINDE E VEDE

A MISSÃO NOS CHAMA
S Ser missionário às vezes 

é algo que nos enche de 
medo, pois devemos dei-
xar a nossa casa, a nossa 

família… enfim a nossa zona de 
conforto. Porém a vida de um mis-
sionário não é uma vida de soli-
dão, como muitos podem pensar. 
Quando deixamos as nossas casas 
nos aventuramos em outras reali-
dades, que nos ajudam a compre-
ender o amor de Deus. Conhece-
mos outras culturas, outros climas, 
outras maneiras de viver que so-
mam muito mais às nossas vidas. 

Para ser missionário é preciso 
ter coragem, e além de tudo é pre-
ciso amar, pois é também através 
das ações de um missionário que o 
amor e a misericórdia do Pai che-
gam até os nossos irmãos.

Na minha experiência como 
missionário, pude perceber a pro-
messa de Cristo se realizando, pois 

Ele disse que quem deixar pai, mãe, 
irmão, irmã receberá cem vezes 
mais nesta terra e é verdade. Por 
onde passamos, sempre encontra-
mos pessoas que nos querem bem, 
que compartilham conosco as 
suas vidas. São pessoas desconhe-
cidas que passam a fazer parte das 
nossas famílias. 

Não devemos ter medo de se-
guir o nosso chamado à missão, 
a compartilhar com todos os po-
vos o amor que recebemos gra-
tuitamente do Senhor. Se somos 
chamados, podemos ter a certeza 
que será Ele mesmo a cuidar das 
nossas famílias e será Ele também 
quem vai colocar pessoas inesque-
cíveis nas nossas vidas.

O mundo está precisando de 
missionários dispostos a doar as 
suas vidas pela causa do Reino, 
pelo amor e a defesa dos mais po-
bre e abandonados, pois vivemos 

Deivith em visita a uma comunidade Makuxi, no médio São Marcos-RR
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em uma realidade onde os pode-
rosos estão cada vez mais ricos e 
poderosos explorando os mais fra-
cos. O que podemos fazer? Cruzar 
os braços e assistir de camarote 
não deve ser uma opção, devemos 
denunciar, resistir, instruir, ser ver-
dadeiros missionários e profetas.

Eu Deivith Zanioli trabalho 
com os povos indígenas e apesar 
de todos os desafios sinto que ali 
é o meu lugar, que é junto com os 
indígenas que posso viver plena-
mente a minha vocação religiosa 
e missionária. Se você se sente cha-
mado, sente uma inquietação no 
seu coração, não tenha medo de 
dizer SIM ao chamado. São muitas 
as frentes de missão, mas poucas 
as pessoas que querem se dedicar 
a essas ações. Coragem a missão te 
espera!!!!

Deivith Zanioli,
comboniano em Boa Vista-RR



D esde março, um grupo de 40 jovens tem-se 
encontrado regularmente à noite em nos-
so centro de atividades afro, em Salvador, 
para se prepararem para a prova do ENEM 

de novembro. É uma iniciativa que acontece há 20 
anos e que permitiu até agora o acesso à universi-
dade de umas centenas de pessoas. Sem isso, dificil-
mente elas teriam chegado a um diploma superior.

Quem dá o curso é um grupo de 10 professores: 
que passaram pela formação em anos passados, se 
formaram nas mais diferentes áreas e hoje, em re-
gime de voluntariado, devolvem a outros um pouco 
daquilo que receberam. Em linha com as priorida-
des que os combonianos têm em Salvador, o curso 
oferece uma formação genérica, como os tantos 
outros cursinhos pré-vestibulares da cidade, mas 
também específica, principalmente nos temas da 
negritude e da cidadania, pouco presentes nos cur-
sos oficiais.  

A experiência deste ano mostrou a importância 
de melhorar ainda mais estas duas questões, reto-
mando com mais determinação a história da colo-
nização e da escravidão, as lutas de resistência dos 
negros, desde as fugas e as agressões individuais até 
à realização dos quilombos, das irmandades, dos 
terreiros e de tantas outras estruturas políticas, re-
creativas e culturais que ajudaram e ajudam a lutar 
contra qualquer discriminação. Reescrever a histó-
ria e recuperar o passado é fundamental para aju-
dar a escrever o futuro.

ESPAÇO JOVEM
UMA PRIORIDADE COMBONIANA EM SALVADOR: 
PREPARAR JOVENS DA PERIFERIA PARA A UNIVERSIDADE

Tudo acontece em um contexto de muitas dificul-
dades. Houve momentos em que o tráfico impediu a 
realização das atividades. O medo ameaçou prevale-
cer mas acabou sendo vencido por tantos que não se 
conformam com a exclusão social e de unhas e den-
tes se agarram às oportunidades de desenhar um fu-
turo diferente, onde caibam os sonhos de cada um.   

João Munari, 
comboniano em Salvador

Jovens da Sussuarana preparando o ENEM
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Escolha a forma mais conveniente de 
colaborar com as despesas de
Sem Fronteiras e da Missão Comboniana:

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

Pix: chave: 11 97956 8317 ou QR code 
Com um pix de 10 reais, você já ajuda 
nas despesas de impressão e correio 
de quase 1 ano. 
Transferência programada ou
Crédito em conta:
Bradesco Ag: 2199-7 CC: 17090-9

Se você puder apoiar também, no lugar de outra pessoa que não pode, agradecemos!
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Vidas pelo Reino:
Nossas Causas      valem mais do que nossas vidas


